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A.  IDEALUL EDUCAȚIONAL 

 

 Concepția managerială pentru anul școlar 2021-2022 are la bază idealul educațional 

promovat de Legea Educației Naționale, precum și de documentele de politică educațională 

elaborate de Ministerul Educației Și Cercetării. Învățământul constituie o prioritate națională și este 

un serviciu public prin care se urmărește realizarea idealului educațional, întemeiat pe valorile 

umaniste și științifice universal recunoscute, pe valorile democrației și pe aspirațiile societății 

românești; el contribuie la promovarea și păstrarea identității naționale. 

 Pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale Ministerul Educației, Inspectoratului 

Şcolar al Municipiului Bucureşti, Școala Gimnazială nr. 117 urmăreşte pentru anul şcolar 

2021/2022, realizarea următoarelor obiective: 

· Aplicarea prevederilor Legii Educatiei Nationale nr.1/2011;  

· Reducerea absenteismului școlar;  

· Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie, în condițiile învățării 

online;  

· Încurajarea participării la învăţământul obligatoriu, prin acordarea de ajutoare constând în 

disozitive electronice pentru susținerea învățării online;  

· Eliminarea violenţei din şcoală și de pe internet/orele online;  

· Asigurarea calităţii învăţământului în perspectiva pregătirii pentru o societate şi o economie 

bazate pe cunoaştere;  

· Creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor educaţionale;  

· Dezvoltarea educaţiei permanente din perspectivă educaţională;  

· Creşterea calităţii în educaţie prin formarea continuă a personalului didactic, în special 

pentru utilizarea platformelor educaționale specifice învățării online, sincron și asincron;  

· Dezvoltarea parteneriatului educaţional, şcoală – părinţi – administraţia locală, în vederea 

susţinerii procesului educaţional.  

 Pentru  materializarea  acestor  obiective  este  necesară respectarea  următoarelor principii 

şi valori: 

 

 

• Calitate  

• Performanță  

• Eficiență  

• Standarde europene  

• Accesibilitate  

• Ofertă educațională  

• Responsabilitate  

• Resursă umană  

 

 

Școala Gimnazială nr 117 și-a stabilit obiective în concordanță cu obiectivele stabilite la 

nivel național. 
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B.  VIZIUNEA 

 

 

Noi, impreuna cu familia ta, te calauzim spre reusita si implinire, 

caci tu ne reprezinti! 

 

Acest deziderat se va realiza prin: 

· construirea şi promovarea imaginii şcolii in contextul climatului de descentralizare şi 

autonomie instituţională;  

· reconsiderarea managementului la nivelul şcolii în perspectiva egalizării şanselor precum şi 

îmbunătăţirea calităţii acestuia prin implicarea cadrelor didactice la luarea deciziilor şi îndeplinirea 

lor;  

· asigurarea pentru fiecare elev din şcoala a accesului la calculator, navigare pe Internet;  

· crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru toţi elevii;  

· curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi 

părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară 

· gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii.  

 

 

C.  MISIUNEA ȘCOLII 

 

Școala Gimnazială nr 117 promovează identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor 

fiecărui elev  în vederea educării în spiritul muncii, cinstei și onestității, construindu-le 

personalitatea prin dobândirea cunoștințelor de cultură generală, formarea de abilități practice în 

vederea însușirii valorilor fundamentale ale culturii naționale și internaționale. 

Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înțelegerea și aplicarea principiilor 

democrației, dezvoltării capacității de comunicare și relaționare, aprecierii valorilor culturale și 

artistice din patrimoniul universal. 

Stilul didactic al dascălilor noștri este direcționat spre latura formativă și informativă, 

dezvoltând personalități deschise către o societate în schimbare, capabile să formuleze opțiuni 

școlare și profesionale realiste, conforme cu nevoile sociale și propriile interese și aptitudini. 

 

 

D.  DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 

Pentru elaborarea planului managerial şi al programului de acţiuni pentru anul şcolar 2021-2022 s-a 

realizat analiza contextului general la sfârşitul anului şcolar 2020-2021 - P.E.S.T.E.L. 
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1. ANALIZA P.E.S.T.E.L. 

 

CONTEXTUL CONTEXT LOCAL 

POLITIC - În contextul mutațiilor rapide din lumea contemporană, prioritățile și strategia 

elaborate de Ministerul Educației urmăresc reconstrucția, eficientizarea, 

recredibilizarea învățământului preuniversitar și implementarea unui nou cadru 

legislativ care să asigure modernizarea, stabilitatea și coerența sistemului de 

învățământ, în special a celui online; 

 Oferta politică în domeniul educației vizează următoarele obiective prioritare:     

 -îmbunătățirea calității și eficienței procesului de educație și de formare 

profesională, cu prioritate pe învățarea online; 

- facilitarea accesului tuturor elevilor la educație și formare profesională, prin 

digitalizare;     

-conceperea unui curriculum pentru învățământul preuniversitar centrat pe 

competențe, în special cele de IT;  

-reforma practicilor de evaluare, prin platforme educaționale specializate;  

-accelerarea descentralizării în contextul asigurării calității;  

-dezvoltarea educațională pe tot parcursul vieții;  

-reforma structurală în domeniul resursei umane implicate în educație;  

-compatibilizarea ciclurilor de învățământ cu cerințele unei educații moderne și cu 

Cadrul European al Calificărilor; 

 

- Obiectivele propuse de școală se încadrează în sistemul de politici educaționale la 

nivel național și local, care au ca principal scop formarea elevilor în spiritul 

valorilor universale: adevăr, dreptate, libertate, cooperare comunitate – școală, 

toleranță indiferent de etnie, religie și stare socială. 

ECONOMIC - Economia zonei: zonă dezvoltată, în proces de tranziție; 

- Gestionarea eficientă a fondurilor de la bugetul local; 

- Atragerea de resurse extrabugetare; 

- Implicarea instituțiilor locale pentru acoperirea necesarului de dispozitive 

electronice, respectiv tablete pentru elevi, laptopuri pentru profesori, table smart si 

mobilier adecvat pentru clase. 

SOCIAL - Potențialul intelectual și cognitiv al celor mai mulți dintre elevi este bun sau 

foarte bun, iar motivația învățării este cel puțin acceptabilă la majoritatea elevilor; 

- Elevii participă cu interes la orele online, fiind sprijiniți și de familii. 

- Majoritatea elevilor provin din familii organizate, cu venituri peste medie. 

 

TEHNOLOGIC - Sprijinul Ministerului Educației și Cercetării acordat unităților școlare în sensul 

predării - învățării asistate de calculator reprezintă, indiscutabil, un punct forte în 

aceasta direcție. Posibilitatea reală a folosirii soft-urilor educaționale în procesul 

instructiv-educativ reprezintă un avantaj suplimentar; 

ECOLOGIC - Conform datelor oficiale, Municipiul București se înscrie printre cele mai poluate 

centre urbane din Europa. Există indicatori de poluare ridicați în ceea ce privește 

calitatea aerului, apei și a solului, factori ce influențează starea generală de 

sănătate și confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor.  

- Studiile de specialitate relevă faptul că speranța de viață a bucureștenilor este, în 

medie cu 5 ani mai mică în comparație cu media înregistrată la nivelul țării. 

Cauzele acestei situații sunt multiple printre care se numără dispariția  a 60% din 

spațiile verzi existente în ultimii 5 ani.  

LEGISLATIV Învățământul preuniversitar românesc este reglementat prin următoarele 

documente: 
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- Legea Educației Naționale nr.1/2011 - Metodologii de aplicare ale Legii 1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare;  

- O.U.G. nr 34, 37, 40 / 2009  

- Legea nr. 35/2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ  

- ORDIN nr. 3243/05.02.2021 privind structura anului școlar 2021-2022 

- ORDIN nr. 5150/2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în 

învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023; 

- ORDIN nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 

funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 

- OMEC nr. 3277/17.02.2020 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de 

înscriere a copiilor în învăţământul primar; 

- ORDIN nr. 5149/2021 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale 

pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021—2022; 

- Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin OMEC Nr. 5447/31.08.2020; 

- OMEC nr. 6106 / 2020 Regulament de inspecție a unităților de învățământ 

preuniversitar; 

- O.M.E.C. Nr. 5545/10.09.2020, privind Metodologia-cadru cu privire la 

desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și Internetului, 

precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

- Ordinul Comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății nr. 

5338/1082 din 01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în 

cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

- Reperele metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-

2020; 

- Toate documentele emise de către M.E.  privind desfășurarea activității 

instructiv-educative în condițiile instrucției asistate de calculator și Internet, pe 

perioada stării de alertă. 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calității 

educației, aprobată prin Legea nr. 87 / 2006;  

-  Legea cadru 153 /2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

cu modificările şi completările ulterioare. 

- OMEN nr. 4165/2018 pentru aprobarea normelor Metodologice privind 

intocmirea proiectului de încadare, respectiv a planului de încadrare a personalului 

didactic de predare din unitatile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim 

de plata cu ora a personalului didactic de predare.  

- Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul 

preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 

- OMEN 3371 /2013 Planul cadru invatamant primar 

- OMENCS 3590 /2016 Planul cadru invatamant gimnazial,  

- OMEC 3698 /2001 Planul cadru invatamant gimnazial 

- OMEN 4828 din 30/08/2018 privind modificarea OMEN 3590 / 2016 – planuri 

cadru gimnaziu 

- Metodologia de organizare a Programului Scoala dupa Scoala aprobata prin 

OMECTS nr. 5349/2011 cu modificarile si completarile ulterioare 

- Hotararea CCR nr. 387/2018 cu privire la incadrearea personalului care urmeaza 

sa se pensioneze la data de 01.09.2018.  

OMEC nr. 5259 din 12.11.2019 - Metodologia-cadru de miscare a personalului 

didactic 2020-2021 

- H.G. nr. 598/02.08.2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind 



6 
 

stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile de conducere de director şi director 

adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea 

categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează 

funcţiile de conducere didactice-auxiliare de Contabil-şef şi secretar şef, cu nivel 

de studii S/SSD/M şi nivelul salariilor de bază aferente acestora.  

- Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal; 

- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date.  

- OMEC 4738/20.07.2020, privind aprobarea necesarului de dispozitive electronice 

cu conexiune la internet, Programul Național ”Școala de acasă”, 

- ORDIN nr.4343/27.05.2020 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 si ale pct. 6^1 din anexa la Legea 

educatiei nationale nr.1/2011, privind violenta psihologica – bullying; 

 

 

ANALIZA  RELAŢIEI   

MEDIULUI  INTERN – EXTERN (S.W.O.T.) 

 

PUNCTE TARI 

• Proiectarea activităților didactice de predare – 

învățare-evaluare conform cerințelor actuale, 

respectiv învățării online; 

• Parcurgerea integrală a programei de către 

oricare profesor la orice disciplină școlară; 

• Discipline optionale (C.D.S.); 

➢ Sunt în concordanță cu așteptările părinților 

și elevilor; 

➢ Există realizat suport de curs pentru fiecare 

(C.D.S.) 

• Existența unui program suplimentar de pregătire 

a elevilor pentru Evaluarea Națională (prof. Lb. 

română, prof. matematică); 

• Existența unei biblioteci școlare bine dotate; 

• Utilizarea în procesul de învăţământ, a 

echipamentului informatic, a aparaturii şi 

materialelor pentru laboratoare, a sălii de sport şi a 

bibliotecii. 

PUNCTE SLABE 

• Existența unui număr mare de elevi 

mediocri; 

• Neatingerea standardelor de 

performanță în parcurgerea materiei de către 

unii elevi; 

• Existența unui număr de elevi care nu 

dispun de dispozitive electronice pentru 

învățarea online. 

 

OPORTUNITĂȚI 

• Existența la nivel național a planului cadru si a 

programelor scolare pentru toate disciplinele 

obligatorii; 

• Existența manualelor scolare pentru majoritatea 

elevilor, în format electronic; 

• Cabinetele școlii sunt legate la internet. 

AMENINȚĂRI 

• Existența unor manuale prea vechi si 

uzate ce nu mai pot fi folosite; 
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1. RESURSE UMANE 

 

PUNCTE TARI 

• Existența unui număr mare de cadre didactice 

caracterizate prin profesionalism dovedit prin 

rezultatele obtinuțe atât în activitatea curentă cât și în 

activități extrașcolare si extracurriculare; 

• Personalul didactic și nedidactic este în 

proporție de 100% calificat; 

• Metodiști, profesori cu gradație de merit (24), 

mentori, formatori; 

• Alegerea atentă a manualelor scolare digitale; 

• Existența unui management care permite tuturor 

cadrelor didactice să-și manifeste creativitatea, 

personalitatea; 

• Existenta unui psiholog la cabinetul de 

psihologie (Vasiloiu Cristina); 

Creșterea numărului de parteneriate educaționale, de 

programe specifice și proiecte încheiate la nivelul 

unității -  Consiliul Local al sectorului 6, Ministerul 

de Interne, Direcția Generală de Poliţie a 

Municipiului Bucureşti, Poliţia Comunitară Sector 6; 

- ANA și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere 

Antidrog, sector 6 -Campanie de prevenire  a   

consumului de droguri în mediul școlar; Politia de 

Proximitate sector 6;  Liceul Tudor Vladimirescu; 

Teatru Masca); 

 

PUNCTE SLABE 

• Demers didactic preponderent 

informativ din cauza lipsei folosirii metodelor 

moderne de învățare; 

 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

• Oferta generoasă de formare a cadrelor didactice 

atât din partea Casei Corpului Didactic cât și a altor 

furnizori de formare permanentă, de exemplu – 

Universități, ISMB, ME; 

• Organizarea practicii pedagogice a studenților de 

la Univ. Spiru Haret, Fac. De Psihologie și Științele 

Educației, cu cadre didactice foarte bine pregătite; 

• Posibilitatea accesării unui flux continuu de 

informații de pe internet, prin folosirea platformelor 

Teams, Google Classroom, Zoom; 

• Cabinetele școlii sunt legate la internet. 

AMENINȚĂRI 

• Reducerea populației scolare; 

• Prejudecățile părinților cauzate de 

lipsa de informare manifestate în exprimarea 

opțiunilor pentru înscrierea la licee;  

 

 

2. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

 

PUNCTE TARI 

• Fonduri extrabugetare obținute prin închirieri de 

spații, cursuri de formare a adulților, destinate in 

principal întrebuințării și modernizării bazei 

materiale; 

• Existența unei săli de sport care dispune de o 

dotare corespunzatoare standardelor în domeniu; 

PUNCTE SLABE 

• Lipsa unei Săli de festivități; 

• Inexistența unor mijloace de 

învățământ în cantitate și de calitate 

corespunzatoare; 

• Dotarea insuficientă cu materiale 

didactice moderne a laboratoarelor de fizică, 
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• Existența unui cabinet de informatică  dotat cu  

32 calculatoare noi, modernizat; 

• Existența a încă 2 laboratoare modernizate, cu 

table Smart și mobilier de ultimă generație; 

• Dotarea claselor pregătitoare cu mobilier și 

televizoare; 

• Conectarea tuturor calculatoarelor din 

cabinetele de informatică,  chimie și fizică, din 

cabinetele directorilor și cabinetul medical la reteaua 

de internet de mare viteză; 

• Sistem de supraveghere audio -video 

chimie, cabinet psihopedagogic; 

 

OPORTUNITĂȚI 

• Fondurile pentru cheltuielile de personal și pentru 

utilitățti sunt suficiente pentru a acoperi nevoile 

unității și sunt platibile la timp; 

• Administrația Locală  sprijină unitățile școlare 

prin alocare de fonduri; 

AMENINȚĂRI 

Nesiguranţa alocării resurselor financiare de 

către Primăria Sector 6 

 

3. RELAȚII CU COMUNITATEA 

 

PUNCTE TARI 

• Derularea unor programe autorizate de formare 

a adulților în calificările tradiționale existente; 

• Existența unui program de activități care 

implică elevii întocmit de consilierul școlar; 

• Existența unui program de popularizare a școlii 

și de îmbunătățire a imaginii ei; 

• Creşterea numărului de parteneriate 

educaţionale, la nivelul unităţii; 

• colaborarea cu instituțiile administratiei publice 

locale: 

Consiliul Local al sectorului 6, Ministerul de Interne, 

Directia Generală de Poliţie a Municipiului 

Bucureşti, Poliţia Comunitară Sector 6; Centrul de 

Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, sector 6 ; 

Politia de Proximitate sector 6; 

PUNCTE SLABE 

• Comitetul de părinți al școlii nu se 

implică suficient în activitatea curentă; 

• Existența unei lipse de interes 

manifestată de părinți față de educația copiilor 

lor; 

• Implicarea scazută a consiliului 

elevilor în activitatea curentă. 

OPORTUNITĂȚI 

• Colaborarea foarte bună cu poliția, jandarmeria 

autoritățile sanitare, biserica; 

 

AMENINȚĂRI 

• Pericolul în care sunt puse astăzi 

valorile cultural – tradiționale de asaltul 

kitsch-urilor de tot felul, a mass-mediei care 

promovează violența fizică, dar și cea de pe 

internet și demitizează trăsăturile morale 

pozitive; 

• Situația economică dificilă, 

diminuarea posibilităților financiare ale 

părinților, în condițiile pandemiei de COVID. 

• Interesul și implicarea scăzută a 

părinților în cunoașterea și rezolvarea 

problemelor școlii. 
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În urma analizei rezultatelor provenite din sursele consultate considerăm că, în 

ansamblu, activitatea unităţii noastre şcolare se caracterizează prin: 

 

Puncte tari: 

 

• Şcoala dispune de personal calificat, în general de resurse umane de valoare – majoritatea 

cadrelor didactice au gradul didactic I; 

• Ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea de specialitate, respectiv profesori 

metodiști ISMB și mentori; 

• Performanţele elevilor/cadrelor didactice la olimpiade şi concursuri şcolare; 

• Implicarea unităţii în programe educative (la nivel național) și în proiecte internaționale; 

• Ponderea activităţilor extraşcolare (spectacole, expoziţii, audiţii, excursii, diferite 

manifestări artistice, sesiuni şi comunicări ştiinţifice), 

• Prestaţia pedagogică şi prestigiul personalului didactic; 

• Disponibilitatea pentru muncă suplimentară (pregătirea elevilor în vederea obţinerii 

performanţelor); 

• Imaginea instituţiei continuă să se îmbunătăţească prin rezultatele sale; 

• Capacitatea angajaţilor de a relationa și de a forma o echipă; 

• Disponibilitatea cadrelor didactice pentru învățarea online și lucrul cu paltformele 

educaționale; 

• Rezultatele obţinute în programe de acţiune comunitară (S.N.A.C.) – programe de prevenire 

şi combatere a consumului de droguri („Împreună”) – programe de prevenire şi ameliorare a 

abandonului şcolar - programe de prevenirea violentei școlare; 

• Performanţele obţinute în realizarea revistei școlii; 

• Nivelul la care sunt organizate activităţile şi programele în care este implicată şcoala; 

• Adaptarea ofertei şcolare la nevoile educaţionale prin disciplinele opţionale; 

• Promovabilitatea la examenul de evaluare naţională; 

• Colaborarea şi relaţionarea în şcoală şi în afara şcolii; 

• Parteneriate cu alte şcoli din municipiu/ţară; 

• Parteneriate cu alte instituții din municipiu/țară; 

• Regulamentul intern; 

• Numărul cadrelor didactice care au obţinut gradaţie de merit; 

• Perfecţionarea, formarea, participarea şi rezultatele obţinute la cursuri de pregătire în 

specialitate; 

• Calitatea documentelor didactice, parcurgerea integrală a temelor din programele şcolare; 

• Organizarea olimpiadelor şi concursurilor la nivel de sector/municipiu în localul propriu; 

• Frecvența și disciplina în şcoală; 

• Programul ”Școală după școală” oferit de Primăria Sector 6; 

• Modernizarea laboratoarelor de informatică, fizică și chimie cu mobilier modern, 

calculatoare de ultimă generație și table Smart, prin Administrația Școlilor Sector 6; 

• Existența a două containere pentru susținerea orelor de curs; 

• Dotarea materială a școlii cu mijloace moderne, respectiv 2 termoscanere; 

• Activitatea cabinetului medical: medicul și asistenta medicală au contribuit la asigurarea și 

menținerea măsurilor privind condițiile de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, au efectuat triajul elevilor, testarea persoanelor 

simptomatice din cadrul unității, precum și instruirea personalului nedidactic, de îngrijire cu privire 

la măsurile de dezinfecție și a normelor igenico-sanitare în vigoare împotriva infectării cu virusul 

SARS-CoV-2.  

• Școala este filială CCD începând cu anul 2015. 
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Puncte slabe: 

  

• Organizarea procesului didactic se desfășoară anevoios deoarece 8 săli de clasă au fost 

destinate claselor pregătitoare;  

• Neimplicarea tuturor angajaţilor la nivel maxim în realizarea sarcinilor de serviciu; 

• Lipsa unei săli de festivități; 

• Instabilitatea personalului didactic (continuitatea la clasă, părăsirea sistemului de 

învățământ, prin pensionarea unor cadre didactice cu un statut profesional deosebit, din cauza 

pandemiei); 

• Orarul şcolii nu permite pauză mai mare de 5 minute, cu atât mai mult cu cât școala 

funcționează după scenariile 1 sau 2; 

• Venituri mici realizate din donaţii / sponsorizări pentru activitati artistice, premiere elevi cu 

rezultate deosebite la învățătură și disciplină.  

 

Oportunităţi: 

 

• Legislaţia şcolară existentă, benefică achiziționării de dispozitive electronice necesare 

desfășurării lecțiilor online; 

• Relaţionarea benefică cu instituţii ale statului (I.S.M.B., C.C.D., Consiliul Local Sector 6, 

Primăria Sector 6, Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia de Asistenţă Psihopedagogică, Centrul de 

Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog, Poliția Locală Sector 6 etc.) 

• Programe de ajutor social oferite de Guvernul României: Euro200, Burse sociale, Programul 

pentru şcoli al Uniunii Europene. 

• Diversificarea ofertei CDȘ. 

• Asigurarea unor cursuri de perfecţionare prin C.C.D. pentru cadrele didactice; 

• Posibilitatea organizării practicii pedagogice pentru studenții de la Universitatea București; 

• Posibilitatea organizării concursurilor de ocupare a posturilor vacante de îngrijitor; 

• Posibilitatea comunicării prin mijloace moderne, platforme educaționale, respectiv Teams, 

Zoom, Google Classroom; 

• Există prilejul gestionării unor proiecte europene de mare anvergură: POC; ONAC etc, 

• Existența internetului de mare viteză; 

• Adoptarea unui stil managerial adecvat. 

 

Ameninţări: 

 

• Nesiguranţa alocării resurselor financiare de către Primăria Sector 6; 

• Mediul economic şi de afaceri este din ce în ce mai puţin interesat de dezvoltarea 

învăţământului; 

• Indiferenţa unor familii faţă de situaţia şcolară a copiilor lor; 

• Conservatorismul unor părinţi; 

• Interesul cadrelor didactice pentru unele programe este formal, se caută obţinerea 

adeverinţei sau a certificatului care atestă participarea; 

• Inerţia unor cadre didactice, viziunea rutinieră. 
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PLANUL MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2021/2022 

                                                                       

Domeniu Obiective 

CURRICULUM A. Cunoașterea și aplicarea documentelor legislative specifice -Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificări și adăugiri, a 

metodologiilor de examen, de  admitere și a  regulamentelor de organizare a concursurilor și olimpiadelor scolare.   

B.  Implementarea curriculum-ului național la nivelul școlii; Stabilirea ofertei educaționale a școlii în funcție de nevoile 

specifice ale comunității. 

C.  Îmbunătățirea calității actului de predare-învățare-evaluare astfel încât să se asigure atingerea standardelor curriculare de 

performanță, cât și pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare, în special în condiții de pandemie. 

D.  Aplicarea sistemului de evaluare internă  și externă. 

E.  Creșterea performanțelor școlare în vederea obținerii unor rezultate bune la examenele naționale (rata de participare, procent 

de promovabilitate). 

MANAGEMENT 

ȘCOLAR 

A.  Asigurarea asistenței manageriale și de specialitate prin asistențele la clasă ale directorilor și ale membrilor CEAC. 

B.  Elaborarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023: 8 clase pregătitoare și 8 clase de a V-a. 

C.  Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale și financiare în vederea atingerii scopurilor educaționale stabilite. 

D. Transmiterea în școală a tuturor actelor normative specifice emise de ME, ISMB, IS6 sau de alte instituții abilitate și 

urmărirea  respectării prevederilor legale de către toate cadrele didactice, prin intemediul tehnologiei moderne. 

RESURSE 

UMANE 

A.  Asigurarea cunoașterii legilor, ordinelor, metodologiilor și a celorlalte acte normative privind încadrarea, perfecționarea și 

evaluarea cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar (Consilii profesorale, afișarea acestora în locuri vizibile). 

B.  Creșterea calității resursei umane prin activități de perfecționare metodică și de specialitate organizate la nivel de scoală, 

sector și municipiu. 

C.  Formarea continuă a cadrelor didactice prin programe organizate de ME, ISMB,CCD sau prin proiecte cu finanțare externă. 

D.  Formarea profesională în cariera didactică prin participarea la examenele de acordare a gradelor didactice. 

E.  Creșterea calității resurselor umane în vederea îndeplinirii scopurilor educaționale propuse. 

F.  Asigurarea unei continuități a personalului didactic în vederea asigurării unei activități eficiente și de calitate. 

PARTENERIATE 

ȘI PROGRAME 

A. Asigurarea cunoașterii, la nivelul unității de învățământ a legilor, ordinelor, metodologiilor și a celorlalte acte normative              

privind participarea la programe/ proiecte educaționale locale/interne/externe. 

B.  Colaborarea  cu instituții abilitate în derularea de proiecte și programe interne și internaționale. 

C. Promovarea și valorificarea diversității culturale în educație, prin includerea în programele de activități educative a unor 

activități educative de promovare a educației interculturale. 

D.  Creșterea ofertei de programe educaționale pentru toate categoriile de elevi, prin asigurarea unei mai bune corelări cu nevoile 

individuale ale acestora, cu nevoile locale, cu cerințele de pe piața muncii. 

RESURSE 

MATERIALE 

A. Fluidizarea fluxului informațional în cadrul școlii, cu internet de viteză mare, laptopuri, tablete, table Smart, termoscanere. 

B. Gestionarea eficientă a resurselor materiale și îmbogățirea bazei materiale, prin sponsorizări de calculatoare. 
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C. Elaborarea proiectului de buget. 

D. Eficientizarea activității Clubului European. 

RELAȚII CU 

PUBLICUL/ 

IMAGINE 

A. Asigurarea transparenței în ceea ce privește activitatea școlii și conturarea unei imagini pozitive a instituției în rândul 

comunității locale. 

B. Popularizarea ofertei educaționale a școlii în vederea atragerii de resurse umane. 

 

1. CURRICULUM 

A. Cunoașterea și aplicarea documentelor legislative specifice -Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificări și adăugiri, a metodologiilor de 

examen, de  admitere și a  regulamentelor de organizare a concursurilor și olimpiadelor scolare.   

B.  Implementarea curriculum-ului național la nivelul școlii; Stabilirea ofertei educaționale a școlii în funcție de nevoile specifice ale comunității. 

C.  Îmbunătățirea calității actului de predare-învățare-evaluare astfel încât să se asigure atingerea standardelor curriculare de performanță, cât și 

pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare, în special în condiții de pandemie. 

D.  Aplicarea sistemului de evaluare internă  și externă. 

E.  Creșterea performanțelor școlare în vederea obținerii unor rezultate bune la examenele naționale (rata de participare, procent de promovabilitate). 

 

Domeniu Funcții Activități Termene Responsabili Resurse necesare 

C
u

rr
ic

u
lu

m
 

Proiectare/ 

Organizare 

Întocmirea Raportului de analiză pentru anul scolar 2020/2021. 

Elaborarea documentelor de proiectare și organizare a activității 

pentru anul școlar 2021/2022. 

Elaborarea graficului și  tematicii ședințelor Consiliului de 

administrație și a Consiliului profesoral; 

Elaborarea proiectului de activități educative extrașcolare; 

Elaborarea ofertei educaționale a școlii; 

Validarea componenței Consiliului de administrație (ORDIN nr. 

5154/2021). Stabilirea responsabilităților membrilor CA.; 

Informarea profesorilor referitoare la metodologia de echivalare 

prin credite transferabile; 

 

 

Sept. 2021 

 

 

 

 

Oct. 2021 

Director 

 

CA, CP 

Consilier proiecte, 

programe 

Cadre didactice 

Responsabil comisia 

de formare 

profesională 

Sefi de compartimente 

Date statistice 

colectate anterior 

Raportări ale 

comisiilor metodice 

 

Documente specifice 

Organigrama, 

 

 

Regulament intern 
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  Monitorizarea și consilierea activității de 

dezvoltare/elaborare/aplicare a testelor de evaluare inițială pe 

discipline de învățământ: monitorizarea realizării planurilor de 

recapitulare, analiza la nivel de comisie metodică a rezultatelor 

evaluării inițiale și identificarea problemelor specifice; 

întocmirea de către fiecare comisie a unui raport privind 

problemele identificate la clasă și modalitățile de rezolvare a 

acestora. 

Elaborarea orarului școlii; 

Asigurarea pregătirii suplimentare a elevilor pentru examenele 

naționale  (evaluarea națională la clasa a VIII-a) 

 

Identificarea oportunităților de instruire diferențiată pentru elevii 

capabili de performanță. 

Proiectarea și derularea activităților educative și extrascolare 

(conform Calendarului activităților ISMB, MEC). 

Reactualizarea și validarea   Regulamentului intern, conform cu 

ROFUIP ORDIN nr. 5447/31 august 2020, cu modificările și 

completările ulterioare 

Sept. 2021 

 

 

 

 

Sept.2021 

 

 

 

 

 

 

Conf. 

calendarului 

 

Director 

Responsabili comisii  

 

 

 

 

 

Comisia pentru orarul 

școlii 

Director  

Cadre didactice 

 

 

Director  

Responsabili de 

comisii metodice 

 

Consilier educativ, 

prof. diriginti 

Grafic pregătire 

suplimentara 

Teste de evaluare, 

Rapoarte, Date 

statistice 

 

 

Orar elevi ăi 

profesori 

Metodologii de 

examen 

Regulamente, 

programe scolare, 

modele de subiecte 

 

Documente specifice 

Documente specifice 

Calendarul 

activitatilor 

Coordonare 

monitorizar

e 

Asigurarea necesarului de manuale gratuite- clasele I-VIII 

 

 

 

Consilierea comisiilor în stabilirea ofertei educaționale CDS- 

procedura stabilire CDS; 

 

Asigurarea aplicării corecte a documentelor curriculare naționale 

la toate disciplinele ( clasele I-VIII și clasa pregătitoare); 

 

Monitorizarea activității extracurriculare și extrașcolare; 

 

Sept. 2021 

 

 

 

Sem. I+II 

 

 

Sept.2021 

Conf. 

planificării 

Prof. diriginti, 

compartiment 

aprovizionare 

Director, comisia pt. 

curriculum 

 

Director, comisia pt 

curriculum 

Directori adjuncți, 

coordonator proiecte 

și programe educative  

Dotare manuale 

alternative 

 

 

Set de programe 

școlare la biblioteca, 

pe suport de hârtie și 

electronic  

 

Documente specifice 
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C
u

rr
ic

u
lu

m
 

Control/ 

evaluare 

Monitorizarea rezultatelor obținute de elevi la evaluările interne 

și externe (testări inițiale și finale la nivelul școlii, rezultate la 

evaluarile naționale); 

 

Verificarea parcurgerii integrale și ritmice a programelor școlare; 

Verificarea notării ritmice a elevilor și a frecvenței elevilor; 

 

Analiza obiectivă a nivelului de pregătire a elevilor, cu măsuri 

concrete de ameliorare a situției școlare. 

Sem I+II 

 

 

 

De 2 ori 

/semestru 

 

Sem I+II 

 

Director, Responsabili 

comisii  

 

Comisia de verificare 

a notării ritmice sși a 

frecvenței elevilor 

 

Comisia de asigurare a 

calității 

Raport comisii 

 

 

Raport comisii 

 

 

 

Baza de date 

Motivare Stimularea cadrelor didactice și a elevilor  

Periodic 

Director  

Director administrație 

locala 

 

 

Aprecieri în cadrul 

CP, recomandări pt. 

Gradația de merit 

Diplome de merit,  

sponsorizari 

Implicare/ 

participare 

Aplicarea de chestionare în rândul elevilor, cadrelor didactice și 

al părinților  legate de probleme curriculare, pentru asigurarea 

feed- back-ului necesar reglării activității. 

 

martie 2022 
CEAC 

Prof. Cireș Adriana 

Chestionare elevi, 

părinți, cadre 

didactice 

Formare/ 

dezvoltare 

profesională 

și personală 

Participarea cadrelor didactice la programe de  formare continuă 

în domeniul specialității și al didacticii disciplinei, inclusiv în 

vederea dezvoltării competențelor de elaborare și evaluare a 

tipurilor de itemi propuși la probele de evaluare din cadrul 

examenelor naționale; 

Acordarea de consultanță în probleme de proiectare curriculară. 

Permanent Director  

Responsabil formare 

 

 

Responsabili comisii  

Analiza de nevoi; 

Oferta de formare și 

dezv. profesională 

 

Documente specifice 

 

Negocierea/ 

rezolvarea 

conflictelor 

Asigurarea unui climat de muncă favorabil atât pentru elevi cât și 

pentru cadrele didactice. Sprijinirea inițiativelor cadrelor 

didactice și gestionarea eventualelor conflicte. 

 

Respectarea legislației in vigoare privind analiza și formularea de 

răspunsuri competente, la memoriile, reclamațiile sau scrisorile 

înregistrate la secretariat/trimise de ISMB spre rezolvare.  

 

Permanent 

 

 

 

permanant 

Director, consilier 

psihoped, cadre 

didactice, parinti  

 

Director  

Secretariat 

Contabilitate  

Proiecte de 

parteneriat 

Consiliere scolară 

 

Documente specifice 

Legislație școlară 
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Indicatori de performanță: 

- Existența unui document operațional, realist și flexibil de proiectare și organizare a activității școlii; 

- Existența planurilor manageriale pentru toate compartimentele; 

- Existența unui regulament intern eficient și funcțional; 

- Existența unui raport  asupra evaluării iniîiale a elevilor, la nivelul fiecarei comisii; 

- Creșterea numărului de elevi care obțin rezultate bune la evaluările școlare; 

- Participarea unui număr de cel puțin 50% cadre didactice la cursuri de formare și dezvoltare profesională, respectiv înscrierea la obținerea 

gradelor didactice; 

- Creșterea procentului de promovabilitate la examenul de evaluare națională. 

 

 

2. MANAGEMENT ȘCOLAR 

 

A.  Asigurarea asistenței manageriale și de specialitate prin asistențele la clasă ale directorilor și ale membrilor CEAC. 

B.  Elaborarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023: 8 clase pregăitoare și 8 clase de a V-a. 

C.  Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale și financiare în vederea atingerii scopurilor educaționale stabilite. 

D. Transmiterea în școală a tuturor actelor normative specifice emise de ME, ISMB, IS6 sau de alte instituții abilitate și urmărirea  respectării 

prevederilor legale de către toate cadrele didactice, prin intemediul tehnologiei moderne. 

 

M
a
n

a
g
em

en
t 

șc
o
la

r
 

Proiectare/ 

Organizare 

Pregătirea școlii în vederea deschiderii anului școlar; utilizarea măștilor, a 

dezinfectanților și a termoscanerelor. 

Organizarea și desfășurarea examenelor de corigență, validarea situației 

școlare; 

 

Numirea învățătorilor și a diriginților la clase la propunerea comisiilor, 

potrivit principiului continuității și performanțelor educaționale; 

 

Stabilirea componenței formațiunilor de studiu (clase, comisii); 

Numirea echipei de întocmire a orarului școlii, verificarea și aprobarea 

acestuia de catre director; 

 

Numirea responsabililor de comisii și a responsabililor diferitelor 

compartimente; 

Sept. 2021 

 

 

 

 

Sept.. 2021 

 

Director, compartiment 

administrativ,  

Director, comisii de 

examen 

Director, CA 

Director, CA 

Comisia pentru orar, 

secretariat 

 

 

 

Director, cons. 

administratie 

 

 

Existenta 

documentelor specifice 

 

ROFUIP, documente 

specifice 

 

 

Decizii de numire 

 

Baza de date 

Orar  

 

Decizii de numire 
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M
an

ag
em

en
t 

 

 s
co

la
r 

 

Coordonare/ 

monitorizare 

Încheierea contractelor de muncă pentru personalul nou angajat și 

întocmirea   fișelor posturilor pentru personalul angajat conform 

legislației in vigoare. 

 

Elaborarea proiectelor de încadrare pe discipline de învățământ 

urmărind respectarea principiului continuității; 

 

Asigurarea aplicării planului de învățământ, a programelor școlare și a 

metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare prin implicarea 

responsabililor comisiilor; 

 

Efectuarea asistențelor la ore de către director/directori adjuncți; 

Monitorizarea activității de formare continuă a personalului didactic, 

didactic auxiliar și nedidactic; 

Aprobarea graficului serviciului pe școală al personalului didactic  

având atribuțiile specificate în regulamentul intern; 

 

Completarea cataloagelor și a documentelor scolare. 

 

Întocmirea planului de școlarizare în conformitate cu legislația în 

vigoare cu opțiunile elevilor și ale părinților, cu condițiile concrete din 

școală, precum și conf. solicitărilor comunității locale;  

Octombrie 

2021 

 

 

Septembri

e 2021 

 

Permanent  

 

 

Sem I, II 

Permanent  

 

 

Septembri

e 2021 

 

Nov. 2021 

Permanent  

Permanent 

Sem. I+II 

Sem. I+II 

 

 

Director, director 

adjunct, secretariat 

 

 

Director, director 

adjunct, responsabili 

comisii  

Director, responsabili 

comisii  

Director, directori 

adjuncti 

Director, responsabil 

comisia de formare 

Responsabil comisie,  

Secretariat, prof 

diriginți 

Director, prof diriginți, 

secretariat  

Director, responsabili 

comisii metodice 

Director  

Director adjunct 

Comisia pt. calitate 

Contracte, fișe de 

atribuții 

 

Document 

centralizator 

 

Documente specifice 

 

Grafic de asistențe 

 

Baza de date 

 

 

Graficul serv. pe 

școală  

 

Documente specifice 

Legislația in vigoare 

Documente oficiale 

ale ME si ISMB 

Logistica, șefi de arii 

curriculare 
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Dome

niu 
Funcții Activități Termene Responsabili Resurse necesare 

M
a
n

a
g
em

n
en

t 
șc

o
la

r
 

Control/ 

evaluare  

Verificarea eficienței cu care sunt utilizate cabinetele, laboratoarele 

școlii și materialele didactice/aparatura aflate în dotarea școlii;  

 

Valorificarea rezultatelor controalelor efectuate de poliție sau pompieri 

și stabilirea de măsuri pt. remedierea eventualelor deficiente de la 

nivelul școlii; 

 

Urmărirea eficienței utilizării resurselor financiare alocate de la nivel 

local; 

 

Permanent   

 

Permanent  

responsabili comisii, 

CEAC 

 

Director, 

administrator 

 

Director, 

compartiment 

contabilitate 

Documente specifice 

CEAC 

Documente specifice 

 

 

Reglementari legale 

Asigurarea respectării stricte a legalității la nivelul tuturor 

compartimentelor care funcționează în unitatea școlară. 

Permanent  

director, 

sefi 

compartime

nte 

Director, șefi 

compartimente 

Reglementări legale 

Motivare Stimularea cadrelor didactice cu o activitate profesională și educativă 

deosebită prin recomandarea acestora pentru participarea la concursul 

pentru obținerea gradațiilor de merit. 

 

Conf 

calendarului 
Director Reglementări legale 

Implicare/ 

participare 

Asigurarea prelucrării actelor normative; 

Implicarea responsabililor comisiilor pentru  consilierea cadrelor 

didactice debutante; 

Sem. I+ II 

Sem. I 

Director  

Resp comisii 

Reglementări legale 

Legislație  

Formare/ 

dezvoltare 

profesională  

și personală 

Sprijinirea cadrelor didactice pentru susținerea examenelor de  obținere 

a gradelor didactice. 

Conform 

graficului 

 

 

 

Director, CP 

 

 
Reglementari legale, 

documente specifice  

Negocierea/ 

rezolvarea 

conflictelor 

 

Monitorizarea, negocierea și rezolvarea disfuncționalităților pentru 

preîntâmpinarea conflictelor majore; 

Conform 

solicitărilor 

 

Director  

CA 
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Indicatori de performanță: 

- Existența unei organigrame complete, funcțională și flexibilă; 

- Existența unui grafic de asistențe la ore pentru anul școlar 2021-2022 și a unui număr de fișe de asistență; 

- Existența unui grafic pentru serviciul pe școală- profesori;  

- Existența  planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023. 

 

 

3. RESURSE UMANE 

 

A.  Asigurarea cunoașterii legilor, ordinelor, metodologiilor și a celorlalte acte normative privind încadrarea, perfecționarea și evaluarea cadrelor 

didactice și a personalului didactic auxiliar (Consilii profesorale, afișarea acestora în locuri vizibile). 

B.  Creșterea calității resursei umane prin activități de perfecționare metodică și de specialitate organizate la nivel de scoală, sector și municipiu. 

C.  Formarea continuă a cadrelor didactice prin programe organizate de ME, ISMB, CCD sau prin proiecte cu finanțare externă. 

D.  Formarea profesională în cariera didactică prin participarea la examenele de acordare a gradelor didactice. 

E.  Creșterea calității resurselor umane în vederea îndeplinirii scopurilor educaționale propuse. 

F.  Asigurarea unei continuități a personalului didactic în vederea asigurării unei activități eficiente și de calitate. 

R
es

u
rs

e 
u

m
a
n

e
 

 

Proiectare 

Actualizarea bazei de date a personalului didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic (SIIIR); 

 

Întocmirea portofoliului profesorului responsabil cu formarea continuă 

Prezentarea programelor de formare și perfecționare. Centralizarea 

opțiunilor cadrelor didactice. 

 

Actualizarea statului de funcții pentru anul școlar 2021-2022.  

Sem. I 

 

 

Sem. I 

 

 

Oct.2021 

Compartiment 

secretariat 

 

Resp. formare 

 

 

Compartiment 

secretariat 

Legislație  

Baze de date 

 

Oferte de formare  

 

 

 

 

 

Organizare Organizarea practicii pedagogice a studenților de la Universitatea 

București. 

 

Oct. 2021 

 

  

 

Director, 

Director adjunct 

Legislație. Logistică 

 

Documente specifice 

 Coordonare/ 

monitorizare 

Sprijinirea cadrelor didactice debutante în învățământ sau nou-venite 

în școală în vederea integrării în colectiv (consiliere, interasistențe) 

Sem. I Director, resp. de 

comisii, CEAC 

Logistica adecvata  
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Control/ 

evaluare  

 

 

Motivare 

 

 

Efectuarea de asistențe, mai ales în cazul cadrelor didactice debutante, 

în vederea consilierii acestora. 

 

Realizarea statisticilor cu privire la promovabilitatea la examenele de 

acordare a gradelor didactice și la cursurile de perfecționare. 

 

Stimularea cadrelor didactice pentru participarea la programe de 

perfecționare și dezvoltare profesională organizate de ME, de CCD, 

instituții de învățământ superior. 

Nominalizarea celor mai valoroase si competente cadre didactice din 

scoala pentru participarea la cursurile de perfectionare (gratuite) la 

nivelul disciplinei si la cursurile de formare. 

 

Propunerea cadrelor didactice cu rezultate deosebite pentru obținerea 

gradatiilor de merit. 

Sem I+II 

 

 

Sem I 

 

Sem. I si 

II conf. 

ofertei 

 

Conf. 

ofertei de 

fomare 

 

Sem. I 

Resp. comisii  

 

Director, 

secretariat,  resp. 

formare 

 

CP, CA, director, 

inspector de 

specialitate 

 

CA, CP, directori 

Grafic de asistențe 

 

Baze de date 

 

 

Oferta de formare  

Conf. furnizorului de 

pregătire 

 

 

 

 

Analiza dosarelor si a 

recomandarilor CP 

 

 

 

 

R
es

u
rs

e 
u

m
a
n

e
 

Implicare/ 

participare 

Participarea și implicarea cadrelor didactice pentru buna desfășurare a 

evaluării nationale la clasele a VIII-a ; prezentarea de către diriginți a 

programelor și metodologiilor referitoare la examenele finale (pentru 

elevi, părinți) 

Sem. I- II Director, Diriginți Legislația specifică 

Formare/ 

dezvoltare 

profesioanala 

si personala 

Asigurarea cunoașterii etapelor evoluției în cariera didactică 

definitivat, grad II, grad I, perfecționare periodică obligatorie, evoluție 

în carieră, recunoașterea gradelor didactice și a metodologiei privind 

sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor 

profesionale transferabile 

Sem. I- II 

 

 

 

 

Director, resp. 

formare, resp. 

comisii metodice 

 

 

 

Legislație specifice 

Negocierea/ 

rezolvarea 

conflictelor 

Rezolvarea cu abilitate și discreție a diferitelor situații conflictuale care 

pot apărea între cadre didactice și elevi, între cadre didactice și părinți  

sau între cadre didactice și conducerea școlii, pentru asigurarea unui 

climat de muncă eficient. 

Sem. I- II Director, lider de 

sindicat, profesori 

Comunicare 

intrainstituțională 
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Indicatori de performanță: 

- Număr participanți la programe de formare; 

- Număr cadre didactice care promovează examenele de grad, definitivat și doctorat; 

- Număr cadre didactice care obțin gradație de merit; 

- Existența statisticilor participanților la grade didactice și programe de formare; 
 

4. PARTENERIATE SI PROGRAME  

 

A. Asigurarea cunoașterii, la nivelul unității de învățământ a legilor, ordinelor, metodologiilor și a celorlalte acte normative privind participarea la 

programe / proiecte educaționale locale/interne/externe. 

B.  Colaborarea  cu instituții abilitate în derularea de proiecte și programe interne și internaționale. 

C. Promovarea și valorificarea diversității culturale în educație, prin includerea în programele de activități educative a unor activități educative de 

promovare a educației interculturale. 

D.  Creșterea ofertei de programe educaționale pentru toate categoriile de elevi, prin asigurarea unei mai bune corelări cu nevoile individuale ale 

acestora, cu nevoile locale, cu cerințele de pe piața muncii. 

 

P
a
rt

en
e
ri

a
te

 s
i 

p
ro

g
ra

m
e
 

 

 

 

 

Proiectare  

Identificarea nevoilor de educație ale elevilor și a posibilitatilor 

de satisfacere a acestora prin realizarea proiectelor de parteneriat 

școală-comunitate. 

Planificarea colaborării școlii cu poliția, pompierii, instituții 

culturale, ONG- uri. 

Sem. I+II 

 

Sem I+ II 

 

Sem. I+ II 

Director, directori adjuncti, 

coordonator proiecte, 

programe 

  

Acord de 

parteneriat  

Materiale auxiliare 

Legislație in 

vigoare 

Reviste, articole 

 

 

Organizare 

Colaborarea cu diferite instituții, asociații, organizaii 

nonguvernamentale în domeniul activității educative și 

extrașcolare; 

Elaborarea de materiale informative privind oportunitățile 

încheierii de diverse parteneriate; 

Sem I+II 

 

Sem I+II 

Conform 

calendarul

ui 

Directori adjuncți si 

coordonator proiecte, 

programe 

 

Calendar 

Legislatie specifica 

Materiale 

informative 

Legislație specifică 

Control- 

evaluare 

Evaluarea programelor și proiectelor derulate pe tot parcursul 

desfășurarii lor. Permanent Directori adjuncți Raport 
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  Participarea la activități extracurriculare online Conform 

calendarul

ui 

Director, directori adjuncti, 

coordonator proiecte, 

programe 

Legislație  

specifică 

  Organizarea de programe specifice pentru: 

• Educația ptr. Dezv. Personală: 

- Concurs  „Discovery International”,  

- Concurs „Formidabilii”  International,  

- Concurs National „Amintiri din copilarie”,  

• Educația inter şi multiculturală: 

- Proiectul International Erasmus  

• Educația ptr. drepturile copilului: 

- Școala Siguranței Tedi; 

- Ora de Net, Salvati copii; 

• Educația pentru sănătate: 

• Prevenirea abandonului şcolar: 

- Atelier interactiv pentru integrarea noţiunilor egalităţii de 

şanse în educaţie, mai 2022 

• Prevenirea traficului de persoane: 

- „Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de 

persoane”, 18 octombrie 2021 

• Prevenirea exploatării:  

- Ziua Mondială împotriva Exploatării Copiilor prin 

Muncă, 12 iunie 2022 

• Prevenirea violenţei şi abuzului asupra copilului prin 

muncă a copiilor: 
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• Promovarea egalităţii de şanse (non-discriminare, 

grupuri dezavantajate): 

- Ziua Europei, 9 mai, 2022 

- Ziua Europeana a Limbilor, 26 septembrie 2021 

- Atelier interactiv pentru integrarea noţiunilor egalităţii de 

şanse în educaţie, mai 2022 

- Dezbateri cu invitați de la „Agenția Nationala pentru 

Romi”,  „Salvați Copii” 

• Educația ecologică: 

- ,,Oraşul în care locuiesc”, Concurs scolar de desene, 

februarie 2022 

• Educația prin sport: 

• Educația globală: 

- Ziua Europei, 9 mai, 2022 

 

 

 

 Formarea/ 

dezvoltarea 

echipelor 

Organizarea Zilei Porților Deschise ale școlii pentru o mai bună 

informare a comunității asupra activității acestuia; 

Participarea în grupe de lucru sau în parteneriat la diversele 

programe și proiecte regionale, naționale, internaționale. 

Sem II 

 

Sem I+II 

Director 

Consilier educativ 

Toate cadrele didactice 

Logistică, materiale 

promoționale 

 Negocierea/ 

rezolvarea 

conflictelor 

Rezolvarea amiabilă a eventualelor conflicte între școală și 

comunitate, între școală și părinți Sem. I+ II Director Comunicare 

 

Indicatori de performanță: 

- Număr de programe derulate; 

- Număr cadre didactice și elevi implicați în proiecte, programe educative; 

- Existența unei baze de date care să cuprindă rețeaua ofertanților de proiecte educaționale; 
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5. RESURSE MATERIALE 

 

A. Fluidizarea fluxului informațional în cadrul școlii, cu internet de viteză mare, laptopuri, tablete, table Smart, termoscanere. 

B. Gestionarea eficientă a resurselor materiale și îmbogățirea bazei materiale, prin sponsorizări de calculatoare. 

C. Elaborarea proiectului de buget. 

D. Eficientizarea activității Clubului European. 

 

R
es

u
rs

e 
m

a
te

ri
a
le

 

Proiectare Efectuarea analizei privind necesarul de reparații curente; 

Efectuarea analizei privind stadiul lucrărilor de reparații și investiții;  

Asigurarea cu cataloage, tipizate, carnete de note la începutul anului 

școlar; 

Elaborarea proiectului de buget și a proiectului de achiziții și dotări. 

Semestrial  

 

 

 

Anual  

Director, 

administrație locală 

 

Director, 

compartiment 

contabilitate 

Logistica, 

legislatia in 

domeniu 

 

Reglementari 

legale 

Organizare Stabilirea priorităților în vederea repartizării fondurilor obținute din 

fonduri extrabugetare; 

 

Anual 

 

Director 

 

Logistică, 

legislație in 

domeniu 

Coordonare/ 

monitorizare 

Centralizarea situațiilor privind alocațiile de stat pentru copii și 

acordarea burselor; 

Sem. I+ II Director 

Comisia de burse 
Legislatie 

Control- 

evaluare 

Evaluarea alocării fondurilor extrabugetare după priorități cu scopul 

asigurării condițiilor materiale necesare pentru buna funcționare a 

școlii: măști, dezinfectați, tablete, laptopuri. 

Sem. I+ II 

Director, 

contabilitate, 

secretariat 

Reglementari 

legale 

Organizare Organizarea și desfășurarea audiențelor de către director și directorii 

adjuncți 

Permanent, 

conform 

programului 

Director, secretariat  

Coordonare/ 

monitorizare 

Respectarea programului cu publicul stabilit în cadrul Consiliului de 

administrație pentru secretariatul școlii; Periodic Secretariat  

 

Indicatori de performanță: 

- Existența bazelor de date; 

- Existenta proiectului de buget; 

- Achiziții si dotări din resurse extrabugetare și din fonduri nerambursabile. 
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6. RELATII  CU  PUBLICUL  ȘI  IMAGINE  

A. Asigurarea transparenței în ceea ce privește activitatea școlii și conturarea unei imagini pozitive a instituției în rândul comunității locale. 

B. Popularizarea ofertei educaționale a școlii in vederea atragerii de resurse umane. 

 

 Organizare 

 

 

 

 

 

 

 

Formare  

Organizarea și desfășurarea audiențelor (director, director 

adjunct). 

 

Stabilirea unor programe adecvate ale compartimentelor 

secretariat, contabilitate, aprovizionare - dotare. 

 

Organizarea Zilei Porților Deschise   

Organizarea unor acțiuni de formare a cadrelor didactice din 

școală pe teme de comunicare, relații cu mass-media, imagine. 

Conf. 

programului 

sem. I- II 

Conf. 

programului 

 

Sem. II 

Sem I 

Director 

Resp. 

compartimente 

Coord. 

proiecte, 

programe  

 

Director 

Resp. formare 

Grafic 

 

 

Grafic 

 

 

 

Parteneriat  

  

  Indicatori de performanță: 

- Numărul de apariții în mass-media; 

- Număr cadre didactice și elevi implicați în promovarea ofertei educaționale a școlii; 

- Actualizarea permanentă a site-ului școlii; 

 

Director, 

Prof. ILICI ȚVETISLAU-SIDORIAN 

 


