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O buna educație cere ca educatorul să 

inspire elevului stimă și respect, și nu se 

poate ajunge la aceasta prin nimicirea 

individualității elevilor și prin asuprirea 

stimei de sine.  

Samuel Smiles 
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ARGUMENT     

       

 

In conceperea planului managerial pentru anul scolar 2021 – 2022,  am avut in vedere directiile reformei 

invatamantului  rezultate di documentele MEC , planul de dezvoltare al scolii si analiza SWOT .Prin acest plan managerial  

dorim sa fim in concordanta cu viziunea si misiunea scolii, cu cerintele  Legii privind asigurarea calitatii in educatie . 

Statutul de ţară comunitară presupune, printre altele, şi un sistem de învăţământ compatibil cu sistemele de învăţământ 

din ţările membre ale Uniunii Europene.  

Oportunităţile de finanţare oferite de diferitele instrumente structurale sunt soluţia pentru multe probleme pe care le 

întâmpină sistemul educaţional. Pentru aceasta trebuie abordată o strategie integrată care să cuprindă toate aspectele 

legate de problematica accesării fondurilor comunitare.  

În vederea realizării acestui deziderat, Inspectoratul Scolar Judetean  Salaj, Scoala Gimnaziala ,,Aurelia si Lazar 

Cosma  “ Treznea depun un efort deosebit pentru realizarea unor politici educaţionale care să răspundă pe deplin acestor 

cerinţe.Urmarim sa dezvoltam un cadru propice dobandirii de informatii si de formare a competentelor  care sa-i ajute pe 

elevi sa se descurce in orice situatie  , in special in timpul pandemiei  cu virusul SARS COV2  , in perioada predarii online  

În acest context, iată câteva din priorităţile politicii educaţionale ce urmează a fi implementate în sistemul de 

învăţământ preuniversitar 
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1. BAZA  CONCEPTUALĂ. 

 
  Prezentul Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative: 

 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011; 

 Legea nr. 87/2007 privind OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar-OMEN nr. 5.079* 

din 31.08 2016 

 Plan Managerial    ISJ Sălaj 2020-2021  

 Ordinele MEN privind structura anului școlar 2020-2021, privind organizarea și desfășurarea examenelor 

naționale și admiterea în învățământul liceal de stat 

 Ordinul 5561/2011 și 3240/2014 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din 

învățământul preuniversitar; 

  

 OUG 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru 

modificarea unor acte normative; 

 Codul de etică pentru învățământul preuniversitar; 

 Buletinele informative ale MEC .Ordinul  MEC 5455/31.08.2020  privind  organizarea  si desfasurarea 

evaluarii nationale 2021 . 
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 Ordinul comun  al ministrului educatiei si cercetarii   si al ministrului sanatatii  nr . 5487/1494/2020 care 

aproba organizarea activitatii  in cadrul unitatilor / institutiilor  de invatamant  in conditii de siguranta  

epidemiologica  pentru prevenirea imbolnavirilor  cu virusul SARS COV 2 .                                         

  Ordinul  5545/11.09.2020  privind Metodologia  cadru privind desfasurarea activitatilor didactice  prin 

intermediul  tehnologiei si internetului  precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal.Ordinele, notele, notificările și precizările MEC, care vin în sprijinul aplicării LEN. 

 Ordinul 5079/31.08.2016 privind Regulamentul de Ordine si Functionare  a Unitatilor  din Invatamantul  

Preuniversitar .Regulamentul cadru  de organizare si functionare a unitatilor din invatamantul 

preuniversitar  aprobat prin OMEC nr.5447 din 31.08.2020   

 Raportul ISJ Sălaj privind starea învățământului pentru anul școlar 2020-2021 

 Raportul Școlii Gimnaziale ,,Aurelia si Lazar Cosma ,, TREZNEA privind starea învățământului pentru 

anul școlar 2019-2020 

 Strategia managerială a ISJ Sălaj pentru anul școlar 2021-2022 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 
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PRIORITĂȚI MANAGERIALE 

 

 1 Dezvoltarea parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice locale, cu     agenţii economici şi alţi factori 
interesaţi în educarea tinerei generaţii; 

 

 identificarea diferitelor programe/instrumente structurale care pot să ofere o soluţie pentru problemele din 

școală; 

 dezvoltarea competenţelor de redactare şi implementare a proiectelor  

finanţate din fonduri structurale 

 cerșterea numărului de proiecte de parteneriat cu autoritățile administatiei publice locale și a agenților 

economici  

 

2.Descentralizarea sistemului de învăţământ 

 eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor scolare; 

 democratizarea sistemului educaţional ; 

 asigurarea transparenţei actului managerial; 

 asigurarea accesului şi echităţii în educaţie; 

stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice. 

 

3.Asigurarea calităţii în activitatea de educaţie, ceea ce presupune: 

 Proiectarea, organizarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării, pe grupe de vârstă, 

conform curriculumu-lui oferit; 

 monitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional cu accent 
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     pe adaosurile progresive ale învăţării; 

  gestionarea  cu responsabilitate a examenelor naționale; 

 evaluarea  internă și externă a rezultatelor. 

  reducerea absenteismului și a actelor de violență in școală 

 

4. Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice: 

 formarea directorului şi a cadrelor didactice pe probleme de evaluare şi asigurarea calităţii; 

 perfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice şi masterate; 

 accesul cadrelor didactice la cursuri de dezvoltare personala,alte programe ale ISJ si CCD  pentru cadrele 

didactice. 

 

2.VIZIUNEA  SCOLII  

 „Scoala se confunda cu viata...una o intregeste pe  cealalta ! Scoala iti da posibilitatea sa-ti traiesti 

viata complet. Viata nu-i decat o continuitate a scolii ,dar fara profesori ,, Ion Minulescu . 

 Copii de azi vor cladi statul de maine, viitorul nostru va fi ceea ce ei vor sti sa faca,, 
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3. MISIUNEA  SCOLII  

                

        Educatia nu este un privilegiu , ci un drept al tuturor . 

Școala  Gimnazială ,,Aurelia si Lazar Cosma ,,Treznea valorifica zestrea culturala si spirituala a comunitatii , de 

asemenea  ofera fiecarui copil acces egal si sporit la la o educatie de calitete , asigurand sanse egale  sa-si formeze 

capacitatea de comunicare si relationare interpersonala ,principii morale sanatoase ,deprinderi de a utiliza informatiile din 

scoala pe tot parcursul vietii.Ne aflam intr-o permanenta colaborare cu parintii ,biserica ,primaria ,politia.Scoala noastra 

educa elevii pentru a face fata problemelor complexe ale vietii, astfel incat tanarul de maine sa se poata adapta la  

cerintele profesionale ale societatii romanesti si europene. 

 

4. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 

 
   

Analiza de faţă este făcută pe următoarele domenii funcţionale:  
1. curriculum 
2. resurse umane 
3. resurse materiale 
4. relaţia cu comunitatea 

 

Puncte tari Puncte slabe 

Curriculum 

 Consiliul pentru curriculum din şcoală 
stabileşte conţinutul CDȘ uli după consultarea 
tuturor factorilor implicaţi şi în limita 
prerogativelor fiecărora, după care se trece la 
aplicare în anul şcolar în speţă conform 

 oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor; 

 – opţiunile elevilor şi părinţilor s-au nu sunt 
exprimate sau nu pot fi respectate de multe ori 
din cauza lipsei de resurse materiale sau 
umane, 
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Planului managerial al şcolii. 

 Curriculumul la decizia şcolii s-a cristalizat în 
unitatea noastră în jurul unor teme care să 
răspundă nevoilor elevilor și posibilităților de 
susţinere din punct de vedere al dotărilor, 
resurselor financiare şi umane . 

 

 Pentru fiecare nivel de şcolarizare,  şcoala 
dispune de întregul material curricular( planuri 
de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare 
curriculare – manuale,  ghiduri de aplicare, 
culegere de probleme, îndrumătoare etc.). 

 Preocupările cadrelor didactice  pentru 
diversificarea metodelor activ-participative de 
predare-evaluare. 

 Disponibilitatea cadrelor didactice de a realiza 
activități  de predare- invatare—evaluare  si 
activitati extreacurriculare si in mediul online. 

 

 fluctuaţia cadrelor și naveta lor împedică o 
programare corectă a CDŞ-lor, 

 unii părinţii nu pot susţine copii cu materiale 
auxiliare( calculatoare ,tablete  conexiune 
lainternet, instrumente şi ustensile individuale 
pentru lucru acasă sau în clasă). 

 Utilizarea redusă a softurilor educaționale în 
procesul de predate 

Resurse umane 

 cadre didactice calificate , titulare       
,responsabile  și cu multa experienta .   

 personal didactic  auxiliar bine pregătit 

 personal nedidactic conștiincios 

 disponibilitatea cadrelor didactice de a 
participa la cursuri de formare 

 buna frecvenţă a copiilor în grădiniţă; 

 Buna frecvență la școală a elevilor si in 
mediul online   

 

 Numărul mic de elevi /clasă ; 

 Învăţământ simultan la toate ciclurile ; 

 Mulţi elevi provin din familii sărace; 

 90%din totalul cadrelor didactice fac naveta; 
- .Personal nedidactic insufficient    
 

Resurse materiale  
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 Școala are autorizații  de funcționare – 
Sanitare si PSI . 

 Localul școlii este in continua modernizare  -
retea de internet. 

 Dotarea Şcolii Treznea și structurilor cu  
material dezinfectante  pentru evitarea 
imbolnavirii elevilor si personalului din scoala 
cu virusul SARS COV 2  

 Interes pentru procurarea de materiale 
didactice( carti , laptopuri ,tablete  etc.). 

 Alocarea în bugetul școlii de fonduri 
suplimentare din fondurile primăriei pentru 
cumpararea unei noi centrale termice . 

 Decontarea integrala a navetei cadrelor 
didactice de către primărie. 

 Accesul rapid  la informaţiile actuale prin 
mijloacele moderne de informare( telefon, 
faxin proportie de  internet),  

 Existenta spatiilor corespunzatoare pentru 
desfasurarea prosesului didactic cu 
respectarea normelor sanitare . 

 Existenţa microbuzului şcolar pentru naveta 
elevilor de la Bozna la Treznea si retur. 

 Lipsa parţiala a mobilierului  și a jucăriilor, lipsa 
spatiului corespunzator pentru  depozitarea unor 
materiale  

 Lipsa manualelor la unele discipline. 

 Nefuncționalitatea in proportie de suta la suta a  
laboratorului de informatică. 

 Dotarea precară a școlii cu mijloace de învatamint. 

 Imprejmuirea necorespunzătoare a școlilor 
 

Relaţii cu comunitatea 

 Buna colaborare a cadrelor didactice cu elevii 
si familiile acestora; 

 Asigurarea pazei pe timp de noapte de către 
primărie; Existenta supravegherii video in 
scoala si in curtea scolii. 

 Realizarea unor proiecte cu alte scoli ; 

 Realizarea de proiecte comune cu Poliţia 
Biserica  ,   PrimăriaTreznea; 

 Inexistența parteneriatelor cu sponsorii . 

 Numărul mic de părinţi care participă la 
şedintele cu parinţii. 

 popularizarea şi organizarea defectuoasă a 
disponibilităţii şcolii şi a partenerilor de a 
colabora ; 

 Puţini din foştii elevi ai şcolii plecaţi din sat se 
mai implică în viaţa şcolii . 

- Existenta unui numar mic de sponsori la nivelul 
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 Participarea   părinţilor la activităţile 
extraşcolare organizate de şcoală(activităţi  
online – sedinte ,serbări, sesiuni de 
comunicări etc.) ; 

comunei . 
 

Oportunități Amenințări 
 

Curriculum 

  . 
 CDŞ -urile și activitățile din ,,Săptămâna 
Scoala altfel ,, atunci când întrunesc opţiunile 
şcolii şi a elevilor oferă oportunităţi de forma: 
 afirmare a potenţialului cadrelor didactice în 
comunitate; 
 posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare 
şi cunoaştere în diferite domenii de activitate 
pentru elevi; 
 ameliorarea fenomenului de absenteism 
şcolar şi contribuţia le dezvoltarea motivaţiei 
intrinseci pentru învăţare; 
 majoritatea părintintilor colaborează cu 
cadrele didactice in vederea procurării 
auxiliarelor școlare 

 

 
 Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ la 
cerinţele şi solicitările părinţilor şi elevilor; 
 Lipsa de opţiuni pentru CDŞ este de asemeni un 
risc care dezangajează şi compromite ideea de 
CDŞ; 
 Baza material și resursa umană  nu permite 
realizarea tuturor solicitărilor; 

 

Resurse umane 

 activităţile comune ale cadrelor didactice în 

cadrul consiliilor şi comisiilor favorizează 

împărtăşirea experienţelor individuale şi creşte 

coeziunea grupului; 

 participarea la cercurile pedagogice, la cursurile 

de formare organizate de CCD Sălaj; 

 motivarea materială şi emoţională a cadrelor 

didactice; 

 Organizarea de C.C.D. a cursurilor de formare 

  Numarul  cadrelor  didactice care  sunt navetiste este 

in procent  de 90 %  ; 

 distanța mică față de  Zalau face ca o parte din copii 

să prefere școala de oraș; 

 scăderea natalității. 

 inexistenţa  tinerilor din comună care să se dedice 

studiilor pedagogice şi să se întoarcă în sat. 
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pentru cadrele  didactice  

 Creșterea numărului de părinți care solictă 

învățământ de calitate ,legatura scoala –familie –

primarie  pune accent pe nevoile elevului . 

Continuarea in marea majoritate a elevilor nostri, 

,absolventi ai clasei a VIIIa  a invatamantului liceal  

si professional,iar apoi unii dintre acestia  urmand  

diferite forme de invatamant superior. 

 

 

Resurse materiale 

 Existenţa microbuzului şcolar sustinut de 

primarie; 

 Obţinerea autonomiei instituţionale a şcolii prin 

primirea statutului de persoană juridică; 

 Alocarea de către Primarie a fondurilor necesare 

funcționării  in conditii bune a procesului 

instructiv –educativ.Spatiul  din incinta  scolii , 

cladirea After school  a fost data pentru a 

functiona   -    GRADINITA CU PROGRAM 

NORMAL  TREZNEA   - un spatiu generos si 

modern . 

 

 Finanțarea pe elev 

 Degradarea spațiilor datorită fondurilor limitate; 

 deteriorarea continua a spatiilor sanitare   datorita  

materialelor  si excutiei  de slaba calitate ; 

 uzura fizică şi morală a spaţiilor, a aparatelor şi a 

materialelor didactice  ; 

 

Relaţii cu comunitatea 

 Colaborarea cu Primăria in scopul luarii celor 

mai bune decizii de functionare  a scolii,Postul 

de poliţie, Biserica, Consiliul consultativ al 

părinţilor etc. ; 

 Existenţa unei mari diversităţi de programe 

pentru încurajarea parteneriatelor naţionale şi 

internaţionale ; 

 Existenta in cadrul comunei a  etniei   rrome , 

care permite componentilor asimilarea unor 

valori apartinatoare celeilalte; 

 Starea socială, culturală şi materială precara  a celor 

mai mulţi dintre părinţii copiilor, fapt ce poate duce 

la neânţelegerea necesităţii implicării lor şi rolului 

lor în viaţa şcolii; 

 Nerecunoaștere statutului cadrului didactic de catre 

unii părinți și de societate. 
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Analiza P.E.S.T.: 

Politicul: 

Politica educaţională aplicată în învăţământ la nivelul judeţului Sălaj, având la bază principiul descentralizării şi 

flexibilizării, al descongestionării şi asigurării calităţii, se dovedeşte eficientă în dezvoltarea pozitivă a activităţii. Din 

fericire, la nivelul comunei, în urma descentralizării administraţiei publice, comunitatea locală şi-a asumat rolul de principal 

sprijin financiar al unităţilor de învăţământ, răspunzând, în limita posibilităţilor, solicitărilor managerilor, fiind deschisă unui 

dialog constructiv.  

Economicul: 

La nivelul judeţului, putem vorbi despre o relansare economică în ultimul timp, fapt ce influenţează pozitiv 

posibilitatea acordării unor resurse financiare mai mari învăţământului.. 

Nivelul mic al câştigurilor lunare în familiile elevilor din comună influenţează negativ posibilitatea lărgirii bazei 

didactice a învăţământului, la nivel de unitate şcolară, părinţii nemaifiind dispuşi să sprijine financiar şcoala.  

Consiliul Local se implică în susţinerea factorilor implicaţi în reabilitarea şcolilor pentru a asigura desfăşurarea unui 

proces educaţional într-un cadru adecvat în scopul înregistrării unei participări mai active la programele europene. 

Socialul: 

Existenţa sărăciei, ca şi a unor programe mass – media neadecvate, generatoare de delincvenţă în rândul elevilor, 

impune reorientarea termenului de educare a personalităţii elevului, insistându-se asupra contracarării efectelor negative 

mai sus menţionate. 
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Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii diferite faţă de problematica educaţiei, 

existând şi grupuri de interes care nu o receptează ca pe un adevărat mijloc de promovare socială. 

Considerăm că numai prin eforturile de educaţie, formare şi instruire permanentă a adulţilor se vor putea atenua: 

creşterea şomajului, creşterea alarmantă a violenţei şi a ratei infracţionalităţii, deprecierea relaţiilor inter-umane, tendinţa 

de negare a autorităţii statului şi a instituţiilor sale, atitudinea civică pasivă, excluderea socială. 

Tehnologicul: 

La nivelul judeţului Sălaj, există suficiente spaţii de formare a elevilor şi cadrelor didactice, dotate cu logistica 

necesară. Majoritatea familiilor beneficiază de internet, televiziune prin cablu , copiii putând urmări programe educaţionale 

pe canale ca Discovery, Animal Planet, National Geographic sau România Cultural. 

Din cauza pandemiei  ,la nivelul comunei multe familii au achizitionat divaisuri si conexiune la internet pentru copii 

lor  pentru  a se conecta la internet si a participa la lectii in sistem online .Din  nefericire exista la nivelul comunei si parinti 

fara posibilitati materiale care nu au reusit sa achizitioneze divaisuri pentru copii lor ., fapt ce  impune acţiuni susţinute din 

partea managerilor şcolari în dotarea unităţilor de învăţământ cu reţele de calculatoare şi conectare la Internet precum si 

achizitionarea prin diverse programe a unor tablete pentru acesti copii. Pentru anul şcolar 2021/2022, Școala Treznea 

impreuna cu Primaria Treznea îşi propune  continuarea reabilitării termice a cladirii Școlii Treznea . 

 

NEVOI  IDENTIFICATE 

 Organizarea de programe de informare asupra noutăţilor privind proiectele de reformă în învăţământ (finanţări din 

fonduri structurale, descentralizare, finanţare şi asigurarea calităţii în educaţie) şi legislaţiei şcolare în care să fie 

cuprinse cât mai multe cadre didactice şi directori. 
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 Popularizarea rezultatelor deosebite ale activităţii cadrelor didactice şi managerului de unitate şcolara -pe situl 

scolii ,in diferite intalniri ale consiliului local ,  în buletine informative editate de I.S.J. Sălaj şi C.C.D. Sălaj în scopul 

motivării, cel puţin morale ale acestora. 

 Implicarea directorului in monitorizarea activităţilor specifice organizate la nivelul şcolii  în vederea  eliminării 

formalismului şi urmărirea creşterii eficienţei actului educational şi utilizării resurselor. 

 Adaptarea ofertei  educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să  răspundă intereselor lor de formare pe 

termen scurt, mediu şi lung. 

 Promovarea de programe pentru „educarea părinţilor” în colaborare cu autorităţile locale în scopul eliminarii 

absenteismului .  

 Asigurarea cuprinderii populaţiei şcolare în invatamantul oblogatoriu . 

  Extinderea programului  pentru rechizitele scolare si a  programului de educaţie timpurie astfel încât să răspundă 

tuturor solicitărilor părinţilor. 

 Formarea cadrelor didactice în elaborarea şi desfăşurarea de proiecte în vederea obţinerii de fonduri 

nerambursabile pentru dezvoltare instituţională.  

 Analiza cauzelor, promovarea de măsuri şi monitorizarea periodică a  elevilor cu promovabilitate scăzută. 

 Analiza cauzelor, și promovarea de măsuri care să ducă la scăderea numarului de elevi care pleacă la Zalau . 

 Promovarea de măsuri care duc la creșterea numărului de elevi care vin la școala.   Diminuarea absenteismului 

 Conştientizarea autorităţilor administrative locale în ceea ce priveşte necesitatea implicării în asigurarea de condiţii 

sociale decente pentru realizarea stabilităţii cadrelor didactice calificate. 
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 Implicarea managerului și a caderlor didactice în identificarea resurselor financiare necesare alinierii fondului  de 

carte şcolară la cerinţele noului curriculum. 

 Fluidizarea fluxului informaţional , achizitia de calculatoare, laptopuri ,tablete cu conexiune la internet.  

 Prin consilierii noştrii locali, realizarea de lobby pe lângă Consiliul  Local Treznea pentru conştientizarea 

autorităţilor administrative locale asupra educaţie ca prioritate în alocarea resurselor financiare şi materiale. 

 

 ŢINTELE STRATEGICE  

 

 Ţintele strategice derivă din misiune și reprezintă intenţiile majore care vor fi realizate prin proiectul unităţii şi prin 

care va fi îndeplinită misiunea asumată. Aceste ţinte şi opţiuni nu se referă la activităţile reglementate legal , care sunt 

obligatorii , ci ele reprezinta domeniile pe care scoala doreste sa le  dezvolte sau sa le  imbunatateasca . 

 Țintele și optiunile strategice stabilite de școala noastra în urma diagnozei mediului intern si extern a unității și în 

urma asumării de către personalul didactic a misiunii școlii sunt : 

 T1. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în perspectiva egalizării şanselor tuturor 
copiilor proveniţi din comunitatea locală delimitată de comuna Treznea  
 
 -Implementarea calitativă a reformei învățământului în practica şcolară; 

 - Dezvoltarea şi perfectionarea activitatilor extracurriculare; 

 - Imbunatăţirea calităţii corpului profesoral prin formarea continua a cadrelor didactice si atragerea de cadre tinere;  

 - Intocmirea proiectului planului de şcolarizare in funcţie de necesităţile comunităţii, de opțiunile elevilor și ale 

părinţilor şi după posibilităţile şcolii. 

  



19 
 

T2. Creerea  unui mediu favorabil învăţarii bazat pe valori ştiinţifice, culturale şi materiale;-si in contextul 
pandemiei  
           -  Eficientizarea laboratorului de informatică  legarea la internet astfel încât toți elevii și personalul școlii să aiba 

acces la internet;  

 - Atragerea de sponsori şi dezvoltarea surselor proprii de finanţare , achizitia de divaisuri  si conexiune la internet 

prin diverse programe pentru toti elevii . 

-Asigurarea unui program de colaborare cu şcoli din ţară şi din ţările U.E.; 

 - Imbunătăţirea condiţiilor materiale necesare procesului de învăţământ (prin atragerea de fonduri extrabugetare şi 

resurse materiale cu ajutorul părinţilor şi sponsorilor, al diferitelor fundaţii şi societăţi comerciale precum şi din activităţi 

proprii); 

 - Cheltuirea raţională , în funcţie de priorităţi, a fondurilor bugetare şi extrabugetare; 

 - Implicarea cadrelor didactice în elaborarea de proiecte; 

 
 T3. Dezvoltarea personalităţii elevilor în următoarele direcţii: intelectuală, creativă, socială,  afectivă; 
 

 - Implicarea elevilor în toate tipurile de activităţi  (concursuri şcolare , activități de  voluntariat, proiecte, activităţi 

comune şcoală-comunitate etc. ) 

              - Dezvoltarea unui sistem de popularizare dinspre şi înspre şcoală a experienţelor pozitive ale şcolii-saitul scolii  

 - Organizarea de activităţi comune părinţi –elev - profesor astfel încât părinţii să recunoască rolul școlii şi să-i ceară 

ajutor; 

            - Dezvoltarea relaţiilor comunitare , implicarea cadrelor didactice in relatia scoala-familie  si in mediul online .  

 
 
T4. Integrare elevilor și absolvenților nostrii într –o treaptă superioară de învățământ și în societate 
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  - Identificarea abilităţilor fiecărui elev şi orientarea lui către domeniul în care îşi va putea valorifica calităţile pentru a 

fi mulţumit dar şi util societăţii;  

 - Achiziţionarea unor materiale informative care se referă la meserii, tradiţii şi obiceiuri ale altor popoare şi 

realizarea unui punct de documentare , 

 - Organizarea de activităţi culturale cu participarea membrilor comunităţii locale  - in mediul online                   

Monitorizarea absolvenților și prezentarea lor ca „ modele” pozitive/ negative. 

 

OBIECTIVE URMARITE 

I Domeniul curriculum 

 

OBIECTIE GENERALE  
1. Implementarea eficientă a curriculumului şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii în sistemul educaţional din 

școală.  

2. Asigurarea egalităţii de şanse tuturor elevilor, indiferent de etnie, condiție socială, religie sau rezidență 

3. Implementarea strategiilor de standardizare a evaluării cu scop de orientare şi optimizare a învăţării, adecvate 

curriculumului structurat pe competenţe şi standarde, pentru îmbunătățirea rezultatelor la examenele naţionale 

 

  Obiective Acţiuni Termen Responsabil Resurse 

Modalităţi de realizare 

Mijloace de 

verificare 

Indicatori 

de 

verificare 

A. Organizarea 

unor acţiuni ce 

vizează 

asigurarea unui 

1. Stabilirea 

claselor, a 

diriginţilor, 

realizarea 

 

 

    13.09. 

2021 

director 

consilier 

educativ 

- se stabilesc clasele 

- se stabilesc diriginţii 

- diriginţii se stabilesc pe principiul 

continuităţii 

- tabele cu elevii pe 

clase 

Organizar

ea claselor 

conform 

LEN 
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bun început de an 

şcolar  . 

repartiţiei de ore 

2. Întocmirea 

orarului şcolii 

13.09. 

2021 

director 

comisia de 

redactare a 

orarului 

- orarul se va întocmi respectând 

cerinţele de ordin psihopedagogic 

- verificarea 

avizarea orarului 

Aplicarea 

curriculu

mului 

național 

3. Asigurarea 

manualelor 

pentru toţi elevii 

şcolii 

13.09. 

2021 

director 

-responsabil 

manuale 

 

- se vor ridica de la centrul de manuale 

manualele comandate urmărindu-se 

titlul şi autorii 

- se vor recondiţiona manualele 

existente 

-  verificarea 

tabelelor cu 

manualele 

Asigurare

a cu 

manuale 

școlare 

4. Urmărirea 

realizării 

planificărilor 

anuale şi 

semestriale în 

concordanţă cu 

curriculumurile 

specifice 

28.09. 

2021 

director 

Resp.cadre  

didactice  

- planificările se vor elabora ţinând 

cont de indicaţiile primite la cercurile 

pedagogice 

- planificările vor fi avizate de 

director, apoi se vor multiplica – un 

exemplar va rămâne la școală 

-  verificrea și 

avizarea 

planificărilor 

Creșterea 

gradului 

de impli-

care 

 5. Completarea 

cataloagelor şi a 

celorlalte 

documente 

şcolare 

 

 

28.09. 

2021 

director - cataloagele şi celelalte documente 

şcolare se vor completa conform 

Regulamentului privind regimul 

juridic al actelor de studii 

-  verificarea doc. 

şcolare 

Completar

ea 

conform 

Regulame

ntului 

privind 

regimul 

juridic al 

actelor de 

studii 

6. Elaborarea 

planului 

managerial 

pentru anul 

şcolar 2020-2021 

 

 

13.09. 

2021 

director - planul managerial se va realiza 

ţinând cont de proiectul de dezvoltare 

instituţională 

- PV ale consiliului 

profesoral 

Stabilirea 

obiectivel

or pentru 

anul 

şcolar in 
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curs 

7. Elaborarea 

planurilor de 

muncă ale 

comisiilor 

metodice 

 

 

13.09. 

2021 

director 

responsabilii 

comisiilor 

metodice 

- planurile de muncă se vor realiza 

ţinând cont de sugestiile cadrelor 

didactice 

- planurile de 

muncă ale 

comisiilor 

Stabilirea 

obiectivel

or 

comisiilor 

metodice 

 8. Completarea şi 

modificarea 

Regulamentului 

de ordine 

interioară 

 

 

28.09. 

2021 

director 

consilier 

educativ 

- solicitarea de propuneri pentru 

articole noi cuprinse în Regulamentul 

de ordine interioară al şcolii 

- regulamentul de 

ordine interioară 

Înbunătăți

rea 

activitățilo

r din 

școală  

 

9. Organizarea 

serviciului pe 

şcoală 

13.09. 

2021 

director - se va întocmi graficul profesorilor şi 

al elevilor de serviciu care va fi afişat; 

- se vor constitui echipe de lucru; 

- se vor preciza atribuţiile 

elevului/profesorului de serviciu 

 

- controlul 

desfăşurării 

activităţii 

Creștere 

ordinii și a 

discipline 

in școală 

10. Organizarea 

şi conducerea la 

zi a bazei de date 

a şcolii 

13.09. 

2021 

director 

secretar 

- arhivarea documentelor din anul 

şcolar precedent; 

- încadrarea, repartiţia de ore; 

- statul de funcţii 

- dinamica populaţiei şcolare; 

 

- control periodic Respectar

ea legisla- 

ției 

B Eficientizarea 

Demersului didactic 

 Atat in mediul 

fizic cat si in 

eventualitatea 

mediului online  

1. Redactarea 

schiţelor şi a 

proiectelor de 

lecţie 

Perma-

nent 

director 

 

- proiectele de lecţie se vor realiza 

conform recomandărilor din literatura 

de specialitate 

- asistenţe la lecţii 

şi la activităţile 

comisiilor metodice 

Creşterea 

calităţii 

pregătirii 

elevilor 

 2. Parcurgerea 

ritmică a 

materiei 

Perma-

nent 

director 

responsabilii 

catedrelor/co-

- materia va fi parcursă conform 

planificării 

- controlul 

planificărilor, 

condicilor de 

Creșterea 

randament

ului școlar 
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misiilor 

metodice 

prezenţă, caietelor 

elevilor 

 

 3. Utilizarea în 

lecţie a 

metodelor activ-

participative 

Perma-

nent 

director 

responsabilii 

catedrelor/co-

misiilor 

metodice 

 

- metodele utilizate vor fi trecute în 

proiectele de lectie 

- asistenţe la lecţii Inbunătăți

rea 

demersulu

i didactic 

4. Utilizarea 

întregului 

material didactic 

existent în dotare 

Perma-

nent 

director 

responsabilii 

catedrelor/co-

misiilor 

metodice 

 

- mijloacele didactice utilizate vor fi 

trecute în proiectele de lecţie 

- asistenţe la lecţii Inbunătăți

rea 

demersulu

i didactic 

5. Tratarea 

diferenţiată a 

elevilor în cadrul 

lecţiei 

Perma-

nent 

cadre didactice - în funcţie de particularităţile 

individuale ale elevilor şi de progresul 

şcolar înregistrat de aceştia 

- teste, fişe de lucru Inbunătăți

rea 

demersulu

i didactic 

6. Notarea 

ritmică a elevilor 

Perma-

nent 

director 

 

- se vor respecta prevederile din 

Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor din 

învăţământul preuniversitar 

 

- verificarea 

cataloagelor şi a 

carnetelor 

Responsab

ilizarea 

elevilor  

7. Urmărirea 

frecvenţei 

elevilor 

Perma-

nent 

director 

consilier 

educativ 

- verificarea cataloagelor; 

- avizarea adeverinţelor medicale şi a 

cererilor de învoire; 

- legătura cu familiile elevilor 

 

- analiza frecvenţei 

în consiliul de 

administraţie 

Diminuare

a 

absenteis

mului 

 

 

8. Organizarea şi 

desfăşurarea 

programelor de 

remediere 

Permane

nt 

 Directorul, 

cadre 

implicate. 

Verificarea și avizarea orarului  

pregătirilr pentru ev.nat 

 liste cu prezența 

rezultate anterioare 

Orarul 

 liste cu prezența 

rezultate anterioare 

Creşterea 

promovabi

lităţii. 
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/menţinere a 

rezultatelor la 

evaluările 

naţionale. 

9. Realizarea 

programelor de 

pregătire pentru 

concursuri şi 

Olimpiade 

şcolare. 

Permane

nt 

Directorul, 

cadre implicate 

 Verificarea și avizarea orarului 

pregătirilor pentru olimpiade  

Liste de participanți  

Orarul de pregatire 

Creşterea 

numărului 

de premii 

şi medalii. 

10. Organizarea 

şi desfăşurarea 

evaluărilor 

nașionale. 

 

Confor

m 

graficul

ui . 

Directorul, 

cadre 

implicate. 

Alcătuirea comisiilor conform 

metodologie 

Aprobarea comisiilor in CA 

Aprobarea rapoarterlor finale 

Deciziile de 

organizare a  

comisiilor 

Rapoartele finale 

Stimularea 

competiţie

i. 

11. Elaborarea 

C.D.Ş. pentru 

anul şcolar 

2022/2023 

20.02.20

22 

Director - Propunerea C.D.Ș. –urilor in 

C.P, părinților și aprobarea lor 

in C.A  

Propunrea și 

aprobarea C.D.Ș. 

Îmbunătăţi

rea ofertei 

educaţiona

le 

C. Ridicarea 

calităţii activităţii 

educative la nivel 

de şcoală 

1. Stabilirea 

tematicii lecţiilor 

de dirigenţie  în 

conformitate cu 

ghidul 

activităţilor 

educative 

Inceputu

l 

fiecărui 

semestr

u 

consilier 

educativ 

-se va utiliza ghidul tematic 

activităţilor educative,,,Scoala altfel,, 

-se vor planifica teme vizând educaţia 

igienico-sanitară, circulaţia rutieră şi 

stingerea incendiilor 

- verificarea şi 

avizarea 

planificărilor 

Implicarea 

elevulor la 

orele de 

dirigenție 

 2. Valorificarea 

valenţelor 

educative ale 

lecţiilor la toate 

obiectele de 

învăţământ 

Perma-

nent 

consilier 

educativ 

diriginţii 

 

- în limita în care tema lecţiei permite - asistenţe la lecţii Creşterea 

calităţii 

pregătirii 

elevilor 

ptr. viață 
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3.Organizarea 

unor activităti 

extracurriculare 

variate: drumeţii, 

vizite, excursii, 

competiţii 

sportive, 

concursuri, 

serbări şcolare 

Periodic consilier 

educativ 

diriginţii 

invatatori  

- activităţile se vor organiza la nivelul 

clasei sau la nivelul şcolii 

-rezultatele obţinute 

la concursuri 

-participarea la 

activităţi 

 

Coeziunea 

echipelor 

4. Constituirea 

consiliului 

elevilor la nivelul 

şcolii 

20 .10. 

2021 

consilier 

educativ 

diriginţii 

 

 

- îşi va desfăşura activitatea sub 

îndrumarea consilierului educativ  

planul de muncă Coeziu 

nea 

echipelor 

5. Organizarea 

pregatirii pentru 

E.N.   

Săptă-

mânal 

Prof. L. 

Romana si 

matematica 

- pregaterea se va desfăşura după o 

planificare stabilită 

 

-participarea la 

activităţi 

 

Inpactul 

asupra 

activității 

din școală 

 6. Menţinerea 

legăturii cu 

familia 

perman

ent 

 

 

director 

consilier 

educativ 

diriginţii 

 

- şedinţe 

- lectorate   ,in mediul online  

-discuţii cu părinţii 

- chestionare 

- studierea 

proceselor verbale 

de la şedinţe 

- participarea la 

şedinţele cu părinţii 

Implicarea 

părinților 

în 

activitățile 

propuse 

de școală 

 

 

II Domeniul management 

OBIECTIVE GENERALE  
1. Asigurarea cadrului instituţional şi organizatoric pentru practicarea managementului centrat  pe elevi, bazat pe 

principiile asigurării calităţii în educaţie  
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2. Dezvoltarea sistemului de formare continuă a personalului didactic, monitorizarea cadrelor didactice cu privire 

la utilizarea corectă şi eficientă a resurselor materiale şi financiare în vederea creşterii calităţii actului 

educaţional. 

3. Accesarea programelor europene de educaţie şi formare în sprijinul creşterii calităţii actului educaţional, 

dezvoltării instituţionale, asigurării unui climat optim în şcoală 

  Obiective 

specifice 

Acţiuni 

termen 

Ter- 

men 

Responsabil Resurse 

Modalităţi de realizare 

Modalităţi de 

verificare 

Indicatori de 

verificare 

A.Coordonarea 

activităţii 

consiliului de 

administraţie şi 

a consiliului 

profesoral 

1. Stabilirea 

componenţei 

consiliului de 

administaţie, 

repartizarea sarcinilor 

pe fiecare membru, 

stabilirea graficului de 

şedinţe şi a tematicii  

 

 

13.09. 

2021 

director - sedinţele se desfăşoară lunar după 

o tematica stabilită 

- Consiliul de administraţie poate fi 

convocat şi în şedinţe extraordinare 

când situaţia o cere sau in mediul 

online  

-procesele verbale ale 

şedinţelor 

Respectarea 

legislației 

2.Stabilirea graficului 

de şedinţe şi a 

tematicii consiliului 

profesoral 

13.09. 

2021 

director - sem. I-4 şedinţe cu temă 

-sem II -4 şedinţe cu temă 

-când situaţia o impune consiliul 

profesoral se poate întruni şi în 

şedinţe speciale 

 

procesele verbale ale 

şedinţelor 

Respectarea 

termenelor 

3. Stabilirea 

responsabilităţilor în 

cadrul consiliului 

profesoral 

Stabilirea 

responsabilităţilor în 

cadrul fiecărei comisii 

 

13.09. 

2021 

director - responsabilii comisiilor vor 

întocmi planul de muncă 

Verificarea 

documentelor acestor 

comisii 

Creșterea 

gradului de 

implicare 
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B. Delimitarea 

compartimentel

or de lucru şi a 

ierarhizării 

 acestora 

 

Stabilirea sarcinilor 

specifice fiecărui post 

din sectorul didactic şi 

nedidactic 

 

13.09. 

2021 

director 

responsabilii 

comisiilor 

metodice 

-elaborarea şi semnarea fişei 

postului 

- realizarea organigramei şi afişarea 

ei 

- fişa de evaluare a 

activităţii 

Implicare , 

resonsabilizar

e participare 

C. Perfecţiona-

rea pregătirii 

personalului 

didactic şi a 

celorlalţi 

salariaţi 

.Cursuri de 

pregatire cu 

cadrele 

didactice in 

scopul utilizarii  

tehnologiei 

moderne in 

predarea la 

clasa. 

1. În cadrul catedrelor 

/comisiilor metodice: 

Constituirea 

catedrelor/comisiilor 

metodice la nivelul 

şcolii şi stabilirea 

responsabilităţilor 

Stabilirea graficului de 

muncă şi a graficului 

susţinerii activităţilor 

 

 

13.09.

2021 

lunar 

director 

responsabilii 

catedrelor/co

-misiilor 

metodice 

- comisiile metodice vor desfăşura 

activităţi lunar 

- se pot organiza activităţi diverse: 

      - lecţii deschise 

      - referate 

      - informari 

         ştiinţifice 

- elaborarea de 

   teste de 

   evaluare 

-asistente la lecţii şi 

la activităţi ale 

comisiilor metodice 

- verificarea 

documentelor 

comisiilor metodice 

Respectarea 

legislației 

2. În cadrul consiliilor 

profesorale cu temă 

- Întocmirea unor 

referate 

-Discuţii pe marginea 

temelor dezbătute 

 

 

seme- 

strial 

director 

 

- temele se vor stabili ţinând cont 

de opţiunile/sugestiile cadrelor 

didactice 

- discuţii pe marginea 

temei 

Creşterea 

numărului de 

cadre 

didactice 

implicate 

3. Prin C.C.D. 

îndrumarea spre 

cursurile de 

perfecţionare din 

cadrul C.C.D. ţinând 

cont de buletinul 

informativ al acesteia 

Perio 

dic 

 

 

 

 

Period

director 

responsabilul 

cu formarea 

 

 

 

 

- responsabilul cu perfecţionarea şi 

formarea profesorilor întocmeşte 

planificarea pe care o prezintă 

directorului  

 

 

 

- adevadverinţele eliberate de 

C.C.D 

Perfectionare continua 
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pregatirea cadrelor 

didactice ,pentru 

predarea in mediul 

online. 

 

 

ic Responsabil 

cu formarea  

 

 Participarea la cursuri de formarte  

a tuturor  cadrelor didactice 

 4. Prin grade 

didactice: 

- Întocmirea dosarelor 

de înscriere la grade 

 

 

31.10.

2021. 

director 

responsabi-

lul cu 

formarea 

-cadrele didactice solicită înscrierea 

prin cereri 

-adeverinţe eliberate 

de insituţiile de 

învăţă- 

mânt superior 

. 

Perfecţionarea 

continuă 

5. Participarea activă 

la: 

- cercuri pedagogice 

- simpozioane 

- programe de 

parteneriat 

Seme- 

strial 

director 

responsabilii 

catedrelor/co

-misiilor 

metodice 

 

- luări de cuvânt  

- referate 

- discuţii cu cadrele 

didactice 

Perfecţionarea 

continuă 

6. Instruirea periodică 

a cadrelor didactice 

 

 

 

lunar director 

 

- temele sunt prezentate de director 

şi de funcţionarul administrativ 

-teste şi chestionare  

aplicate 

Perfecţionarea 

continuă 

D. Îmbunătăţi-

rea activităţii de 

îndrumare 

control şi 

evaluare 

1. Controlul tuturor 

compartimentelor din 

unitate 

- după un program 

stabilit sau când 

situaţia o impune 

perma 

nent 

director 

consilier 

educativ 

 

responsabilii

comisiilor 

metodice 

funcţionar  

administrativ 

- se compară realizarile cu 

finalităţile propuse 

- verificări periodice ale sectoarelor 

de activitate 

- personalul didactic va fi controlat 

şi de responsabilii comisiilor 

metodice 

- personalul nedidactic va fi 

controlat şi de funcţionarul 

administrativ 

-analiza rezultate-lor 

obţinute 

- prezentarea unor 

informări în cadrul 

consiliului de admini-

straţie 

Respectarea 

legislației 
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 2. Evaluarea activităţii 

va viza:  

- obţinerea 

informaţiilor 

- prelucrarea lor 

- elaborarea 

aprecierilor 

perma- 

nent 

director 

consilier 

educativ 

responsabilii 

comisiilor 

metodice 

consiliul de 

administraţie 

- participarea la activităţi (lecţii, 

şedinţele comisiilor metodice, 

activităţi extracurriculare) 

- verificarea caietelor şi a 

documentelor şcolare 

- discuţii cu elevii şi părinţii 

acestora  

- fişe de evaluare Creșterea 

randamentului 

școlar 

 

 

III Domeniul administrativ 

OBIECTIVE GENERALE 

1. Gestionarea resurselor umane și patrimoniale, conform standardelor de calitate specifice și viziunii MEC în 

domeniul descentralizării și al legislației în vigoare.  

2. Dezvoltarea, optimizarea infrastructurii din unităţile de educaţie  in scopul  pastrarii conditiilor igienico sanitare  si 

prevenirii imbolnavirii  cu virusul SARS Cov 2 , prin atragerea resurselor necesare  asigurarii materialelor 

dezinfectante si mastilor . 

3. Dezvoltarea comunicării, a relaţiilor şi a interacţiunilor intra și inter instituţionale. 

 

 

 

  Obiective 

specifice 

Acţiuni Ter- 

men 

Respon 

sabil 

Resurse 

Modalităţi de realizare 

Modalităţi de 

verificare 

Indicatori de 

verificare 

A. Asigurarea 

condiţiilor 

igienico-sanitare 

1. Igienizarea 

tuturor spaţiilor 

şcolare prin: 

1.09. 

2021 

director 

administrat

orul 

- materiale procurate cu bani de la 

buget 

- executarea de lucrări cu firme de 

- procesul verbal de 

constatare a 

condiţiilor igienico-

Îmbunătăţirea 

stării materiale 

a unităţii 
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necesare 

desfăşurării 

procesului 

instructiv-

educativ 

- văruirea grupurilor 

sanitare,  Asigurarea 

materialelor de 

curatenie si a 

dezinfectantului  

pentru fiecare clasa . 

- pastrarea regulilor 

de distantare dintre 

elevi si a traseelor 

de acces in unitate  

 

2. Recondiţionarea 

sistemului de 

incalzire, asigurarea 

combustibilului 

financiar .  

ingrijitorul 

de 

curățenie 

specialitate   

- lucrări executate cu personalul 

şcolii,  

sanitare 

 -diferite controale   

şcolare 

2. Lucrări de 

deratizare şi 

dezinsecţie 

dezinfectare  a 

spatiilor de 

invatamant  

seme- 

strial , 

saptama

nal 

director 

administrat

orul 

financiar 

-prestare de servicii achitată cu 

banii de la buget                      -

montarea de dispensere cu 

dezinfectant in fiecare sala de clasa  

-nota de recepţie Îmbunătăţirea 

stării materiale 

a unităţilor 

şcolare 

3. -instalarea 

supravegheii video 

Oct. director 

administrat

or financiar 

 

- menţinerea permanenta a stării de 

funcționare a aparaturii 

-vizualizarea 

înregistrărilor 

Creșterea 

siguranței din 

școală 

B. Păstrarea 

integrală a 

mijloacelor 

materiale percum 

şi a integrităţii 

fizice şi 

funcţionale a 

ficărui mijloc în 

1. Verificarea  

curateniei in salile 

de clasa  ,igiena 

microbuzului  

verificarea periodica 

a instalatiilor 

electrice şi de 

alimentare cu apă 

Săptă 

mânal 

director 

administrao

rul 

financiar , 

șoferul, 

ingrijitorul  

de 

curățenie 

- verificarea şi reparaţiile curente 

vor fi efectuate de  specialiști in 

intreținere 

- în caz de avarii se va apela la la  

Consiliul Local 

- control periodic Îmbunătăţirea 

stării materiale 

a unităţilor 

şcolare 
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parte  

2. Recondiţionarea 

mobilierului 

deteriorat 

13.09. 

2021 

director 

administrat

orul 

financiar 

- o parte va fi recondiţionata de 

muncitorul de întreţinere 

- pentru reparaţiile mari se 

apelează la firme de specialitate 

 

-nota de recepţie Îmbunătăţirea 

stării materiale 

a unităţilor 

şcolare 

3. Lucrări de 

depanare la xerox, 

calculatoare, 

imprimante 

 

Cand e 

cazul 

director 

secretarul 

- se apelează la firme de 

specialitate 

-nota de recepţie Îmbunătăţirea 

stării materiale 

a unităţilor 

şcolare 

C. Asigurarea cu 

materiale 

consumabile 

necesare activităţii 

precum si 

materiale pentru 

igienizare si 

dezinfectie  pentru 

inlaturarea 

imbolnavirii cu 

virusul SARC 

COV2  

1. Aprovizionarea 

cu: 

- materiale de 

curăţenie 

- materiale pt. 

reparaţii 

- rechizite de birou 

 

Seme- 

strial 

director 

administrat

orul 

financiar 

- cu bani de la buget 

- conducerea la zi  a fişelor de 

magazie 

Verificarea facturilor, 

a notelor de recepţie,  

a bonurilor de 

consum, a fişei de 

consum 

Prevenirea 

declanșării 

epidemiilor 

2. Achiziţionarea de 

cărţi pentru  CDI  

Periodic Director 

bibliotecar 

- donaţii 

- achiziţii din fonduri de la buget 

- catalogul de 

evidenţă a cărţilor 

existente în bibliotecă 

  

Îmbunătăţirea 

stării materiale 

a unităţilor 

şcolare 

 3. Inventarierea 

bazei materiale a 

şcolii 

Nov. director - prin decizie se stabileşte comisia 

de inventariere 

- inventarierea cu maximă 

responsabilitate a bunurilor 

- doc. comisiei de 

inventariere 

 

Respectarea 

legislației 
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  Obiective 

specifice 

Acţiuni Ter- 

men 

Respon- 

sabilităţi 

Resurse 

Modalităţi de realizare 

Modalităţi de 

verificare 

Indicatori de 

verificare 

A. Colaborarea cu  

familiile elevilor în 
vederea realizării 

educaţiei elevilor şi 

a dezvoltării bazei 

materiale a şcolii 

.Achizitia de tablete  

prin diverse 

programe si 

proiecte  pentru 

elevii care nu detin  

tehnologie  

1. Sedinte cu parintii  

 Online  

Seme-

strial 

Consilier 

educativ 

diriginţii 

Diriginţii vor  tine legatura cu 

parintii elevilor  telefonic sau in 

mediul online  ori de cate ori este 

nevoie. 

- discuţii cu părinţii  

- caietul dirigintelui 

Reducerea 

absenteismului 

2. Întâlniri lunare ale 

diriginţilor cu părinţii 

lunar Consilier 

educativ 

diriginţii 

Se va discuta situaţia scolară a 

elevilor 

- discuţii cu părinţii  

3. Şedinţe cu părinţii 

in scopul participarii 

acestora  la cursuri , 

eliminarea 

absenteismului. 

Seme- 

strial 

Consilier 

educativ 

diriginţii 

Graficul şedinţelor cu părinţii va fi 

realizat de cosilierul educativ 

Se vor întocmi procesele verbale ale 

şedinţelor cu părinţii 

procesele verbale ale 

şedinţelor cu părinţii 

Impicarea 

reală a 

părinților în 

viața școlii 

4. Lectorate cu 

părinţii -online  

Seme- 

strial 

Consilier 

educativ 

diriginţii 

Temele vor fi stabilite de comun 

acord cu preşedintele Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor 

- chestionare 

- discuţii cu părinţii 

Nr mare de 

 părinți la 

 ședințe 

 5. Participarea 

părinţilor la acţiuni 

educative  in mediul 

online. 

Periodic Consilier 

educativ 

Diriginţii 

 

Părinţii vor primi invitaţii din timp  

la activităţile organizate în şcoală  

- discuţii cu părinţii Impicarea 

reală a 

părinților în 

viața școlii 

B. Colaborarea cu 

cabinetul medical 
pt. prevenirea 

îmbolnăvirilor şi pt. 

asigurarea primului 

ajutor 

1. Studierea 

dosarelor elevilor 

şi realizarea 

controlului elevilor 

la venirea la şcoală 

Periodic Director 

Medic , 

Prof. de 

educatie 

fizica 

Triajul va fi realizat de medic  si 

asistenta de la dispensarul din 

comuna  

Verificarea dosarelor 

controlului periodic 

Respectarea 

legislației 

3. Realizarea 

educaţiei sanitare a 

elevilor prin 

participarea 

personalului medical 

Periodic Consilierul 

educativ 

Medic 

Teme stabilite de diriginţi împreună 

cu personalul medical 

- teste 

- chestionare 

Diminuarea 

imbolnăvirilor 
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la orele de dirigenţie 

C. Colaborarea cu 

Primăria și  

Consiliul Local în 

vederea obţinerii 

resurselor 

financiare şi 

materiale pentru 

bunul mers al şcolii  

1. Obţinerea 

fondurilor de la 

bugetul de stat 

pentru cheltuieli 

materiale 

Periodic Director Întocmirea proiectului de buget şi a 

notei de fundamentare  a 

cheltuielilor in ce priveste dotarea 

scolii  cu tehnologie moderna , 

conexiune la internet ,dotarea scolii 

cu o centrala noua , asigurarea 

combustibilului solid . 

Execuţia bugetară Corelarea 

bugetului cu 

nevoile școlii 

2. Întocmirea unor 

memorii de 

necesitate şi 

documentaţii pentru 

toate lucrările de 

reparaţii 

Periodic Director Stabilirea din timp, de comun acord 

cu reprezentantulConsuliul Local, a 

reparaţiilor care urmează să fie 

efectuate 

Procesul verbal de 

recepţie 

Corelarea 

bugetului cu 

nevoile școlii 

D. Colaboraea cu 

Poliția în vederea 

asigurării pazei 

bunurilor, prevenirii  

violenței , realizării 

educaţiei rutiere 

1. Întocmirea 

planului de pază al 

şcolii, ţinând cont de 

legislaţia în vigoare 

13.09. 

2021 

Director Se va întocmii Planul Operațional 

de Prevenire a Volenței în școală și 

a proiectelor de parteneriat 

 

Planul Operațional de 

Prevenire a Volenței în 

școală  

proiectele de parteneriat 

Scăderea 

situațiilor de 

violență 

2. Planificarea în 

cadrul orelor de 

dirigenţie a unor 

teme vizând educaţia 

rutieră, la care vor fi 

invitaţi lucrători ai 

poliţiei 

Seme- 

strial 

Consilierul 

educativ 

 

Temele vor fi prezentate pe cicluri - diecuţii cu elevii 

- chestionare 

Nici un copil 

implicat in 

accidente 

rutiere 

3. Expuneri pe tema 

infracţionalităţii 

susţinute de 

lucrătorii poliţiei 

Seme- 

strial 

Consilierul 

educativ 

 

Temele vor fi prezentate pe serii de 

clase 

- diecuţii cu elevii 

- chestionare 

Prevenirea 

delicventei  

juvenile 

4. Implicarea poliţiei 

în rezolvarea 

cazurilor problemă 

Când 

situaţia o 

cere 

Director 

Consilierul 

educativ 

Discuţii cu elevii la şcoală 

Discuţii ale lucrătorilor poliţiei cu 

părinţii elevilor 

- discuţii Prevenirea 

delicvenăei 

juvenile 

E. Colaborarea  în  1. Stabilirea 13.09.  Director Comisia numită prin decizia - acţiuni de simulare a Respectarea 
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vederea prevenirii 

situațiilor de 

urgență 

componenţei 

Comisiei pentru 

stingerea incendiilor 

şi realizarea planului 

de  masuri 

2021 directorului 

Se stabilesc responsabilităţile 

fiecărui membru al comisiei 

unor exerciţii de 

evacuare 

legislației 

2. Verificarea 

stingătoarelor şi 

aprovizionarea cu 

materialele necesare 

anual Director 

Responsabi

lul comisiei 

Finanţare de la buget - control periodic  Respectarea 

legislației  

F. Colaborarea cu 

agenții economici 
în vederea atragerii 

unor fonduri 

extrabugetare 

1. Acţiuni de donaţii 

şi sponsorizări 

Periodic Director 

Preşedintel

e CRP 

Se va lua legatura cu eventualii 

sponsori  

Se va stabili un grafic al 

sponsorizărilor 

Informări în cadrul 

consiliului de 

administraţie 

Creșterea 

fondurilor 

extrabugetare 
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 REZULTATE AŞTEPTATE 

 

A). CURRICULUM 

1. Oferta de discipline opţionale satisface cerinţele elevilor şi părinţilor . 

2. Oferta de activități din programul ,,Școala Altfel,, satisface cerinţele elevilor şi părinţilor 

3. Gama de activităţi extracurriculare da posibilitatea elevilor să participe la cel puţin un tip de activitate în afara  

activității şcoalare. 

B). RESURSE UMANE 

1. 90% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative şi diferenţiate pe particularităţi de vârstă şi 

individuale ale fiecărui elev; 

2. 70% din numărul cadrelor didactice care predau la gimnaziu vor efectua cel puţin un stagiu de formare în specialitate, 

metodica predării specialităţii sau metode de a asigura managementul eficient al clasei. 

C). RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE 

1. Spaţiul şcolar funcţional  la standarde ridicate de curăţenie şi igienă; 

2. Reducerea la jumătate a pagubelor produse de elevi în unitatea şcolară. 

3. Fonduri suplimentare obţinute prin proiecte finanţate în cadrul programelor naţionale sau internaţionale. 

D).RELAŢII COMUNITARE 

1. Creşterea   numărului de  parteneriate încheiate cu unităţile şcolare din localitățițe limitrofe; 
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2. Încheierea mai multor parteneriate  cu unele firme din localitate  pentru derularea de proiecte pe diferite componente 

educaţionale. 

 

Director, 

Prof. TARA ELENA 


