


Politica educaţională derivă din nevoile de educaţie identificate la nivelul şcolii şi din viziunea comună a diferitelor grupuri de interes: elevi, părinţi, 
cadre didactice, comunitate locală. 
 

I.PREMISE 
Analiza SWOT a activităţii desfăşurate de către Școala Gimnazială Nr. 5, municipiul Piatra-Neamț  în anul şcolar 2016-2017scoate în evidenţă 

următoareleaspecte: 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• CDS-uri  adecvate  care completează  şi  susţin  

pregătirea  pentru atingerea finalităţilor propuse de elevii ; 
• Încurajarea participării la învăţământul obligatoriu; 
• Rezultate bune la concursurile şcolare; 
• Rezultate bune la evaluarea naţională; 
• O bună inserţie a absolvenţilor în reţeaua liceală; 
• Numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare 

organizate în şcoală şi în afara ei; 
• Derularea unor acţiuni şi programe menite să stimuleze 

capacităţile creatoare ale elevilor; 
• Nucleul de cadre didactice bine pregătite profesional, cu 

vocaţie didactică; 
• Preocuparea  cadrelor  didactice  pentru  pregătirea  

continuă  pringrade didactice şi cursuri de perfecţionare în 
specialitate şi pedagogie; 

• Buna colaborare în cadrul echipei manageriale, cât şi cu 
personalul unităţii şcolare; 

• Existenţa soft-urilor educaţionale de cultură generală şi de 
specialitate; 

• Existenţa laboratorului AEL; 
• Conexiune INTERNET; 
• Existenta unor spaţii de învăţământ corespunzatoare 

desfăşurării încondiţii optime (parchet nou, mobilier 
corespunzător, confort termic, etc) a cursurilor; 

• Personal nedidactic insuficient; 
• Lipsa colaborării cu agenţi economici dispuşi să 

sponsorizeze unitatea şcolară; 
• Lipsa unui paznic autorizat; 
• Incapacitatea de a motiva financiar elevii şi cadrele didactice 

pentru performanţa şcolară; 
• Inexistenţa unei magazii pentru materiale; 
• Uzura morală a echipamentelor; 
• Grupuri sanitare deteriorate. 



• Existenţa cabinetului de asistenţă psihopedagogică, a 
logopedului şi a profesorului de sprijin; 

• Integrarea copiilor cu CES; 
• Buna colaborare cu comunitatea locală; 
• Existenţa Asociaţiei părinţilor Şcolii Nr.5 Piatra-Neamţ; 
• Sprijinul acordat de administraţia locală pentru 

îmbunătăţirea bazei materiale; 
• Colaborarea foarte bună cu ISJ Neamţ; 
• Relaţii bune cu mass-media locală; 
• Implicarea unităţii şcolare în proiecte ERASMUS + 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
• Integrarea României în UE ce are drept consecinţă o mai 

mare deschidere către şcolile europene şi realizarea unui 
schimb eficient de experienţă; 

• Implicarea  în  proiecte  şcolare  naţionale  dă  
posibilitatea  de  a completa formarea elevilor prin 
activităţi în interesul acestora; 

• Revizuirea planurilor-cadru şi a programelor şcolare; 
• Asprijin din partea Asociaţiei părinţilor pentru rezolvarea 

problemelor materiale curente. 

• Scăderea populaţiei şcolare; 
• Înfiinţarea claselor a V-a la liceele din municipiu; 
• Perceperea eronată de către o parte a comunităţii a 

problematicii vaste din activitatea unităţii şcolare; 
• Degradarea mediului social din care provin elevii (părinţi 

plecaţi în străinătate, violenţa în familie, familii 
dezorganizate) 

 
Priorităţi:  
Pentru anul şcolar 2017 –2018, ne propunem să orientăm întreaga activitate, demersuldidactic şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice: 
- Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice; 
- Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ; 
- Elaborarea de standarde de predare şi evaluare, în vederea atragerii elevilor către performanţă; 
- Formarea profesională continuă a cadrelor didactice; 
- Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare. 

În anul şcolar 2017– 2018 ne propunem să continuăm structurarea activităţii manageriale cu implicarea comisiilor metodice/catedrelor/ariilor 
curriculare şi a compartimentelor în planificare în speranţa construirii unui plan managerial în care să se recunoască fiecare şi care să fie asumat de 
tot colectivul. Planul managerial cuprinde obiective şi activităţi concepute într-o perspectivă mai generală. În acest fel, toate cadrele didactice, 
întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare creativitatea şi în acelaşi timp să dea dovadă de 



responsabilitate, construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului căruia îi aparţin. Planurile manageriale ale comisiilor 
metodice/catedrelor/ariilor curriculare şi a compartimentelor vor reflecta prin activităţi concrete aceste obiective. Considerăm că astfel practicăm în 
activitatea managerială principiile propuse prin misiunea şcolii. 

 
 

II. FILOSOFIA EDUCAŢIONALĂ 
 

VIZIUNEA  ŞCOLII 
Printr-o educație de calitate, asigurăm succesul elevilor la școală și în viață. 

Obiective: 
• Formarea unui corp profesoral de elită;  
• Promovarea şi realizarea unui marketing educaţional de calitate, centrat pe elev, prin care şcoala să se constituie într-un real furnizor de servicii 

educaţionale, astfel încât procentul de promovabilitate a elevilor la testele naţionale să fie cel puţin cât media pe judeţ; toţi absolvenţii să fie 
cuprinşi într-o nouă formă de învăţământ; 

• Realizarea unui management financiar eficient şi competitiv; 
• Echipa managerială va stabili şi menţine relaţii de colaborare permanente, deschise, transparente cu întregul colectiv, cu reprezentanţii Primăriei, 

cu membrii Consiliului Local, ai Asociaţia părinţilor, cu reprezentanţii O.N.G.-urilor, cu Poliţia, Biserica etc; 
• Crearea, menţinerea şi dezvoltarea în rândul elevilor a unei atmosfere propice unui învăţământ de calitate; 
• Formarea capacităţii de analiză a nivelului de competenţe în învăţare, în scopul unei orientări şcolare şi profesionale în concordanţă cu posibilităţile 

şi calităţile educaţionale de care dispune elevul; 
• Atragerea de parteneri educaţionali în procesul continuu ce vizează cerinţele educaţionale ale societăţii, în contextul definirii idealului educaţional al 

şcolii româneşti privind dezvoltarea liberă şi armonioasă a individualităţii umane în formarea personalităţii autonome şi creative;  
• Atragerea de fonduri suplimentare destinate dezvoltării bazei materiale, stimulării şi motivării elevilor, prin activităţi extraşcolare, parteneriate, 

colaborări, sponsorizări, programe specifice. 
Școala își propune: 
 Dezvoltarea propriei strategii de diagnoză obiectivă, verificarea acțiunilor, prin implementare și prin evaluare cu sens constructiv; 
 Asigurarea accesului copiilor din zonă la nivelurile de învățământ existente, indiferent de condiția socială și materială, din perspectiva formării 

abilităților și competențelor pentru realizarea succesului personal și accederea la forme superioare de învățământ; 
 Formarea competențelor de comunicare, sociale, antreprenoriale la elevi, abilități de lucru în echipă şi a celor opt competenţe-cheie; 
 Descoperirea și  valorificarea potențialului intelectual;  
 Asigurarea motivării elevilor și a cadrelor didactice; 
 Crearea cadrului organizatoric și funcţional favorabil schimbării; 
 Promovarea unui dialog permanent, deschis și flexibil cu partenerii sociali interesați de educație; 



 Iniţierea și dezvoltarea proiectelor de parteneriat şcolar european. 
 

 
MISIUNEA ŞCOLII 

Școala Gimnazială Nr. 5, municipiul Piatra-Neamț  urmărește crearea unui mediu european de instruire și formare personală și profesională, 
utilizând o infrastructură modernă și funcțională, cu dascăli dedicați școlii, ce promovează valorile europene și calitatea în educație bazată pe valori. 

 
VALORI 

• Profesionalismul- a fi cel mai bun în domeniul său de activitate 
• Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă. 
• Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi. 
• Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană. 
• Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni. 
• Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce 

ai mai bun în orice împrejurare. 
 

PRINCIPII 
• Asigurarea de şanse egale şi calitate în educaţie; 
• Adaptarea actului educaţional la nevoile de dezvoltare personală şi profesională a elevilor în vederea unei inserţii sociale şi profesionale 

corespunzătoare; 
• Promovarea învăţării permanente prin asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale; 
• Asigurarea unui sistem educational bazat pe onestitate, deschidere, integritate şi respect din partea tuturor participantilor: cadre didcatice, elevi, 

parinţi şi autorităţi. 
Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare în aşa fel încât să permită: 

1. Cultivarea unui mediu şcolar centrat pe valori şi relaţii democratice, responsabilitate şi profesionalism; 
2. Crearea unui climat socio-afectiv securizant în spaţiul scolar; 
3. Realizarea cooperării reale în cadrul unităţii şcolare între profesor-profesor, profesor-elev etc. şi între şcoală şi comunitate (şcoală-familie, şcoală - 

instituţiile cu responsabilităţi educaţionale), vizând calitatea actului educativ în beneficiul elevului; 
4. Promovarea imaginii şcolii prin încurajarea iniţiativelor extraşcolare comune elevi – cadre didactice - părinţi. 

 
 
 



III. OBIECTIVE STRATEGICE 
Pentru anul şcolar 2017-2018, vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional pe următoarele obiectivestrategice: 
• Ridicarea nivelului profesional al cadrelor didactice; 
• Adoptarea strategiilor de diferenţiere a procesului instructiv-educativ şi creşterea nivelului de obiectivitate şi fidelitate a evaluării elevilor; 
• Utilizarea TIC ca instrument de învăţare 
• Creşterea responsabilităţii fiecărui profesor faţă de elevi, părinţi, comunitate şi asigurarea disciplinei interne; o Implicare mai marea 

părinţilorin activitatile scolii, in viata scolara a copiilor lor; 
• Creşterea gradului de utilizare a rezultatelor activităţilor desfăşurate prin parteneriateinterne si internationale, prinperfectionari interne si 

internationale. Asigurarea unui nivel ridicat de accesare a fondurilor structurale prin proiecte strategice, dezvoltarea cadrului de cooperare 
internaţională cu unităţile de învăţământ din Uniunea Europeană şi corelarea sistemului de educaţie cu obiectivele şi evoluţiile europene. 

De asemenea, considerăm că astfel vom transpune în practică viziunea, misiunea şi toate valorile şi principiile enunţate mai sus. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.Domeniul funcţional:  CURRICULUM: 
 Obiective strategice: 
 - Adaptarea curriculum-ului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor; 
- Utilizarea de soft educaţional adecvat curriculum-ului şcolar;  
- Alegerea şi urmărirea  unor  indicatori sintetici şi obiectivi pentru activitatea didactică şi extraşcolară; 
- Crearea unei baze de teste de evaluare pentru elevi, în concordanţă cu standardele naţionale care să ofere o radiografie obiectivă a progresului şcolar; 
- Creşterea gradului de consultare al părinţilor în alegerea disciplinelor opţionale; 
 

 Funcţia 
managerială 
 

Măsuri/Acţiuni 
 

Compartiment 
responsabil 
 

Resurse umane 
 

Orizont de 
timp 
 

Indicatori de realizare 
 

 
1. 

 
Proiectare 

•  Consilierea, îndrumarea şi 
coordonarea responsabililor de 
catedră în stabilirea ofertei 
educaţionale CDŞ 

Comisia pentru 
curriculum 
 

Comisia pentru curriculum 
Director 
 

Februarie 
2018 
 

Baza de date 
Oferta educaţională 
 

 
 

 
 

•   Urmărirea asigurării calităţii 
educaţiei prin abordări moderne si 
diversificate ale actului educational 
(elaborare de materiale didactice pe 
suport electronic, program 
suplimentar de pregătire) 

CA  
CEAC 
Asociaţia părinţilor 
 

Director  
Resp. CEAC şi AP 
 

Septembrie 
2017 – mai 
2018 
 

Instrumente de testare, 
evaluare  
70% dintre elevi 
înregistrează progres 
şcolar 

2. 
 

Conducere 
operaţională 
 

•  Identificarea oportunităţilor de 
instruire diferenţiată pentru elevii 
capabili de performanţă prin cercuri 
de specialitate, activităţi 
extracurriculare la nivelul 
disciplinelor de învăţământ 

CEAC  
Comisia pentru 
curriculum 
 

Responsabil programe şi 
proiecte educative, 
 Învăţători/diriginţi 
 

Septembrie 
2017 – mai 
2018 

Materiale de informare 
80% dintre elevii care 
abandonează şcoala 
sunt integraţi în sistemul 
de învăţământ 

•   Stabilirea    unui     plan   concret de 
măsuri remediale pentru prevenirea 
esecului scolar la evaluarea finală 
(clasele- a II-a, a IV-a, a VI-a) şi la 
Evaluarea Naţională, a elevilor din cls. a 
VIII-a 

   

 Resp. catedre/comisii 
metodice 
CEAC 

Director Septembrie 
2017-lunie 
2018 

Curriculum specific 
Oferta educaţională 
97% procent 
promovabilitate la 
Evaluarea Naţională 



•  Dezvoltarea unor programe 
alternative de prevenire și de 
recuperare pentru elevii care nu au 
rezultate performante pentru 
prevenirea fenomenului 
abandonului școlar 

Comisia pentru 
curriculum 
 

Director 
Diriginti 
Consilierul psihopedagog 

Semestrial Situatii statistice 
Plan de măsuri 
Calendarul concursurilor 

 
 
 
 

 
 
 
 

•   Întocmirea unor baze de date cu 
rezultatele testărilor 
initiale/semestriale/sumative pentru 
evidentierea progresului scolar 

CEAC 
Secretariat 
 

Director  
Responsabilii comisiilor 
metodice şi ariilor 
curriculare 
 

Lunar 
 

Situaţii statistice 
 Plan de măsuri de 
remediere a eşecului 
şcolar 
 •   Analiza strategiilor de evaluare şi a 

concordanţei între testele şi evaluările 
elevilor cu curriculum-ul unităţii şcolare 
 

Comisii metodice CEAC  
Comisia pentru 
curriculum 
 

Director  
Educatoare/ Învăţători/ 
Diriginţi  
 

Periodic 
 

Teste de evaluare Plan 
de măsuri de remediere 
a eşecului şcolar 
 
 3. 

 
 
 

Monitorizare/ 
Evaluare 

•   Monitorizarea   rezultatelor elevilor  la 
evaluările diagnostice si prognostice 

Comisia pentru 
curriculum  
CEAC 
 

Director  
Responsabilii comisiilor 
metodice şi ariilor 
curriculare 

Conform 
graficului de 
control  
 

Teste de evaluare Plan 
de măsuri de remediere 

•   Monitorizarea utilizării TIC (în cadrul 
Platformei AEL si diferite softuri 
educationale) 

Comisia pentru 
curriculum  
CEAC 
 

Director  
Responsabilii comisiilor 
metodice şi ariilor 
curriculare 
 

Conform 
graficului de 
control  
 

Fişa de observare şi 
evaluare a lecţiei 
Proiecte didactice 
 

•   Monitorizarea actului educaţional din 
perspectiva progresului şcolar individual 
şi a  reuşitei şcolare la concursuri, teste 
finale şi examene. 

CEAC  
Comisia pentru 
curriculum 
 

Director  
 

Conform 
graficului de 
control  
 

Instrumente de evaluare 
formativă şi   sumativă 
 

  • Asigrarea calitătii actului educaţional    
prin  monitorizarea legăturii dintre 
componente: competente generale-
competente specifice-continuturi-
activităti de învătare-modalităti de 
evaluare 

CEAC 
Comisia pentru 
curriculum 

Director  
Responsabilii comisiilor 
metodice şi ariilor 
curriculare 
 

Conform 
graficului de 
control 

Instrumente de evaluare 
formativă şi sumativă 

•   Îndrumarea, monitorizarea şi 
evaluarea activităţilor de orientare şi 
consiliere  şcolară 

CEAC 
Comisia pentru 

curriculum 

Director 
Diriginte cls. a VIII-a 

Conform 
graficului de 

control 

Instrumente specifice de 
evaluare 



•   Evaluarea măsurii în care 
curriculum-ul furnizat elevilor 
care au diferite vârste, aptitudini, 
deprinderi, capacităţi intelectuale   şi 
interese este potrivit şi dacă este 
permanent revăzut pentru 
a asigura atingerea standardelor 
de către elevi. 

 
 

Comisia pentru 
curriculum 

 
 

 

Director  
Responsabilii comisiilor 
metodice şi ariilor 
curriculare 
 

 
 

Conform 
graficului de 

control 
 

 
 

Instrumente de evaluare 
formativă şi sumativă 

 

  •   Analiza strategiilor de evaluare şi a 
concordanţei între testele şi evaluările 
elevilor cu curriculum-ul unităţii şcolare; 
 

Comisii metodice CEAC  
Comisia pentru 
curriculum 
 

Director  
Educatoare/ Învăţători/ 
Diriginţi  
 

Periodic 
 

Teste de evaluare Plan 
de măsuri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 II. Domeniul funcţional: RESURSE UMANE 
  
Obiective strategice: 
 - Stimularea perfecţionării cadrelor didactice pentru cunoaşterea noilor tehnologii, pentru promovarea didacticii moderne cu accent pe dezvoltarea de 
competenţe; 
- Adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informaţionale; 
-  Promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă; 
- Iniţierea tuturor cadrelor didactice şi a personalului în utilizarea TIC în activitatea profesională; 
-  Participarea cadrelor la cursuri de iniţiere în managementul calităţii; 
-  Familiarizarea cadrelor didactice cu sistemul de evaluare externă;  
-  Motivarea  întregului personal în funcţie de  creşterea eficienţei muncii; 
-  Perceperea şi utilizarea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ; 
-  Proiectarea şi derularea unor activităţi de consiliere socială şi profesională cu părinţii; 
-  Familiarizarea cadrelor didactice cu metodele specifice muncii în echipă şi introducerea adecvată a acestora în actul didactic; 
-  Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care să promoveze o cultură organizaţională de tip reţea. 
 
Nr. crt. 
 

Funcţia 
managerială 
 

Acţiuni 
 

Compartiment 
responsabil 
 

Resurse umane 
 

Orizont de timp 
 

Indicatori de 
realizare 
 1. 

 
Proiectare/ 
organizare 
 

•  operaţionalizarea unui program de 
evidenţă al accesului corpului 
profesoral la resursele educaţionale 
ale şcolii: auxiliarele curriculare, fondul 
de carte, tehnologia informatică şi de 
comunicare (inclusiv accesul la 
internet). 

Management Comisia 
de perfecţionare 
 

Director 
 

Semestrial Oferte de 
formare 

 
 

 
 

•    Asigurarea încadrării cu personal 
didactic conform metodologiei 

Selecţie şi recrutare 
personal didactic 
 

Director  
 

Septembrie 
2017 
 

Baze de date  
Fişe de 
încadrare 
  

 
 
 

•  Stabilirea prioritătilor de dezvoltare 
si identificarea fondurilor 
extrabugetare necesare 

Management, 
contabilitate 
 

Director 
 

Septembrie - 
Noiembrie 2017 

Instrumente 
specifice 
 

 
 

 
 

• Proiectarea portofoliului profesorului 
responsabil cu formarea continuă şi a 
profesorilor metodişti în specialitate 

Management 
 

Director 
Profesori metodisti 
 
 

Septembrie - 
Decembrie 2017 
 

Instrumente 
specifice 
 



 
 

 
 

• Gestionarea corespunzătoare a 
Managementului conflictelor 

Management 
 

Director 
Comisia de 
disciplină 
 

Permanent 
 

Corespondenţă 
şi sesizări 
 

 
 

 
 

•   Încheierea Acordurilor de 
parteneriat cu unităti scolare/agenti 
economici/institutii abilitate în vederea 
realizării "schimbului de bune practici" 
 

Management 
 

Director  
 

Septembrie 
2017 -mai 2018 
 

Oferte de curs 
Atragerea de 
parteneri 
educaţionali 
 2. 

 
Conducere 
operaţională 
 

•   Efectuarea de asistente la ore, mai 
ales in cazul cadrelor didactice 
debutante, in vederea consilierii 
acestora 

Management Comisia 
de perfecţionare 
 

Director  
 

Semestrele I, II 
 

Oferte formare 
Suporturi de 
curs 
 

 
 

 
 

•  Realizarea in cadrul comisiilor 
metodice a unor intalniri, ateliere, 
dezbateri, seminare pe probleme ale 
educatiei. 

Management, Comisia 
de curriculum 
 

Responsabilii 
comisiilor metodice 
şi ariilor curriculare 

Decembrie 2017 
 

Proiect de   
Buget 
 

 
 

 
 

•  Valorificarea competenţelor cadrelor 
didactice care au urmat cursuri de 
formare pe plan intern sau extern prin 
proiecte Erasmus+ prin exemple de 
bună practică profesională 

CEAC  
Comisia de curriculum 
 

Responsabilii 
comisiilor metodice 
şi ariilor curriculare 

Semestrele I, II 
 

Proiecte/iniţiativ
e locale, 
judeţene 
Documentaţie 
 

 
 

 
 

•   Întocmirea documentelor cerute de 
ISJ Neamţ şi de Casa Corpului 
Didactic Neamţ şi respectarea 
termenelor solicitate 
 

Compartiment 
secretariat, 
management 
 

Director 
 

Permanent 
 

Documentaţie 
specifică 
Rapoarte 
sintetice 
  

 
 
 

• Continuarea dezvoltării 
parteneriatului unităţii şcolare cu 
Inspectoratul şcolar  şi cu alte instituţii 
abilitate 
 

Management, 
evaluare, prognoze şi 
dezvoltare 
 

Director  
 

Semestrele I, II 
 

Documentaţie 
specifică 
Rapoarte 
sintetice 
 

 
 
 

 
 
 

•   schimb de experienţă şi 
interformare prin intersasistenţe la 
orele de curs şi cele educative 
(dirigenţie) cu focalizare pe predare 
interactivă, căi de individualizare a 
învăţării 

Management, AP 
 

Responsabilii 
comisiilor metodice 
şi ariilor curriculare 

Semestrele I, II Baza de date 
Raportări 
 

3. 
 
 

Monitorizare/ 
Evaluare 
 

•   Monitorizarea perfecţionării prin 
grade didactice 
 

Management Comisia 
de perfecţionare 
 

Director  
 

Semestrele I, II 
 

Proiecte/progra 
me naţionale 
Metodologii de 
formare continuă 
 



 
 

 •   Evaluarea personalului didactic, 
didactic auxiliar şi nedidactic 
 

Management  
CA 
 

Director  
membri CA 
 

Septembrie 
2017- 
August 2018 
 

Instrumente 
specifice 
 

•   Monitorizarea participării la 
programe de formare continuă, 
management educaţional şi informare 
în domeniu funcţiei de cerinţele 
integrării învăţământului în UE 

Comisia de 
perfecţionare  
 

Membrii comisiei  
 

Semestrele l, II 
 

Rapoarte 
sintetice  
Oferta de cursuri 
 

 
 

III. Domeniul funcţional: RESURSE MATERIALE 
  
Obiective strategice: 
 - Dezvoltarea bazei materiale cu prioritate pentru siguranţa în unitatea şcolară şi pentru eficacitatea procesului instructiv-educativ; 
- Accesarea de fonduri prin participare la proiecte de finanţare şi prin mărirea contribuţiei comunităţii locale; 
- Dezvoltarea modalităţilor de evaluare computerizată; 
  

Funcţia 
managerială 

Activitate Termene Resurse umane 
/ financiare 

Responsabilităţi Indicatori de 
performanţă 

1. Proiectare Identificarea surselor extrabugetare 
de finanţare. 

Permanent Parteneri locali 
Spaţii disponibile 
pentru închiriere 

Director 
Contabil şef 

Veniturile extrabugetare 
obţinute 

2. Organizare Achiziţionarea materialelor conform 
bugetului alocat pentru dotare, 
conform legii. 

Când este 
cazul 

Contabilitate/ 
analiza de nevoi 

Director 
Contabil şef 

Corelarea repartiţiei 
bugetare cu lista de 
priorităţi 

Dezvoltarea fondurilor 
extrabugetare şi repartizarea lor 
conform priorităţilor. 

Când este 
cazul 

Consiliul de 
administraţie 

Director Respectarea listei de 
priorităţi 

3. Conducere 
operaţională 

Stimularea dezvoltării spiritului 
antreprenorial pentru obţinerea de 
venituri proprii ca efect  al 
descentralizării financiare 

CA 
 Director  

Şef contabil 

Septembrie 2017 - Iunie 
2018 
 

Documentaţie Acte 
juridice Raportări 
 



Utilizarea fondurilor extrabugetare 
conform priorităţilor stabilite în 
proiectele şi programele şcolii. 

Când este 
cazul 

Venituri proprii, 
sponsorizări 

Consiliul de 
administraţie 
Contabil şef 

Corelarea cu lista de 
priorităţi 

4. Control / 
evaluare 

Evaluarea realizării planului de 
achiziţii şi a utilizării fondurilor 
extrabugetare. 

Trimestrial Contabilitate  Director 
Consiliul de 
administraţie 

Corelarea cu lista de 
priorităţi 

Întocmirea documentelor şi a 
rapoartelor tematice curente şi 
speciale, cerute de ISJ, MEN şi 
autorităţile locale. 

Când este 
cazul 

Contabilitate Director Respectarea legislaţiei şi 
a termenelor 

  
IV. Domeniul funcţional: DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI RELAŢII COMUNITARE 
 

- Participarea la programe de finanţare vizând  înnoirea dotării tehnice a şcolii; 
- Diversificarea şi extinderea relaţiilor cu parteneri educaţionali atât la nivel local cât şi la nivel regional şi european; 
- Fructificarea tuturor oportunităţilor oferite de proiecte de colaborare locale, regionale şi europene; 
- Aplicarea şi promovarea sistemului de evaluare  în colaborare cu parteneri educaţionali locali; 
- Dezvoltarea unor parteneriate între instituţii din ţară şi din străinătate 

 
Nr. 
crt. 
 

Funcţia 
managerială 
 

Acţiuni 
 

Compartiment 
responsabil 
 

Resurse umane 
 

Orizont de 
timp 
 

Indicatori de 
realizare 
 1. 

 
 
 

Proiectare/ 
organizare 
 
 
 

EIaborarea proiectelor de colaborare 
între şcoală şi factorii de educaţie 
convergentă (familie, biserică, poliţie)  
 

Responsabilii 
comisiilor metodice 
şi ariilor curriculare 
 

Cadrele didactice 
 

An şcolar 
2017-2018 
 

Programe  
Proiecte 
Corespondenţa 
 

Colaborarea cu comunitatea locală în 
vederea asigurării calităţii educaţiei 
 

CEAC  
Consilierul educativ 
 

Cadrele didactice 
Reprezentanţi ai 
comunităţii locale 

An şcolar 
2017-2018 
 

Proiecte 
 

 Derularea în condiţii legale a 
proiectelor si programelor 
guvernamentale, rechizite şi manuale 
gratuite , programul , " Lapte-Corn-Măr 
", burse 

Responsabili comisii 
 

Educatoarele 
Învăţătorii  
Diriginţii 
 

An şcolar 
2017-2018 
 

Proiecte 
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