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PPLLAANN    MMAANNAAGGEERRIIAALL      

AALL  ŞŞCCOOLLIIII  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEE  SSPPEECCIIAALLEE  PPEENNTTRRUU  DDEEFFIICCIIEENNŢŢII  DDEE  AAUUZZ  „„SSFFÂÂNNTTAA  MMAARRIIAA””  

                                                                                                                                                                                                            22001199--22002200                        

 

           

PREMISE  

 

Societatea contemporană este foarte dinamică şi, în consecință, factorii implicaţi în activitatea de educaţie trebuie să se adapteze rapid la 

schimbări, să le gestioneze responsabil prin proiectarea activităţii din școală, atât pe termen scurt - prin planurile operaţionale, cât şi pe termen 

lung, prin proiectul de dezvoltare instituțională. 

 

Realizarea unei educații pe principiul dezvoltării durabile nu poate fi susţinută decât de un sistem de educaţie performant şi flexibil, 

bazat pe inovaţie, disponibilitate şi cooperare, ca premisă a incluziunii sociale. În acest context, şcoala noastră urmăreşte să educe elevul nu 

numai pentru a dobândi informația, ci mai ales pentru a o valorifica, aplicând-o în mod creativ în practică. 

 

Planul Managerial al ŞŞccoolliiii  PPrrooffeessiioonnaallee  SSppeecciiaallee  ppeennttrruu  DDeeffiicciieennţţii  ddee  AAuuzz  „„SSffâânnttaa  MMaarriiaa””  Bucureşti pentru anul școlar 2019-2020, este 

parte integrantă a strategiei de dezvoltare a învăţământului european, are în vedere direcțiile reformei învățământului rezultate din documentele 

MEN, planul de dezvoltare al instituției (PDI/PAS 2016-2021) și analiza SWOT (2018-2019). Prin acest plan, dorim să fim în concordanță cu 

viziunea și misiunea școlii noastre, cu cerințele Legii privind asigurarea calității în educație, cu Recomandările Parlamentului European și al 

Consiliului Uniunii Europene privind competențele cheie din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții și să atingem idealul educațional, 

legiferat în Legea Educației Naționale. Dorim să dezvoltăm un cadru propice dobândirii de informații și de formare a competențelor-cheie, 

care să-i ajute pe elevii noștri, deficienți de auz, să se descurce în orice situație, să facă față schimbărilor și mentalităților existente în societatea 

noastră, în vederea dezvoltării proceselor cognitive, de adaptare la schimbare, de achiziționare a deprinderilor și abilităților de învățare pe tot 

parcursul vieții, încurajându-le gândirea critică și comportamentul autonom și responsabil. Acest plan a fost conceput şi elaborat în strânsă 

concordanță cu mediul și condițiile în care personalul școlii își desfășoară activitatea, ținând cont: 

- Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1 publicată în M.O. Nr. 18/10.01.2011, cu modificări şi completări ulterioare; 

- Planul Managerial al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti;  

- Raportul de activitate al ISMB pentru anul şcolar 2017 – 2018/2018-2019 

- Raportul de activitate al ŞŞccoolliiii  PPrrooffeessiioonnaallee  SSppeecciiaallee  ppeennttrruu  DDeeffiicciieennţţii  ddee  AAuuzz  „„SSffâânnttaa  MMaarriiaa””   pentru anul şcolar  2018–2019; 

- Analiza P.E.S.T.E.; 

- Analiza S.W.O.T. 
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Din perspectiva dezvoltării durabile, a globalizării educaţiei, a integrării acesteia cu cercetarea şi inovarea, Şcoala Profesională Specială 

pentru Deficienţi de Auz „Sfânta Maria”, respectiv cadrele didactice şi beneficiarii direcţi ai sistemului de învăţământ, elevii deficienţi de auz, 

promovează politicile publice destinate implementării unei noi viziuni asupra educaţiei, formării, cercetării şi dezvoltării având ca dimensiuni 

principale îmbunătăţirea calităţii şi a eficacităţii sistemului de educaţie şi formare profesională, facilitarea accesului universal la educaţie şi 

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

In VIZIUNEA şcolii noastre - educația de calitate este premisa integrării socio-profesionale -  procesul  de instrucţie şi 

educaţie se centrează pe un set de valori pe care le  dorim definitorii pentru  profilul moral şi acţional al elevilor noştri, 

precum: 

Profesionalismul – a avea cunoştinte, abilităţi si respect faţă de  muncă, cu dorinţa de 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. 

Toleranţa – a accepta multiculturalismul şi diversitatea etnică şi de idei. 

  

MISIUNEA noastră este de a dezvolta o cultură a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii, al elevilor şi al părinţilor, în vederea 

educării elevilor cu cerințe educaționale speciale,  pentru o dezvoltare durabilă și cetățenie europeană. 

 

Demersul nostru educaţional, alături de familie şi comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, 

formarea personalităţii autonome şi creative a tinerilor ce vor deveni apţi pentru integrarea socio-culturală şi profesională deplină într-o lume 

dinamică, supusă unor transformări continue. 

Şcoala noastră va forma un absolvent autonom, responsabil, în măsură să decidă asupra propriilor trasee de dezvoltare profesională. 

În parteneriat cu ceilalţi factori interesaţi de educaţie, şcoala va funcţiona într-un proces al „transparenţei” şi al „transferabilităţii” 

competenţelor profesionale. 
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1. ANALIZA S.W.O.T.  

A ŞCOLII PROFESIONALE SPECIALE PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ “SFÂNTA MARIA” –  

                                                                          2018 – 2019 
 CURRICULUM RESURSE UMANE RESURSE 

MATERIALE 

RELAȚII 

COMUNITARE 

PUNCTE TARI  Asigurarea unor servicii 

educaționale de calitate 

prin încadrarea cu 

personal calificat – 

100% 

 Obținerea de rezultate 

bune la examenele de 

evaluare națională 

  Promovabilitate ridicată 

la examenul de 

certificare a calificărilor 

profesionale – 100% 

(17% elevi-calificativ 

Foarte bine, 83% - 

Excelent) 

 Oferta educaţională: 

proiectarea şi aplicarea 

C.D.S.-ului în concor-

danţă cu resursele 

existente, logistica 

didactică şi opţiunile 

elevilor  

 Preocupare pentru 

diversificarea C.D.S. 

care să permită și să 

stimuleze rutele 

individuale de pregătire 

a elevilor – un CDS – 

Print XXI – tehnică 

poligrafică 

 Încadrarea cu personal 

didactic - 25 titulari, din 

totalul de 48 de  cadre 

didactice (52%); 

 Derularea programelor 

specifice pe nivel de vârstă, 

pregătire, specializare 

 Existența unor cadre 

didactice care fac parte din 

Corpul de experți în 

Management educațional 

și din Corpul de experți 

mentori 
 Existența la nivelul unității 

a 5 prof. metodiști: pentru 

Învățământ special (2), 

pentru Educație fizică și 

sport(1) şi pentru Programe 

şi Proiecte Educative (3) 

 Transmiterea în timp util a 

lucrărilor către instituțiile 

partenere 

 Participarea în număr mare 

a cadrelor didactice la 

cursuri de formare continuă 

și perfecționare / mastere 

 Existența unei baze de date 

privind populația școlară, 

cadre didactice, normare 

 Menținerea echipei 

 Starea generală a clădirii 

este foarte bună ca urmare 

a reparaţiilor efectuate 

prin finanțare externă și 

fonduri ale administrației 

locale, dar și a 

administrării și deservirii 

spațiilor în mod corect și 
eficient de către întreg 

personalul şcolii. 

 Dezvoltarea parteneri-

atelor cu ONG-uri  

  Existența atelierului de 

tipografie digitală 

 Existența atelierelor de 

artă, meșteșuguri, (cro-

itorie, olărit, împletire fire 

textile și vegetale, 

tâmplărie, bucătărie) 

 Dotarea școlii cu table 

SMART (50% din clase) 

și materiale didactice / 

softuri educaționale pentru 

cabinetul de chimie-fizică, 

cabinetul de matematică, 

cabinetul de biologie și 

cabinetul de geografie 

 Dezvoltarea Centrului 

Media în urma derulării 

 Tradiţia şcolii: şcoala 

datează de 100 de ani, 

fiind prima şcoală din 

Bucureşti şi a doua din 

ţară, cu acest specific. 

 Implicarea Primăriei de 

sector, a Administrației 

Școlilor sector 6 și a 

I.S.M.B. în rezolvarea 

problemelor şcolii. 

 Colaborarea eficientă și 
promptă cu instituţiile 

administrației publice 

locale și teritoriale; 

 Creșterea numărului de 

parteneriate educaționale 

și proiecte încheiate cu 

școlile din învățământul 

de masă, cu ONG-uri, cu 

comunitatea locală 

 Colaborarea cu Colegiul 

Tehnic Media în vederea 

dezvoltării activităţilor 

din cadrul nivelului 

şcolar profesional special 

 Colaborarea cu 

operatorii economici: 

Regia Autonomă 

Monitorul Oficial, 
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 Existenţa nivelului 

școlar special 

profesional – domeniul 

Tehnici Poligrafice, 

calificare Tipăritor 

Offset 
 Existența nivelului 

preşcolar – grădiniţă 

cu program prelungit 
 Utilizarea curentă în 

procesul de învățământ a 

echipamentului infor-

matic, utilizarea AEL, a 

aparaturii și materialelor 

pentru atelierele de 

creație, sala de sport 

 Transfer de bune practici 

educaționale în urma 

derulării de schimburi de 

experiență prin proiecte, 

programe parteneriate 

locale, municipale, 

naționale și interna-

ționale cu participarea 

cadrelor didactice și a 

elevilor 

manageriale din unitate și la 

nivelul comisiilor metodice 

pentru asigurarea 

continuității și atingerea 

obiectivelor propuse  

 Existența în unitate a 

instructorilor de educație 

extrașcolară 

celor 2 proiecte: Gifted 

for you (program Erasmus 

+, acţiunea KA2) şi Semn, 

cuvânt, imagine ( finanţat 

de Fundaţia Orange) 

 Gestionarea eficientă a 

resurselor financiare 

bugetare şi extrabugetare; 

 Existența a două 

cabinete de informatică, 

laborator de chimie, 

cabinete de geografie, 

biologie și matematică 

 Asigurarea desfășurării 

cursurilor într-un singur 

schimb și pe parcursul 

întregii zile 

 

UPDATE Advertising 

SRL, GELMAR Print 

SRL şi SOTHIS Print 

SRL în vederea 

asigurării  instruirii 

practice a elevilor din 

cadrul nivelului şcolar 

profesional special 

 Colaborarea eficientă cu 

sindicatul  

 Existența paginii web 

www.scoalasurzi2bucure

sti.ro  și Facebook ale 

școlii și actualizarea 

permanentă a acestora 

 Buna comunicare între 

ISMB, IS 6 și unitate 

 

PUNCTE SLABE  Slab control asupra 

formării reale de 

competențe la 

disciplinele școlare 

 Accent pe informație / 

conținuturi în detrimen-

tul altor componente ale 

conceptului de compe-

tență 

 Neglijarea aspectului 

formării de valori și 

atitudini prin intermediul 

 Inexistența unei asociații de 

părinți 

 Supraîncărcarea fișei 

postului a personalului de 

conducere, cadre didactice 

etc.; 

 Suprapunerea lucrărilor 

urgente și termene 

nerealiste pentru unele 

lucrări solicitate. 

 Interes scăzut al cadrelor 

didactice pentru 

 Inexistența / netipărirea / 

deprecierea fizică și 

morală a manualelor 

școlare pentru deficienți 

de auz 

 Lipsa implicării cadrelor 

didactice în elaborarea de 

materiale didactice 

personalizate care să poată 

fi reutilizate la serii 

diferite de elevi 

 Lipsa abonamentelor 

 Disfuncționalități  / 

comunicare formală în 

relația școală  - familie, 

școală – autorități 

locale 

 Existența unei 

reclamații din partea 

părinților 

http://www.scoalasurzi2bucuresti.ro/
http://www.scoalasurzi2bucuresti.ro/
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fiecărei ore de curs 

 Abordare formală a 

orelor de consiliere și 

orientare 

cunoașterea documentelor 

de strategie educațională 

privind asigurarea calității 

în educație, cât și a 

noutăților privind 

programele structurate pe 

competențe, proiectele de 

reformă, aplicarea 

legislației școlare 

unității  la reviste / 

publicații de specialitate 

 Slaba preocupare a 

cadrelor didactice pentru 

atragerea de sponsorizări 

OPORTUNITĂȚI  Crearea de platforme 

educaționale ca urmare a 

activităților grupurilor de 

lucru din cadrul 

diverselor proiecte / 

programe 

 Existența preocupării 

privind actualizarea 

programelor școlare / 

elaborarea de noi 

programe opționale 

 Introducerea planurilor 

cadru noi la nivelul 

preșcolar, clasa 

pregătitoare, clasa I și 

clasa a V-a 

 Introducerea noilor 

programe școlare pentru 

învățământ special 

 Dezvoltarea învățămân-

tului profesional dual 

 Debutul școlarizării la o 

vârstă timpurie cu 

introducerea clasei 

pregătitoare care să 

permită formarea de 

abilități și atitudini 

proeducație la copii 

 Aplicarea ordinului plan 

 Posibilitatea formării 

continue a cadrelor 

didactice prin programele 

oferite de CCD și 
universități; 

 Posibilitatea formării 

continue şi a perfecţionării 

cadrelor didactice   în ţările 

din Uniunea Europeană în 

cadrul programului 

ERASMUS+  

 Existența strategiei privind 

prevenirea criminalității și 

violenței în unitățile de 

învățământ preuniversitar 

2017 – 2020 

 Existența programelor de 

reconversie profesională 

dând posibilitatea cadrelor 

didactice de a avea dublă 

sau multiplă specializare 

 Existența programului 

ERASMUS+, KA1 și KA2, 

promovează schimbul de 

bune practici în cadrul 

parteneriatelor strategice 

 Permisivitatea cadrului 

legislativ în obţinerea de 

fonduri proprii; 

 Capacitatea unităţii 

şcolare de a obţine fonduri 

extrabugetare, participarea 

la programe şi proiecte 

educaţionale cu finanţare 

europeană (GO WORK, 

KA1-VET; T-EACH, 

KA1  formare cadre 

didactice ); 

 Preocuparea continuă 

pentru susținerea bazei 

materiale. 

 Existenţa fondurilor 

structurale prin proiecte 

strategice (POCU) 

 Existența unor ONG –uri 

care finanțează proiecte 

educaționale și de 

egalizare a șanselor (Sense 

International, Orange, 

Patriarhia Română) 

 Posibilitatea redirec-

ţionării fondului de 2% 

 Colaborarea cu unele  

ONG, firme private, OG 

care finanţează proiecte 

educaţionale; 

 sprijinirea şcolarizării 

elevilor din 

învăţământul profesio-

nal special de 4 ani prin 

acordarea de burse; 

 acordarea unor facilitați 

(burse suplimentare, 

echipament de protecție, 

masa de prânz etc) de 

către unii agenții 

economici elevilor de la 

învăţământul profesional 

dual de 4 ani; 

 Colaborarea cu Poliția, 

Direcția Generală de 

Sănătate Publică, 

Biserica; 

 Existența la nivelul 

Consiliilor locale a unor 

programe de colaborare 

și parteneriat cu unitățile 

de învățământ 
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cadru 4928/2005 în 

vederea continuării în 

unitate a școlarizării 

elevilor cu deficiențe 

severe, grave și profunde 

(clasele IX–X), ceea  ce 

duce la creșterea 

populației școlare și 

reducerea abandonului  

 Diversificarea ofertei 

educaționale prin 

acreditarea nivelelor de 

învăţământ preşcolar și 

învățământ profesional 

europene. 

 

pentru asociaţia părinţilor 

 

 Legislaţia, metodologii 

şi adrese ale ISMB, IS6 

privind săptămâna de 

activităţi extracurriculare 

Școala Altfel 

 Colaborare cu DGASPC 

prin Centrul pentru 

Copii cu Dizabilităţi 

“Domniţa Bălaşa”   

AMENINȚĂRI  Scăderea puterii 

economice a familiei 

ceea ce contribuie la 

creşterea abandonului 

şcolar; 

 

 Lipsa unor evaluări 

naționale specifice 

gradului și tipului de 

deficiență în vederea 

admiterii într-un ciclu 

superior 

 

 Integrarea elevilor 

deficienţi de auz în 

învăţământul de masă 

 

 Declinul demografic; 

 

 Migrarea personalului 

didactic, didactic auxiliar și 
nedidactic spre alte domenii 

mai bine retribuite; 

 

 Inerția și slaba motivare a 

cadrelor didactice. 

 

 Slaba finanţare a procesului 

de învăţământ; 

 

 Interesul şi implicarea 

scăzută a părinţilor în 

cunoaşterea şi rezolvarea 

problemelor şcolii. 

 

 

 Existența unei oferte tot 

mai scăzute pentru piața 

muncii 

 

 Scăderea puterii econo-

mice a familiei, ceea ce 

duce la creșterea 

abandonului școlar 

 

 Imposibilitatea de a 

motiva financiar cadrele 

didactice cu rezultate 

deosebite în procesul 

educativ (salariu de merit, 

2% din fondul de salarii) 

 Dificultatea unor cadre 

didactice de a-și plăti 

cursurile de formare/ 

perfecționare 

 

 Interesul și implicarea 

scăzută ale părinților în 

cunoașterea și rezolvarea 

problemelor școlii 

 

 Interes scăzut al familiei 

în determinarea traseului 

educațional optim al 

elevului 

 

 Diminuarea imaginii 

școlii în rândul 

comunității locale 
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22..  AANNAALLIIZZAA  NNEEVVOOIILLOORR  EEDDUUCCAAŢŢIIOONNAALLEE    ÎÎNN  CCOONNTTEEXXTTUULL  PPOOLLIITTIICC,,  EECCOONNOOMMIICC,,  SSOOCCIIAALL,,  

TTEEHHNNOOLLOOGGIICC  ŞŞII  EECCOOLLOOGGIICC    ((  PP..EE..SS..TT..EE..))  

  

a. CONTEXTUL POLITIC: 

 

Planul managerial al Şcolii Profesionale Speciale pentru Deficienţi de Auz “Sf. Maria” din Bucureşti, pentru anul şcolar 2019 – 2020 

este parte integrantă a strategiei de dezvoltare a învăţământului european. Acest plan a fost elaborat ca suport al reformei profunde 

în curs de desfăşurare în sistemul naţional de învăţământ din România, reformă ce cuprinde toate componentele sistemului, de la 

curriculă şi până la management şi are ca ţel crearea unui sistem educaţional adecvat societăţii cunoaşterii. De asemenea în elaborarea 

acestui plan managerial am ţinut cont de priorităţile prevăzute în politicile educţionale, respectiv obiectivele Strategiei Europa 2020, care 

prevede că sistemul de învăţământ professional şi tehnic trebuie să fie mai atractiv, relevant, orientat spre carieră, inovator, accesibil, 

flexibil şi ar trebui să contribuie la excelenţa şi echitatea în învăţarea continua, precum şi de ţintele PRAI şi PLAI 2013-2020 şi priorităţile 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

Actualul context politic al educaţiei este structurat de Programul Naţional de Guvernare pentru perioada 2016-2020 şi urmăreşte  

creșterea performanței sistemului de învățământ, asigurarea politicilor de echitate socială, asigurarea deprinderilor și competențelor care să 

permită dezvoltarea personală, intelectuală și profesională din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, deschiderea sistemului de educație, 

formare profesională și cercetare către societate, către mediul social, economic și cultural, promovarea cetățeniei active, stimularea inovării și 

creativității și a spiritului antreprenorial, asigurarea competitivității, alinierea învățământului românesc la standardele internaționale. 

În contextul  mutaţiilor rapide din lumea contemporană, priorităţile şi strategia elaborată de M.E.N. urmăresc reconstrucţia, 

eficientizarea, recredibilizarea învăţământului preuniversitar şi implementarea unui nou cadru legislativ care să asigure modernizarea, 

stabilitatea şi coerenţa sistemului de învăţământ.  

Pornind de la necesitatea compatibilizării învăţământului românesc cu sistemul european de educaţie şi formare profesională, Planul 

Managerial pentru anul şcolar 2019 – 2020, se fundamentează pe următoarele documente: 

 Rolul educaţiei şi formării în materializarea strategiei „Europa 2020”. 

 Concluziile Consiliului Europei privind rolul educaţiei şi formării în cadrul punerii în aplicare a strategiei „Europa 2020 / 4.03.2011"; 

  Raportul European asupra calităţii educaţiei în şcoală. 16 indicatori ai calităţii – Comisia Europeană, Bruxelles, mai 2000; 

  Evaluarea calităţii în educaţia preuniversitară, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, Bruxelles, februarie 2001; 

 “Învăţarea de-a lungul vieţii în serviciul cunoştinţelor, creativităţii şi inovării”, Consiliul Uniunii Europene, Bruxelles,  13 ianuarie 2008; 

 Concluziile Consiliului din 12 mai 2009, privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării 

profesionale (“ET 2020”), Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 28.05.2009, ; 

 Programul Erasmus+, POCU – Instrumente Structurale ale Politicii de Coeziune Economică şi Socială a Uniunii Europene, 2014-2020; 
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 Strategia Educaţiei şi Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020  

 Strategia ARACIP pentru perioada 2016 – 2020  

 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – http://europa.eu/ 

 Programul de dezvoltare strategică al ministerului educației - Strategia Sectorială de Dezvoltare 2014-2020 ”Educația – 2020” 

 Raport privind starea şi calitatea învăţământului în anul şcolar 2018-2019 

 

b. CONTEXTUL ECONOMIC: 

  În medie, conform statisticilor, la sfârșitul anului 2018, Capitala a concentrat 20,6% din salariaţii înregistraţi la nivel naţional.  În ceea 

ce priveşte populaţia civilă ocupată, potrivit datelor Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului Bucureşti, din totalul înregistrat la nivelul 

Capitalei (cca.1,1 mil. persoane), 19% desfăşurau activităţi de comerţ, 13% lucrau în construcţii, 10% în industria prelucrătoare,8% în 

informatii si comunicatii, 7% în activități profesionale, stiintifice si tehnice, 6% în transport si depozitare, 6% în sanatate si asistenta sociala, 

4% în educație, 24% alte activități.  

Rata şomajului în Bucureşti s-a menţinut la un nivel mult mai redus decât cel înregistrat la nivel naţional. Astfel, în luna decembrie 

2018 rata şomajului era, în Capitală, de 1,3%, faţă de 3,3% – rata şomajului la nivel naţional. Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, în decembrie 2018, în Capitală erau înregistraţi 15,7 mii şomeri, faţă de 289 mii persoane la nivel naţional. 

Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii fără studii si cei cu nivel de instruire primar au o pondere însemnată în totalul 

şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (33,20%).  

Şomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 31,20% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,76 %. 

Conform Autorităţii Naţionale pentru Formarea Profesională în Sistem Dual, un milion de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 21 de ani nu 

figurează în nicio statistică, nefiind nici angajați, nici încadrați într-un sistem de învățământ. Una din consecințele principale ale acestei situații 

este deficitul foarte mare de forță de muncă din țara noastră. 81% dintre angajatorii din România întâmpină dificultăţi în ocuparea posturilor 

vacante, conform unui Studiului ManpowerGroup. Potrivit angajatorilor, principalele cauze ale dificultăţilor sunt numărul insuficient de 

candidaţi disponibili pe piaţă (41%), lipsa de cunoştinţe profesionale specifice (aşa-numitele hard skills) (22%) şi lipsa experienţei necesare 

pentru postul vizat (16%). De asemenea, România va avea un deficit de forţă de muncă de 1,1 milioane persoane în 2021, dacă nu se iau 

măsuri, susțin reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României. 

 

c. CONTEXTUL SOCIAL: 

Analiza demografică reliefează o scădere a populației școlare, cu efecte pe termen lung asupra sistemului de învățământ. Populația 

școlară din sistemul de învățământ special a scăzut, elevii cu deficiențe moderate și ușoare fiind integrați în învățământul de masă. În unitățile 

școlare speciale a crescut în schimb numărul elevilor cu deficiențe severe, grave și profunde și cu deficiențe senzoriale multiple. 

Obiectivul strategic îl reprezintă creşterea calităţii educaţiei în general (la nivel de infrastructură, resurse umane şi materiale, 

management instituţional), multiplicarea politicilor incluzive, crearea egalităţii de şanse pentru populaţia şcolară aflată în dificultate.   

Totodată, se impune dezvoltarea şi implementarea sistemelor de evaluare şi calificare a competenţelor dobândite în contexte informale 

şi nonformale de educaţie prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale.  

 

http://europa.eu/
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d.  CONTEXTUL  TEHNOLOGIC 

În anul şcolar 2018-2019 se va urmări dezvoltarea competenţelor digitale, antreprenoriale și de comunicare ale elevilor. Pregătirea 

elevilor pentru o societate a cunoaşterii, a globalizării informaţiilor şi a generalizării tehnologiilor avansate presupune utilizarea maximală a 

resurselor IT și multimedia de care dispune şcoala.  

De asemenea, se va urmări pregătirea premiselor pentru utilizarea manualelor școlare digitalizate, precum și crearea de biblioteci 

virtuale, în conformitate cu prevederile LEN 1/2011, respectiv a proiectelor MEN, vizând actualizarea și modernizarea mijloacelor și 

materialelor didactice utilizate la clasă. 

Ca majoritatea unităților școlare, și unitatea noastră este conectată la Internet. 

 

Amenințare: uzura morală și fizică, rapidă a echipamentelor IT, rezistența la schimbări de proces și metodă din partea cadrelor 

didactice. 

 

e. CONTEXTUL ECOLOGIC 

Municipiul Bucureşti se înscrie printre cele mai poluate centre urbane din Europa. Există indicatori de poluare ridicaţi la calitatea 

aerului, apei şi a solului, factori ce influenţează starea generală de sănătate şi confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor.  

În ultimii 20 de ani au dispărut 60% din spaţiile verzi din interiorul oraşului şi din centura naturală de protecţie. 

Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” va valorifica potențialul elevilor și va identifica oportunitățile 

privind derularea de proiecte și parteneriate în vederea educației pentru un mediu curat și sănătos, în acord cu conceptul de dezvoltare durabilă. 

 

f. CONTEXTUL LEGISLATIV 

Strategiile, documentele de politici educaţionale şi normele juridice care reglementează învăţământul preuniversitar sunt 

următoarele: 
 Legea Educaţiei Naţionale Nr.1 publicată în M.O. Nr. 18/10.01.2011 (actualizată la data de 3.04.2018); 

 Programul Naţional de Guvernare 2016-2020, Guvernul României; 

 Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/12.07.2005; 

 Ordinul Ministerului Educației Naţionale nr. 3191/2019, privind structura anului școlar 2019-2020;  

 Precizările MEN nr 37417/11.09.2019 privind organizarea activității în anul școlar 2019-2020 

 OMEN nr.4694/02.08.2019 privind aprobarea curriculumului pentru educația timpurie (0-6 ani) 

 OMEN nr. 4916/26.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019 – 2020, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 712/29.08.2019; 

 OMEN nr. 4948/ 27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 -2020, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 730/05.09.2019 

 OMEN nr.4950/ 27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 734/06.09.2019  

 OMEN nr. 4795 din 31.08.2017 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţămantul profesional de stat şi în  învăţământul dual pentru anul 

şcolar 2019-2020; 
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 OMEN nr. 4946/27.09.2019 privind aprobarea CALENDARULUI de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 

2019-2020, publicat în Monitorul Oficial nr 725/2019 

 Nota MEN nr. 37874/19.09.2019 – Precizările privind susținerea de către absolvenții învățământului liceal, professional și postliceal a examenelor de finalizare 

a studiilor, în sesiunile anului școlar 2019-2020, aprobate cu nr. 37460/19.09.2019 

 ORDIN Nr. 3051 din 12.01.2016 privind aprobarea METODOLOGIEI de organizare și desfășurare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-

a 

 OMENCS nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

 OMENCS nr. 4.742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului Elevilor; 

 Ordin nr. 3860/2011 – privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual; 

 OMECTS 6143/01.11.2011-cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar completat cu 

OMEN 3597/18.06.2014; 

 OMECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; 

 OMEN 4619 /2014-cu privire la Metodologia de organizare şi functionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ 

 OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;   

 Ordinul M.Ed.C.T. 1409 /29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T. privind reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de   învăţământ 

preuniversitar; 

 Ordinul comun MECTS – MMFPS nr. 4469/12.06.2012 / nr. 1804/03.07.2012  privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass și 

Youthpass și a Metodologiei cadru cu privire la serviciile de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții;  

 OMECTS 5484/29.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau 

informal de către cadrele didactice 

 OMECTS nr. 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  a Consiliului Naţional de etică din învăţământul preuniversitar 

 OMECTS 5488 / 29.09.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare 

 OMECTS 5559/07.10.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ 

 OMECTS 5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile 

 OMECTS 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ 

preuniversitar  

 

 OMECS  3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de 

învăţământ preuniversitar  

 OMECTS 5567/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară 

 OMECTS 5573/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a învățământului special și special integrat 

 OMECTS 5574/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe 

educaționale speciale integrați în învățământul de masă 

 OMECTS 5575/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind școlarizarea la domiciliu 

 OMECTS 5720/20.10.2009 pentru aprobarea Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar 

 OMECTS 5641/22.11.2011 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar 

 OMEN nr. 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor 

de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de 

învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 

 OMEN nr. 5460./12.11.2018 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didacticde predare din învăţământul preuniversitar în anul 

şcolar 2019-2020 şi  Anexa nr 19 la Metodologie privind  Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul 

școlar 2019-2020  

 OMECTS 6552/13.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a 

elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale 
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 Instrucțiunea MECTS 6/2011 privind funcționarea formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar 

 Instrucțiunea MECTS nr. 4/2011 privind finanțarea cheltuielilor pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar de 

stat 

 Legea 29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 35 /2007 privind creșterea siguranței din unitățile de învățământ  

 OUG 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 87/2006 cu modificările ulterioare 

 Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ cu modificările ulterioare 

 Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin OMEdCT nr. 1409/2007 și Legea 29/2010 

 

 
În anul şcolar 2018-2019 am urmărit ţintele  strategice şi realizarea obiectivelor prevăzute în Planul de dezvoltare al instituţiei noastre 

pentru perioada 2016-2021, astfel că și  în anul şcolar 2019-2020 ne vom continua întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional pe 

implementarea acestora:  

 

 

 ȚINTA STRATEGICĂ 1. Accentuarea dimensiunii europene a educaţiei în vederea incluziunii și integrării 

socio-profesionale  a elevilor cu cerințe educaționale speciale 
 

OG 1: Îmbunătățirea calităţii şi eficacităţii educaţiei 

OG 2: Implementarea standardelor de referință și a indicatorilor de performanță în vederea asigurării calității 

 

 

 ȚINTA STRATEGICĂ 2. Sporirea gradului de atractivitate a şcolii prin calitatea serviciilor oferite 

beneficiarilor. 

 
OG 1: Creșterea ratei de participare la educație și asigurarea egalității de șanse a copiilor cu cerințe educaționale speciale 

OG 2: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere individuală a elevilor precum şi a celor privind cariera 

OG 3: Fundamentarea ofertei educaționale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor 

OG 4: Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin asigurarea accesului la formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic, în funcţie de nevoile identificate; 

 

 ȚINTA STRATEGICĂ 3. Desfășurarea activității din școală pe baza principiilor sistemului de management 

al calității 

 
OG: Implementarea strategiilor de standardizare a evaluării cu scop de optimizare a învățării. Curriculum structurat pe competențe și standarde 

în vederea susținerii examenelor naționale 2016-2021 
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 ȚINTA STRATEGICĂ 4.  Eficientizarea relaţiilor parteneriale şi dezvoltarea de noi parteneriate  

 
OG 1: Promovarea unei politici de imagine pro-activă, prin dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de comunicare şi    relaţionare, cu 

partenerii educaţionali 

OG 2: Creșterea prestigiului școlii în comunitate, la nivel local, național și internațional 

 
În funcție de cele cinci domenii funcționale se va asigura urmărirea acestor  ținte strategice și obiective generale  prin obicetive 

operaționale și activități corespunzătoare. 

 

1. Domeniul funcţional : CURRICULUM 

 
Obiective: 

O.1. Aplicarea curriculum-ului național și a Curriculum-ului special pentru elevii deficienți de auz și creșterea calității procesului de predare – 

învățare – evaluare pe parcursul anului școlar 2019 – 2020 în vederea realizării standardelor europene. 

O.2. Diversificarea ofertei curriculare la nivelul unității în funcție de nevoile specifice comunității şi de particularităţile psiho-individuale ale 

elevilor deficienţi de auz și creşterea nr. de elevi/grupe de nivel preșcolar/primar/profesional, profesional-dual pentru anul școlar 2019 – 2020, 

conform procedurii specifice. 

O.3. Concordanța dintre programa școlară și programele de examene în vederea îmbunătățirii rezultatelor elevilor la învățătură, la examenele 

naționale, examenele privind certificarea profesională, concursuri școlare cu cel puțin 5 % în anul școlar 2019 – 2020. 

O.4. Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competențelor/obiectivelor de referință și conținuturilor vizate de curricula școlară 

pentru optimizarea procesului de predare – învățare în anul școlar 2019 – 2020. 

 

Funcţii Activităţi Termen de 

realizare 

Responsabilitate  Resurse materiale 

 

Indicatori de 

performanță 

P
ro

ie
ct

a
re

/ 

O
rg

a
n

iz
a
re

 

Întocmirea rapoartelor de analiză 

pentru anul școlar 2018 – 2019 

 

Elaborarea documentelor de 

proiectare și organizare a activității 

pentru anul școlar 2019 – 2020 

Sept 2019 Director 

Responsabil 

comisie 

Documente MEN 

Rapoarte de analiză a 

cadrelor didactice și a 

comisiilor 

Date statistice 

colectate anterior 

Existența raportului 

general privind starea 

învățământului pentru 

2018-2019, a planului 

managerial al 

directorului 

Elaborarea planurilor manageriale 

pe comisii metodice și de lucru 

Sept – oct 

2019 

Responsabili 

comisii metodice 

Plan managerial 

director  

Existența planurilor 

manageriale ale 

comisiilor  - 100% 

Elaborarea graficului și tematicii 

ședințelor Consiliului de 

Administrație și Consiliului 

profesoral 

Sept 2019 Director 

CA 

Plan managerial și doc 

MEN, ISMB 

Existența  graficelor 

Registru de procese 

verbale 
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Întocmirea planificărilor anuale, 

semestriale şi a proiectării 

unităţilor de învăţare 

Sept 2019 Cadre didactice 

Responsabili 

comisii metodice 

Planuri cadru , 

programele şcolare, 

norme metodologice 

Planificări corect  

întocmite şi avizate –

100% 

Asigurarea colectivelor de catedră 

și comisiilor cu toate documentele 

privind planul cadru, programele 

școlare în funcție de curriculum-ul 

actual. 

Sept 2019 

Permanent 

Director 

Consiliul pentru 

curriculum 

Documente MEN, 

ISMB 

 

Existența planurilor 

manageriale ale 

comisiilor  și 

catedrelor-100% 

Proiectarea și aplicarea ofertei 

CDS la nivelul școlii pentru anul 

școlar 2019 – 2020  ținând seama 

de așteptările elevilor, părinților și 
ale comunității locale. 

Oct 2019 – 

mai 2020 

Director 

Consiliul pentru 

curriculum 

Broșuri 

Materiale de informare 

Chestionare pentru 

elevi și părinți 

 

Existența Procedurii pt 

alegerea CDȘ – 1 

Avize pt CDS-100% 

Programele pentru 

CDS aprobate  -100% 

Suporturile curs  CDȘ 

Chestionare  elevi și 

părinți-75% 

Proiectarea activității de 

îndrumare, control, monitorizare, 

control și evaluare a procesului 

instructiv – educativ prin 

elaborarea și respectarea graficului 

de control și monitorizare 

Sept – oct 

2019 

Ian 2020 

Director 

Președinte CA 

Analiza activității pt an 

școlar 2018 – 2019 

Date statistice 

Existența graficului de 

monitorizare și control 

și a assist. La clasă 

Existența fișelor de 

asistență la clasa 

Procedură specifică 

Plan de măsuri 

remediale 

Monitorizarea și valorificarea 

rezultatelor elevilor la evaluările 

interne și externe 

Semestrial, 

Cf. calenda-

rului ISMB 

și M.E.N.. 

Director 

Responsabili 

comisii metodice 

Materiale de analiză 

Programe de pregatire 

Existența graficului 

monitorizării rezulta-

telor, situații statistice 

– interpretări -75% 

Procurarea manualelor și 

materialelor auxiliare, ghidurilor 

pentru cadrele didactice necesare 

predării astfel încât aceasta să 

corespundă schimbărilor de 

structură și fond din sistemul de 

învățământ 

Septembrie – 

octombrie 

2019 

Permanent  

Director 

Responsabili 

comisii metodice 

Manuale, Colecții pe 

 unctua (la zi) la 

 unctual de 

documentare  

Tabel situație manual 

școlare utilizate – 1 

 

 

Actualizarea și validare 

Regulamentului intern şi ROF al 

unităţii conform ROFUIP 2016 

Septembrie 

2019 

Comisia pentru 

regulament 
RI, ROF și legislaţia în 

vigoare 

Existența RI şi ROF 

2019 – 2020  - 1 
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Procurarea planuri cadru pentru 

fiecare ciclu și formă de 

învățământ 

Sem. I Director 

Consiliul pentru 

curriculum 

Documente specifice 

ale M.E.N. 

 

Organizarea concursurilor școlare 

la nivelul unității 

Conf. 

calendarului 

Director 

Responsabili 

comisii metodice 

Metodologii, programe 

și logistică 

Rezultate la concur-

suri-min 5% din elevi 

calificați pentru 

olimpiada națională 

Elaborarea şi derularea activităţilor 

din Calendarul activităţilor 

educative şi extraşcolare 

 

Oct  2019 

Permanent 

Director 

CPPE 

Coord. Club 

European 

Coord. SNAC 

Coord. Act. 

Extrașcolare 

Calendar ISMB  

Calendar unitate 

școlară / baza de date 

Cadre didactice 

participante – min 50 

% 

Elevi partic–min 50 % 

Rezultate obtinute – 

diploma, certificate 

Procedura specifică 

Realizarea planului de măsuri şi a 

programului de pregătire a elevilor 

din clasa a VIIIa, pentru evaluarea 

naţională și claselor a II-a, a IV-a 

și a VI-a 

Oct 2019 Pop Mona, 

Gîrniceanu 

Cristina, Rotaru 

Anca, Țîrlui 

Ileana 

Metodologi evaluarea 

naţională şi 

Metodologia evaluare 

finală la clasele aIIa, 

aIVa şi aVIa 

Plan de măsuri 

Program de pregătire 

suplimentară 

Grafic simulări 

 

Întocmirea dosarului pentru 

acreditarea nivelului preșcolar și 

profesional, domeniul Tehnici 

Poligrafice, calificare Tipăritor 

offset 

Decembrie 

2019 

Ianuarie 

2020  

CEAC 

Director 

Responsabili 

comisii metodice 

ARACIP- documente 

acreditare nivel 

Ordin MEN acreditare 

nivel preșcolar și 

profesional 

C
o
n

d
u

ce
re

 o
p

er
a
ți

o
n

a
lă

 

 

Asigurarea necesarului de manuale 

gratuite 

Septembrie 

2019 

Director 

Respons. comisii 

Logistică, manuale 

alternative 

Procese verbale 

Asigurarea unităţii şcolare cu toate 

documentele legislative şi 

curriculare necesare 

Sept 2019 Comisia de 

Curriculum 

Planuri cadru învăţ. 

Special 

Programe şcolare 

Procentul de acoperire 

cu documentele legis-

lative şi curriculare 

Organizarea și coordonarea 

evaluării naționale pentru elevii 

claselor a VIII-a,a II-a, a IV-a și a 

VI-a, precum și a examenului de 

certificare a competențelor 

profesionale la clasa a XII-a  

Cf Calendar 

MEN 

Director 

Responsabili 

comisii metodice 

Cadre didactice 

Metodologii 

Programe 

Logistică  

Procedura specifică 

Baza de date 

Existenţă decizii  

Verificarea modului de completare 

şi gestionare a actelor de studii 

pentru anul şcolar 2018-2019 

Sept 2019 Responsabil 

comisie 

CEAC 

OMECTS 5436/2011 

Chestionare CEAC 

Proces verbal existent 

la mapa comisiei 
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Constituirea comisiilor de 

elaborare a subiectelor  / de 

pregătire a elevilor / pentru 

olimpiade/ concursuri şcolare 

Calendar 

MEN, ISMB 

Director 

Responsabili 

comisii metodice 

Regulamente  

Metodologii 

Programe școlare 

Existența deciziei 

Creșterea nr. 

participanţilor- 5 % 

Obținerea de premii -  

Identificarea nevoilor de instruire 

diferențiată a elevilor în vederea 

dobândirii de competențe  

Permanent  Responsabili 

comisii metodice 

Prof psiho 

diagnoză 

Cadre didactice 

PIP-uri Elaborare PIP-uri 

pentru  cazurile 

identificate – 50% 

Organizarea și coordonarea 

concursurilor școlare / activităților 

extracurriculare / programe și 

proiecte educaționale din unitate 

Cf planului 

de activități 

Director 

Coordonator PPE 

 

Metodologii 

Programe 

 

Nr de elevi participant 

iin procent mai mare 

Grad de satisfacție a 

beneficiarului 

Verificarea modului de utilizare a 

laboratorului de informatică 

folosind programul AEL/ a 

Centrului Media 

Sem I, II  Director 

Responsabil 

comisie 

Responsabil comisie 

Lecții AEL, lecţii 

create în proiectul 

GIFTED (FOR) YOU, 

SWIm, NEWTON, 

EUROPE’s FRIEND, 

BEACONING 

Procese verbale ale 

asistenţelor la clasă / 

activit. demonstrative 

C
o
n

tr
o
l 

/ 
ev

a
lu

a
re

 

Monitorizarea și valorificarea 

rezultatelor elevilor la evaluările 

interne și externe 

 

Conf. 

calendarului 

Comisiile de lucru Date statistice Existenta analizelor, 

raportarilor 

Promovabilitate – 

75% 

Procedura specifică 

Verificarea modului de stabilire a 

disciplinelor opționale prin CDŞ în 

concordanță cu resursele existente, 

logistica didactică, opțiunile 

elevilor 

Conf. 

planificării 

Director, 

CC 

Metodologii 

Plan inspecții 
Existență solicitări de 

avizare 

Rezultate elevi FB > 

50% 

Evaluarea activităţii personalului 

didactic şi didactic auxiliar 

 

 

 

 

 

 

Sept 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabili 

comisii metodice 

 

 

 

 

 

 

PO privind evaluarea 

personalului did şi did-

aux, nedid. 

 

 

 

 

 

Fişe de evaluare pt 

cadre didactice şi 

didactic auxiliar 

 

Rapoarte de 

autoevaluare,  

 

Adeverințe calificative 
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Evaluarea activităţii personalului 

nedidactic 

 

Dec 2019 

 

CA 

CP 

CEAC 

 

Fişe de evaluare 

operaţionalizate în CP 

şi aprobate în CA 

 

Fişe de evaluare pt 

personalul nedidactic 

Urmărirea asigurării calității 
educației, a modului în care se 

realizează atribuțiile manageriale 

la nivelul comisiilor metodice și 
fiecărui cadru didactic în parte:  

- controlul parcurgerii ritmice a 

materiei; 

- analiza obiectivă a nivelului de 

pregătire a elevilor, cu măsuri 

concrete de ameliorare a situațiilor 

necorespunzătoare;  

- controlul evaluării continue și 
corecte a elevilor;  

-desfășurarea lucrărilor semestriale 

Conf. 

planificării 

Director, 

Comisia de 

Evaluare și 

Asigurare a 

Calității 

 

Documente școlare 

Asistențe la ore 

Existența 

documentelor / 

proceselor verbale 

 

Planuri remediale 

 

Raportări 

 

Analiza situației la 

învățătura sem I și 

sem II 

M
o
ti

v
a
re

 

Stimularea elevilor câștigători ai 

concursurilor școlare și a cadrelor 

didactice implicate în pregătirea 

acestora prin găsirea unor fonduri 

provenite din sponsorizări, donații, 
etc. 

 

Periodic în 

funcție de 

calendarul 

specific 

 

CA 

 

Sponsorizări, donaţii 

 

Ponderea personalului 

didactic implicat 

Obţinerea de diplome/ 

premii 

Im
p

li
ca

re
 /

 

p
a
rt

ic
ip

a
re

 

Aplicarea de chestionare în rândul 

elevilor/cadrelor didactice / 

părinților în vederea obținerii de 

feedback pentru reglarea unor 

disfuncționalități ale procesului 

instructiv - educativ din unitate 

 

Martie -

Aprilie  

2020 

Director 

Diriginți 

Cadre didactice 

Chestionare 

 

 

Chestionare aplicate > 

50 % 

F
o
rm

a
r
e/

 

D
ez

v
o
lt

a
r
e
 

p
ro

fe
si

o
n

a
lă

 ș
i 

p
er

so
n

a
lă

 

Achiziționarea de materiale 

complementare pentru activitatea 

de predare-învățare realizată pe 

suport informatic, pentru a 

răspunde cerințelor noii societăți 
educaționale românești preconizate 

 

Semestrul I , 

II 

 

Responsabil 

Formare și 

perfecționare 

Responsabilii  de 

comisii 

 

Suportul AEL 

Platforma e-learning: 

www.giftedforyou.eu 

www.testeonlinelmg.ro  

Materiale  

complementare suport 

informatic 

 

Baza de date digitală 

http://www.giftedforyou.eu/
http://www.testeonlinelmg.ro/
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-platforma e-learning:  

www.giftedforyou.eu , 

 www.testeonlinelmg.ro  etc. 

 

Continuarea formării cadrelor 

didactice pe problemele utilizării 

platformei AEL și în didactica 

specialității 

 

Semestrul I , 

II 

Responsabil 

Formare și 

perfecționare 

Responsabili 

comisii 

Logistică și 
Formatori 

Adeverințe / 

certificate / atestate 

    

N
eg

o
ci

e
re

 /
 R

e
zo

lv
a
re

a
 

co
n

fl
ic

tu
lu

i 

Asigurarea unui climat de muncă 

eficient în folosul copiilor, 

beneficiarii sistemului educațional 

Semestrul I , 

II 

 

Director  

Diriginți 

CPPE 

 

 

Comunicarea  

Existența RI / 

ROF/proceduri 

specifice 

Sprijinirea inițiativelor cadrelor 

didactice și aplanarea eventualelor 

conflicte de interes între acestia și 
directorul unității de învățământ 

sau cadrele didactice de altă 

specialitate 

 

Semestrul I, 

II 

 

Director 

Diriginți 

CPPE 

 

Comunicarea  

Existența RI /ROF/ 

proceduri specifice 

 

Respectarea legislației în vigoare 

privind analiza și formularea de 

răspunsuri competente la 

memoriile / sesizarile înregistrate 

la secretariatul unității / IS6 / 

ISMB 

Permanent Director 

CA 

Legislație școlară Existența procedurilor 

specifice 

Nr sesizări/ petiții  - 

redus 

Evidența petițiilor / 

sesizărilor înreg. 

 

 

 

2. Domeniul funcţional: MANAGEMENTUL INSTITUȚIONAL 
 

 

Obiective: 

 

O.1. Îmbunătățirea sistemului de control intern prin elaborarea procedurilor și monitorizarea riscurilor, în conformitate cu OMFP nr. 946 / 

2005 

O.2. Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale și financiare în vederea atingerii scopurilor educaționale stabilite 

O.3. Promovarea exemplelor de bună practică 

http://www.giftedforyou.eu/
http://www.testeonlinelmg.ro/
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Funcţii Activităţi Termen de 

realizare 

Responsabilitate  Resurse materiale 

 

Indicatori de 

performanță 

  

P
ro

ie
ct

a
re

 /
  

 

O
rg

a
n

iz
a
re

 
Refacerea organigramei în conformitate 

cu modificările legislative din domeniu 

și deciziile MEN 

Sept 2019 Director 

 

Standarde specific 

Decizii MEN 

Existența organigramei 

Numărul deciziilor 

emise și evidența lor 

Întocmirea rapoartelor de analiză pentru 

anul școlar 2019 – 2020 – Starea 

învățământului la sfârșitul anului școlar 

2019– 2020 

Stabilirea obiectivelor pentru anul 

școlar 2019 – 2020, necesare atingerii 

țintelor strategice  

Oct 2019 Director 

Responsabili 

comisii 

Plan managerial 

Rapoarte pe comisii 

Existența rapoartelor 

Proiectarea și planificarea asistențelor la 

ore 

 

Sept 2019 Director  Rapoarte asistențe la 

ore 

Grafic de planificare a 

asistențelor pentru anul 

școlar 2019 - 2020 

Elaborarea documentelor de catedră și 
ale comisiilor metodice 

Sem I Director ,  

Responsabili 

comisii 

Documentele 

elaborate 

Existența documentelor 

elaborate 

Reactualizarea și validarea 

Regulamentului Intern și a ROF a 

unității pentru anul școlar 2019-2020 

Sept-Oct. 

2019  

 

Director 

CA 

Reglementări legale 

și specifice 

Existența, cunoașterea 

și aplicarea RI  și ROF 

la nivelul unității 

Asigurarea resurselor umane și 
materiale necesare desfășurarii 

activității 

Sept 2019 Director , 

Responsabili 

comisii 

Proiectul de 

dezvoltare 

Existența documentelor 

școlare 

PV în CP și CA 

Obținerea avizului de funcționare Sept- Oct  

2019 

Director 

Adm. patrimoniu 

Documentele 

necesare 

Existența avizului de 

funcționare 

Continuarea proiectelor de parteneriat 

 

Sept-Oct 

2019 

Director  

CA 

Logistică, 

metodologii 

Acorduri de parteneriat 

semnate 

Numirea diriginților la clase Septembrie 

2019 

CA ROFUIP Existența documentelor 

școlare 

Stabilirea componenței fiecărei clase Septembrie 

2019 

Director  CIEC Existența documentelor 

școlare 

Numirea echipei de întocmire a orarului 

școlii, verificarea și aprobarea acestuia 

de către director 

Septembrie 

2019 

Director 

CA 

Logistică,  

Planuri cadru 

Existența deciziilor 

Scheme orare, PV în 

CP 
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Numirea șefilor de catedră și de comisii 

metodice, ai compartimentelor funcți-
onale, ai comisiilor și colectivelor pe 

domenii 

Septembrie 

2019 

CA ROFUIP Existența deciziilor 

Evidența deciziilor 

Procese verbale 

 

 

Numirea comisiilor pentru evaluarea 

naţională - clasa a VIIIa, a II-a, a IV-a și 

a VI-a 

 

 

Mai - Iunie 

2020 

 

 

Director 

CA 

OMEN Nr. 

4946/27.09.2019 

privind aprobarea 

Calendarului de 

administrare a 

evaluărilor naţionale 

la finalul claselor a 

II-a, a IV-a şi a VI-a 

în anul şcolar 2019 - 

2020 

Metodologie de 

organizare 

 

Decizie 

Încheierea situaţiei şcolare şi validarea 

acesteia şi a notelor la purtare 

Decembrie  

2019 

Iunie 2020 

Diriginţi  

Consiliul clasei 

CP 

Cataloagele şcolare Cataloagele şcolare 

Carnete de note 

PV în CP 

Completarea registrului matricol  Iunie-iulie  

2020 

Diriginţi  Cataloagele şcolare Registrul matricol 

completat 

Predarea cataloagelor spre arhivare la 

secretariat 

Iulie 2020 Diriginţi  

Director  

Cataloagele şcolare PV de predare primire  

Alocarea burselor Oct 2019 CP 

CA 

Comisie  burse 

Dosare burse 

Legislatia în vigoare  

privind aprobarea 

Criterii generale de 

acordare a burselor 

elevilor din 

învățământul pre-

universitar de stat 

PV în CP şi CA 

Aplicarea și respectarea documentelor 

legislative –LEN și legislația secundară 

Permanent  Director 

CA 

Comisii metodice 

și de lucru 

Documente 

legislative 

Existența docum 

școlare 

Existența notelor de 

control 

Procese  verbale CP, 

CA 
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Stabilirea standardelor de performanță 

specifice fiecărei comisii 

Sept – oct 

2019 

Director 

CA 

Fișa postului 

Decizii  

Existența documentelor 

comisiilor metodice, 

CEAC, procese verbale 

Portofolii  cadre didact. 

Aplicarea sistemului de control intern, 

elaborarea procedurilor organizației și 

monitorizarea riscurilor 

Permanent  Director 

CA 

OMFP nr. 946 / 2005 Numărul procedurilor 

Existența deciziilor 

Existența planurilor de 

măsuri corective 

Elaborarea şi transmiterea în timp util a 

statisticilor, rapoartelor 

Permanent  Director 

Secretar 

Procedura circuit 

documente;adrese 

MEN, ISMB, IS6 

Dosar adrese, situaţii 

întocmite 

Elaborarea fişelor de post pentru 

personalul şcolii 

Sept 2019 Director  

CA 

OMECTS 6143/2011 

Metodologia de 

evaluare anuală 

OMEN 3597/2014 

Existenţa fişelor de post 

 

Elaborarea fişelor de evaluare a 

personalului pentru anul şcolar 2019-

2020 

Octombrie 

2019 

Director 

CA 

OMECTS 6143/2011 

Procedura specifică 

Metod evaluare 

anuală OMEN 

3597/2014 

Fişele de evaluare a 

personalului 

Asigurarea siguranţei  elevilor 

(uniforme, legitimaţii/ecusoane, sarcini 

profesor de serviciu, supraveghere 

video) 

Permanent  Director  

CA 

RI  Registru PV 

Stabilirea concediilor de odihnă ale 

personalului şcolii 

Nov 2019 

Iunie 2020 

Director  

CA 

LEN 1/2011, Codul 

Muncii, OMECTS 

5559/2011, Condica 

prezenţă 

Cereri concedii 

înregistrate 

Grafic  concedii 

Elaborarea unor criterii de evaluare, 

autoevaluare pentru asigurarea 

standardelor și asigurarea calității 

Permanent  Director  

CA 

Standard MEN Existența procedurilor 

C
o
o
rd

o
n

a
re

 /
 

m
o
n

it
o
ri

za
re

 Transmitere imediată a modificărilor 

survenite către ISMB în încadrarea cu 

personal 

Semestrul I  Director ,  

resurse umane 

Logistică Existența deciziilor 

Rapoarte  

Avizarea şi aprobarea proiectului 

planului de şcolarizare pentru anul 

şcolar 2020-2021 

Nov 2019-

Ian 2020 

CP 

CA 

ROFUIP, LEN 1/ 

2011, Planuri cadru 

PV în CP şi CA 
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Avizarea şi aprobarea proiectului 

planului de încadrare pentru anul şcolar 

2020-2021 

Ian – Feb 

2020 

CP, CA, 

Director 

ROFUIP, LEN 

1/2011, planuri cadru 

PV în CA 

Aprobarea planului managerial al 

comisiilor din unitate 

Semestrial Director LEN, RI Planuri manageriale, 

decizie comisii 

Monitorizarea realizării planului 

managerial şi al comisiilor din unitate 

Lunar  CEAC Fişa post director, 

planul managerial 

Raport de activitate 

Monitorizarea frecvenţei,  disciplinei şi 

situaţiei la învăţătură 

Lunar Diriginţi  

Resp. comisie  

RI Situaţia centralizată a 

absenţelor 

Monitorizarea evaluării ritmice Săptămânal  Director  

Resp comisie 

Regulament Intern, 

ROFUIP 

Catalog, fişe de 

evaluare 

Realizarea unor întâlniri – dezbateri – 

cu responsabilii comisiilor metodice și 
cadrele didactice în vederea asigurării 

prelucrării actelor normative la nivelul 

unității 

Semestrul I  Director ,  

Responsabil 

Comisie metodică 

Grafice de acțiuni și 
Logistică 

 

Existența graficelor, 

procese verbale comisii 

Asigurarea menținerii condițiilor 

igienico-sanitare în unitate 

Permanent  Director, 

Adm. patrimoniu 
Materiale și logistică Existența planurilor de 

măsuri 

Urmărirea fenomenului de violenţă în 

şcoală şi planul de măsuri pentru 

reducerea şi combaterea violenţei în 

şcoală 

Lunar  CPPE, 

Responsabil 

comisie  

RI, program comisie, 

parteneriat familie-

primărie-poliţie-

şcoală 

Raport  constatare 

abateri 

Valorificarea rezultatelor inspecțiilor 

școlare, sanitare, a celor efectuate de 

Poliție și Pompieri și stabilirea de 

măsuri pentru remedierea deficiențelor 

constatate 

Permanent  Director 

 
Legislație, 

metodologii. 

Regulament 

 

Existența Procese 

verbale 

Note de control 

Plan de măsuri 

remediale 

C
o
n

tr
o
l 

/ 
ev

a
lu

a
re

 

Întocmirea graficului activității de 

îndrumare și control. 

La început de 

semestru 

Director  Graficul de asistențe 

Procese verbale 

Existența graficului de 

asistențe 

Existența  PV 

Verificarea şi avizarea planificărilor şi a 

proiectării didactice 

Sept 2019 Resp comisie 

metodică 

Director  

Model - Definiti-

vatul - Debut în 

Educația și 

Formarea Cadrelor 

Didactice, Ghid 

pentru elaborarea 

portofoliului cadrelor 

Planificare anuală, 

semestrială 
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didactice pentru 

susţinerea examenu-

lui de definitivare în 

învăţământ 

Planuri cadru 

Programe şcolare 

Realizarea asistenţelor la orele de curs Cf grafic Resp comisie 

metodică 

Director  

Dosar comisii 

metodice 

Grafic asistenţe 

Fişa asistenţă 

Proiecte de lecţie 

 

Realizarea asistenţelor la şedinţele 

comisiilor metodice 

Lunar  Director  Dosar comisii 

Portofolii 

profesionale 

Raport activitate 

Procese verbale 

Evaluarea activităţii comisiilor 

metodice din unitate 

 

Semestrial  Director 

Resp. comisii 

Dosar comisii 

metodice 

Raport analiză 

activitate 

Evaluarea activităţii coordonatorului de 

proiecte şi programe pt anul şcolar 

2018-2019 

Sept 2019 CA Portofoliu CPPE 

Procedura specifică 

Fişa postului 

Raport activ 

Fişa de evaluare 

Evaluarea personalului didactic, 

didactic-auxiliar, stabilire  calificative 

Cf procedurii 

Sept 2019 

CA Fişe de evaluare 

Rapoarte de 

autoevaluare 

 Fişa  postului  

Procedura specifică 

PV în CP şi CA 

Fişa de evaluare 

Realizarea evaluării personalului 

nedidactic pentru anul 2019 

Decembrie  

2019 

Director  Procedura specifică 

Fişa postului 

Fişe de evaluare 

Verificarea modului de asigurare a 

condițiilor igienico – sanitare optime 

Permanent  Director  Reglementări legale  Existența autorizației 

sanitare 

Numărul notelor de 

control  

Elaborarea măsurilor în vederea 

remedierii deficiențelor constatate cu 

prilejul controlului 

Lunar  Director,  

 

Graficul de 

îndrumare 

Plan de măsuri  

Existența planului de 

măsuri  

Existență proceduri, PV 

M
o
ti

v
a
re

 Consilierea cadrelor didactice pentru 

susținerea examenelor de perfecționare 

și de obținere a gradelor didactice 

 

Cf graficelor   

 

Director  

 

Baza de date resursa 

umană 

 

Nr cadre didactice 

solicitante 

Nr cadre didactice care 

finalizează concursurile 

specifice 
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Atragerea  cadrelor didactice cu o 

activitate profesională și o activitate 

deosebită și recomandarea acestora 

pentru implicarea în diferite activități de 

perfecționare 

 

Permanent  Director  Reglementări legale  Număr participanți 

Număr adeverințe / 

certificate 

Recompensarea prin  gradații de merit a 

personalului didactic, didactic auxiliar 

și nedidactic 

Cf. 

calendarului 

CA 

CP 

Reglementări legale Număr gradații de merit 

Im
p

li
ca

re
 /

 p
a
rt

ic
ip

a
re

 

Valorificarea rezultatelor evaluărilor 

prin elaborarea de strategii adecvate 

 

Iunie 2020 

 

Director 

 

Reglementări legale 

Existența rapoartelor  

Existența procedurilor 

Participarea cadrelor didactice şi 

didactic auxiliar la programe de formare 

profesională 

 

Permanent Resp cu 

perfecţionarea 

Cadrele didactice 

Oferta cursuri de 

formare 

Adeverinţe/ 

atestate/ certificate 

Participarea cadrelor didactice la cercuri 

pedagogice, simpozioane, conferinţe 

 

Semestrial  Resp cu perfect. 

Cadrele didactice 

Oferta CCD, Invitaţii Diplome/ adeverinţe  

Participarea cadrelor didactice la 

activităţi metodice/demonstrative în 

cadrul comisiilor metodice din unitate 

 

Lunar  Resp comisii 

metodice 

Cadre didactice 

Program activităţi 

comisii metodice  

PV comisii metodice 

Publicarea de articole sau cărţi de 

specialitate cu cod ISSN sau ISBN 

 

An şcolar 

2019-2020 

Cadrele didactice Reviste specialitate Copie articole la 

mapele personale 

Realizarea și publicarea revistei școlii 

Dincolo de cuvânt 

Semestrial  Colectivul de 

redacție 

Revista şcolii 

 

Tiraj 

Premii  

Asigurarea siguranței și securității în 

spațiile școlare 

 

Permanent  Director  Plan de măsuri  Lipsa actelor de 

violență școlară 

N
eg

o
ci

e
re

 /
 

R
ez

o
lv

a
r
ea

 

co
n

fl
ic

tu
lu

i 

Promovarea colaborării în cadrul 

echipelor de lucru, acordarea de atenție 

opiniilor colegilor de echipă, ținând 

seama de observațiile lor 

 

 

 

 

Permanent   

Director 

CA 

Responsabilii 

comisiilor 

 

Analiza de nevoi 

 

Număr activități 

Număr participanți 
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3. Domeniul funcţional: RESURSE  UMANE 
 

Obiective: 

O.1. Identificarea, gestionarea, valorificarea și dezvoltarea resurselor umane în anul școlar 2019 – 2020 în vederea asigurării resursei umane 

calificate 

O.2. Aplicarea corectă a legislației în domeniul încadrării, normării și salarizării 

O.3. Asigurarea condițiilor de transmitere a informațiilor privind actele normative legate de încadrarea, perfecționarea și evaluarea cadrelor 

didactice și personalului didactic auxiliar  

O.4. Participarea unui număr mare de cadre didactice la cursuri de formare inițială sau continuă, prezentarea unor oferte de formare a 

personalului didactic din învățământul preuniversitar prin Casa Corpului Didactic și alti ofertanți de formare, pentru promovarea unei didactici 

moderne, centrată pe dezvoltarea de competenţe; 

O.5. Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care să dezvolte o cultură organizaţională de tip reţea. 

 

Funcţii Activităţi Termen de 

realizare 

Responsabilitate  Resurse materiale 

 

Indicatori de 

performanță 

P
ro

ie
ct

a
re

 /
  

 

O
rg

a
n

iz
a
re

a
 

Crearea și actualizarea continuă a bazei 

de date electronice unice pentru 

evidența personalului didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic 

Octombrie 

2019  

Secretar  

 

Logistică, baze de 

date preexistente 

Existența situației 

operative la început de 

an școlar/ formulare 

statistice 

Actualizarea statului de funcţii Noiembrie 

2019 

Director 

 

Adecvarea la 

conținutul specific 

Existența statului de 

personal și a statului de 

funcții 

Asigurarea participării cadrelor 

didactice la activitățile de instruire cu 

inspectorii de specialitate cu privire la 

modalitățile de dezvoltare profesională, 

pregătire inițială și continuă 

Permanent  Director, resurse 

umane 

Dosar cu ofertele de 

formare ale 

dif. instituții și 
informarea cadrelor 

didactice la avizierul 

din cancelarie 

Creșterea nr. de partici-

panți la programe de 

formare 

Existența portofoliului 

comisiei de perfecțio-

nare 

Nr de echivalări în 

credite în creștere față 

de anul anterior 

Evidența tuturor documentelor emise 

de M.E.N. și I.S.M.B. (la zi). 

Permanent  Director, 

administrator 

patrimoniu 

Documentele la 

punctul de documen-

tare și prezentarea 

listei acestora la 

avizierul școlii 

Existența registrului de 

comunicări / informări 
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Asigurarea cunoașterii de către cadrele 

didactice a reglementărilor în vigoare 

privind cariera didactică și etapele 

formării profesionale: stagiatură, 

definitivat, grad II, grad I, perfecționare 

periodică obligatorie, evoluție în 

ierarhie. 

Semestrial Director  Documentele la 

punctul de 

documentare și 
prezentarea listei 

acestora la avizierul 

din cancelarie 

Creșterea numărului de 

cadre didactice care au 

promovat examenul de 

definitivat, grade 

didactice 

Acoperirea schemelor de încadrare cu 

precădere cu personal calificat/ 

Organizarea concursului pentru 

ocuparea posturilor vacantate în timpul 

anului şcolar 

Septembrie 

Octombrie  

2019 

Director, 

CA 

 

Metodologii M.E.N. Schema de încadrare 

Decizii, hotărâri ale CA 

Respectarea metodologiei şi 

calendarului privind mobilitatea 

personalului didactic 

Cf metodolog 

 

Director, 

Secretar  

Metodologia privind 

mobilitatea personal 

didactic  

Decizii  

Constituirea posturilor şi catedrelor şi 

proiectul de încadrare cu personal 

didactic titular  an şcolar 2019-2020 

Ian- Feb 2020 Director 

CA 

Planuri cadru 

Statul de funcţii 

Proiectul de încadrare 

2019-2020 

Întocmirea situaţiilor cu posturi/catedre 

vacante cu 1 sept 2020 

Feb 2020 Director 

CA 

Proiectul planului de 

şcolarizare 

Situaţii posturi/catedre  

Distribuirea orelor vacante (PCO) 2-5 sept 2019 Director 

CA 

LEN, O.M.E.N. 

5460/2019 și OMEN 

3886/2019 

PV in CP şi CA 

Decizii PO 

Contracte de muncă 

Personalizarea fişei postului cf 

responsabilităţilor stabilite la nivel de 

şcoală 

Sept-Oct 

2019 

Director 

CA 

Secretar  

OMECTS 

6143/2011 

PV în CA şi CP 

Decizii 

Fişa postului 

Actualizarea contractelor de muncă cf 

noii legislaţii asupra salarizării 

 

Sept 2019 

 

Secretar  Legislaţia în vigoare Contracte de muncă 

Proiectul planului anual de 

perfecţionare a personalului prin 

activităţi desfăşurate în şcoală, prin 

CCD sau alte instituţii acreditate 

Nov 2019 Resp 

perfecţionare 

Oferta CCD 

Oferta educaţională 

a şcolii 

Proiectul planului de 

perfecţionare 

Procurarea ofertelor editoriale din 

librării sau direct, de la edituri și 
afișarea lor la avizierul din cancelarie. 

 

Lunar  Director, adm. 

patrimoniu 

Programe de 

activități semestriale 

Existența ofertei 

editoriale 

Creștere  nr cărți/ 

materiale procurate 
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Organizarea comisiilor de admitere în 

clasa a IX-a învăţământ profesional, 

precum şi de înscriere la grupele de 

nivel preşcolar 

Anual cf 

graficului 

MEN 

Director 

Consiliul pt 

curriculum 

Secretar-şef 

Legislaţia în vigoare Realizarea planului de 

şcolarizare 

 

Realizarea orientării şcolare şi 

profesionale a elevilor din clasele finale 

a-VIII-a 

Permanent  Responsabil OSP 

Director 

Diriginţi  

Oferta educaţională 

a şcolii 

Admiterea tuturor 

elevilor absolvenţi în 

învăţământul special 

profesional/liceal 

Asigurarea asistenţei sanitare ale 

elevilor şi angajaţilor şi asigurarea 

protecţiei muncii 

Permanent  Director  

Administrator  

Protocol cu 

Administraţia 

Şcolilor Sector 6 

Condiţii optime de 

sănătate şi securitate a 

muncii; reducerea nr. de 

accidente de muncă 

C
o
o
rd

o
n

a
re

/ 
m

o
n

it
o
ri

z
a
re

 

C
o
n

d
u

ce
re

 o
p

er
a
ți

o
n

a
lă

 

Monitorizarea activităţii de formare 

continuă a personalului didactic şi 

didactic auxiliar 

Lunar  Responsabili 

comisii de 

perfecţionare, 

metodice 

Director  

Oferta CD  Baza de date 

Adeverinţe 

Coordonarea activităţii cadrelor 

didactice debutante  

Permanent  Responsabili 

comisii metodice 

Director  

 Raport resp comisie 

metodică 

Asigurarea consilierii cadrelor didactice  Săptămânal  Director  Plan managerial  Program consiliere 

Sprijinirea cadrelor didactice 

defavorizate în absolvirea unor cursuri 

de perfecționare, masterate și 
reconversie profesională organizate la 

nivelul Capitalei (CREDIS, 

Universitatea din București, UPB etc.) 

 

Cf. ofertei  Director ,  

Responsabil 

perfecționarea 

 

Oferta educațională Creșterea numărului de 

cadre sprijinite 

  

Certificate / atestate 

Acordarea de consultanță și audiențe 

 

Semestrul I, II  Director , Secretar  Plan managerial Grafice interne 

Abilitarea cadrelor didactice cu 

competențe necesare elaborării de 

auxiliare curriculare:  fișe de lucru, 

teste de evaluare, teme croscurriculare 

și transcurriculare 

Semestrul I, II  Director  

 
Logistică și 
legislație 

Numărul de auxiliare 

didactice  
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C
o
n

tr
o
l 

/ 
ev

a
lu

a
re

 

Efectuarea de asistenţe la lecţii, mai 

ales în cazul cadrelor didactice 

debutante în vederea consilierii acestora 

 

Cf. graficului  

Director, CEAC  

Responsabili 

comisii 

ROFUIP 

RI 

Graficul de inspecții / 

asistențe 

Controlul dosarelor personalului şcolii Semestrial  CEAC 

Director  

Documente 

secretariat 

Dosarele personalului 

Realizarea evaluării personalului şcolii Cf PO Director 

CA 

PO evaluare 

personal didactic 

PO evaluare 

personal nedidactic 

Fişe de evaluare 

Acordarea de stimulente cadrelor 

didactice (diplome, evidenţieri pe site 

şcoală, panou avizier şcoală) 

Lunar  Director  

CEAC 

RI şcoală  Raport activitate  

M
o
ti

v
a
re

 

Stimularea cadrelor didactice pentru a 

participa la programe de perfecționare 

și dezvoltare profesională organizate de 

M.E.N., C.C.D., instituțiile de 

învățământ superior și preuniversitar, 

centre de formare, stagii mobilitate UE  

 

Sem I cf 

ofertei 

 

Director,  

Responsabili 

comisii 

Responsabil 

formare prof 

 

Oferta furnizorului 

de pregătire 

 

Creșterea numărului de 

cadre didactice 

participante la cursuri 

de formare inițială / 

continuă/ perfecţionare 

Facilitarea accesului la informație, 

echipament IT, softuri educaționale 

pentru întreg personalul școlii și elevi 

Permanent   Director,  

Responsabili 

comisii 

Informatician  

Softuri 

Echipamente IT  

Nr echipamente IT 

conectate la internet 

Raportări lecții AeL 

F
o
rm

a
r
e/

 

D
ez

v
o
lt

a
r
e
 

p
ro

fe
si

o
n

a
lă

 ș
i 

p
er

so
n

a
lă

 

Participarea cadrelor didactice și a 

conducerii școlii în programe de 

instruire în domeniul legislației şcolare 

 

Permanent   

 

Director 

 

 

Reglementări legale 

 

 

Nr participanți 

Asigurarea cunoașterii în rândul 

cadrelor didactice a reglementărilor în 

vigoare privind cariera didactică și 
etapele formării profesionale, 

recunoașterea gradelor didactice 

 

 

Permanent  

 

         Director  

Resp. 

perfecționare 

 

Logistică, legislația 

Baza de date 

Procese verbale 

Nr cadre didactice 

participante la cursuri 

de formare/grade 

didactice 

Facilitarea participării cadrelor 

didactice la cursuri de formare în 

specialitate 

 

Permanent  Director  

Responsabil 

perfecționarea  

Oferta CCD, alte 

instituții 
Baza de date, PV 

Creșterea nr de cadre 

didactice participante la 

cursuri de formare/grade 

didactice 
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N
eg

o
ci

e
re

 /
 R

e
zo

lv
a
re

a
 

co
n

fl
ic

tu
lu

i 

Testarea satisfacţiei cadrelor didactice 

faţă de politica managerială a şcolii 

Semestrial  Director 

CEAC 

Chestionare CEAC Centralizare chestionare 

 

Realizarea de activităţi de socializare 

(mese festive, aniversări, excursii, 

vizite) 

 

Periodic  Director  Baza de date a şcolii 

Calendar religios 

Calendar programe 

şi proiecte educaţi-

onale/activităţi 

extracurriculare 

Fotografii evenimente; 

 

Registru PV deplasare; 

 

Proiecte  activităţi 

extracurriculare 

Rezolvarea cu abilitate și discreție a 

diferitelor situații conflictuale care pot 

apărea între cadrele didactice, între 

profesorii de specialitate și conducerea 

unității sau între elevi și profesori, 

pentru asigurarea unui climat de muncă 

eficient 

 

Permanent  

 

Director  

Responsabilii 

comisiilor 

 

Comunicare 

instituțională 

Scăderea / reducerea 

cazurilor / situațiilor 

generatoare de conflict 

 

4.  Domeniul funcţional: DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE 
 

Obiective: 

O.1. Coordonarea și organizarea proiectelor de parteneriat 

O.2. Colaborarea cu instituții guvernamentale abilitate în derularea de proiecte și programe comune 

O.3. Crearea condițiilor necesare încheierii de parteneriate între școală și comunitatea locală, organizații non-guvernamentale, companii 

O.4. Perfecţionarea mecanismelor de comunicare cu părinţii şi de implicare a acestora în activităţile educative şcolare şi extraşcolare. 

 

Funcţii Activităţi Termen de 

realizare 

Responsabilitate  Resurse materiale 

 

Indicatori de 

performanță 

P
ro

ie
ct

a
re

 /
  

 

O
rg

a
n

iz
a
re

a
 

Organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor extraşcolare stabilite la 

nivelul unităţii 

Permanent Cristache Daniela  

Popa Roxana 

Calendarul 

activităţilor 

extracurriculare  

PV activitate 

Realizarea protocoalelor de colaborare 

a școlii cu poliția, pompierii, instituții 
culturale, agenți economici (pt 

efectuare stagii practică-învăț 

profesional și profesional dual)  

Semestrul I Director 

Responsabil proiecte 

 

Legislație specifică 

protocoale 

Existența 

parteneriatelor 

Nr proiecte 

Realizarea proiectelor în parteneriat 

școală-comunitate în folosul ambelor 

părți 

 

Semestrul I  

Director, resurse 

umane 
Legislație și 
comunicare 

Existența 

parteneriatelor 

Nr proiecte 
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Colaborarea cu alte instituții, asociații, 
Organizații nonguvernamentale în 

domeniul activității educative și 
extrașcolare 

Cf calendarului 

propriu 

Director,  

Responsabil proiecte 

 

Calendar activități Existența 

parteneriatelor 

Numărul 

proiectelor 

Procurarea de materiale informative 

privind oportunitățile încheierii de 

diverse parteneriate 

Permanent 

conf. propunerilor 

Director,  

Responsabil proiecte 

 

Calendar activități Existența baza  

de date reală 

 

Realizarea programelor specifice din 

domeniul integrării europene, realizate 

de parteneriate specifice 

 

Conform 

calendarului propiu 

Director,  

Responsabil proiecte 

 

Calendar activități Existența 

parteneriatelor 

Rapoarte 

periodice/ finale 

Monitorizarea programelor 

guvernamentale 

Semestrul I  Director,  

Responsabil proiecte 
Calendar activități Existența bazei 

de date 

C
o
o
rd

o
n

a
re

 /
 

m
o
n

it
o
ri

za
re

 

Colaborarea cu ISMB în inițierea, 

derularea și monitorizarea proiectelor 

școlare 

Permanent Director,  

Responsabil proiecte  

Programele existente Existența 

parteneriate 

Rapoarte  active. 

Colaborarea cu Primăria pentru 

finanțarea și derularea proiectelor 

inițiate și / sau a altora noi 

Permanent Director,  

Responsabil proiecte 

 

Programele existente 

 

Existența 

parteneriate 

Rapoarte de 

activitate 

Coordonarea și monitorizarea derulării 

proiectelor de parteneriat  şi a 

activităţilor extracurriculare din unitate  

Permanent Director 

CPPE 

Cadre didactice  

Proiecte și rapoarte 

de colaborare 

Proceduri specifice  

PV, fişe de 

monitorizare 

Rapoarte activi 

Colaborarea cu sindicatul SISPC - în 

vederea respectării legislației muncii 

 

Semestrul I  Director  

Sindicat  
Legislația specifică Existența 

parteneriate 

Rapoarte de 

activitate, PV 

C
o
n

tr
o
l 

/ 
ev

a
lu

a
re

 

Întocmirea rapoartelor privind 

activitatea unității în domeniul 

proiectelor și programelor, acestea 

urmând a fi aduse la cunoștința 

părinților și elevilor unității 

 

Conform 

calendarului 

 

Director,  

Responsabil proiecte 

 

 Legislație specifică 

Existența 

rapoartelor 

PV 

Evaluarea proiectelor şi programelor 

educaționale desfăşurate în şcoală  

Lunar  Director 

CA, CPPE 

Plan managerial 

Planificare activităţi 

Realizarea acti-

vităţilor propuse 

minim 50% 
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Stabilirea planului de măsuri în urma 

inspecţiilor generale şi prezentarea în 

faţa elevilor şi părinţilor 

Periodic  Director  

CPPE 

Plan managerial 

director şi CPPE 

Realizarea 

măsurilor 

stabilite  min 

50% 

M
o
ti

v
a
re

 

  
Identificarea și valorificarea eficientă a 

resurselor comunității 

 

Semestrul I, II  

Director 

Cadre didactice 

Consilier educativ 

 

Planuri de colaborare  

Existența Baza 

de date 

Chestionare  

Atragerea de sponsori, oferte de 

servicii, activități practice de 

autofinanțare. 

Semestrul I, II  Director 

Cadre didactice 

Consilier educativ 

Lista sponsorilor  Nr parteneriate 

Nr sponsori în 

procent de 

creștere 

Stimularea colectivelor de părinți și a 

consiliului reprezentativ al părinților 

în vederea implicării în rezolvarea 

problemelor școlii 

Semestrul I, II  Director 

Cadre didactice 

Consilier educativ 

Planuri de colaborare Rapoarte de 

activitate 

Procese verbale 

Im
p

li
ca

re
 /

 

p
a
rt

ic
ip

a
re

 

Valorificarea ofertei educaționale a 

organizațiilor non-guvernamentale, 

materializate prin programe specifice. 

 

Semestrul I, II  

Cadre didactice 

Consilier educativ 

Director 

 

Reglementări legale 

 

Existența 

rapoartelor de 

activitate 

Participarea la activitățile 

extracurriculare înscrise în calendarul 

MEN pentru anul școlar 2019- 2020 

 

Semestrul I, II  Cadre didactice 

Consilier educativ 

Conform 

specificărilor 

M.E.N. 

Procese verbale 

Adeverințe / 

premii / diplome 

F
o
rm

a
r
e/

 

D
ez

v
o
lt

a
r
e
 

p
ro

fe
si

o
n

a
lă

 ș
i 

p
er

so
n

a
lă

 

Organizarea de cursuri sau forme de 

pregătire pentru satisfacerea nevoilor 

exprimate de personalul unității 

 

Permanent  

Consilier educativ 

Director 

 

Legislație și ofertă 

de program 

Gradul de 

satisfacție a 

beneficiarilor  

Stimularea cadrelor didactice și a 

personalului de conducere în aplicarea 

pentru participare la cursuri de formare 

continuă și schimb de bune practici în 

cadrul  țărilor din Uniunea Europeană 

(Programul Erasmus +): 

 Proiectul ”T-EACH” - KA1, 

Proiectul „Elevi buni, buni 

profesionisti! Pregătirea practică 

a tinerilor deficienţi de auz bază a 

inserţiei socio-profesionale – GO 

WORK”- KA1   

Semestrul I, II Coordonator 

programe și proiecte 

europene 

 

Director 

 

Responsabilul cu 

perfecționarea 

 

Legislație și ofertă  

Program 

www.anpcdefp.ro  

www.erasmusplus.ro  

Nr cadre did 

implicate în 

creștere față de 

anul trecut 

 

Gradul de 

atingere a 

indicatorilor de 

proiect 

http://www.anpcdefp.ro/
http://www.erasmusplus.ro/
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N
eg

o
ci

e
re

 /
 

R
ez

o
lv

a
r
ea

 

co
n

fl
ic

tu
lu
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Negocierea celor mai avantajoase 

condiții de sprijin comunitar 

Semestrul I, II   

Consilier educativ 

Director 

 

 

Comunicare 

instituțională 

Gradul de 

satisfacție 

Acorduri de 

parteneriat  

Rezolvarea amiabilă a eventualelor 

conflicte între școală și comunitate 

Semestrul I, II  Consilier educativ 

Director 

 

Comunicare 

instituțională 

Reducerea 

situațiilor 

conflictuale 

 

 

5. Domeniul funcţional : RESURSE MATERIALE 
 

Obiective: 

O.1. Fluidizarea fluxului informațional dintre Școală, M.E.N., I.S.M.B., IS 6, C.C.D. și alte instituții 
O.2. Gestionarea eficientă a resurselor materiale 

O.3. Conservarea şi îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii 

 

Funcţii Activităţi Termen de 

realizare 

Responsabilitate  Resurse materiale 

 

Indicatori de 

performanță 

P
ro

ie
ct

a
re

 /
 

 

O
rg

a
n

iz
a
re

a
 

Asigurarea funcționalității rețelei 

interne de calculatoare a școlii 

Semestrul I  Director 

Adm patrimoniu 
Logistică, legislația 

în domeniu 

Existența rețelei 

interne 

funcționale 

Efectuarea analizei privind necesarul 

de reparații curente 

Semestrial Director 

Adm. patrimoniu 

 

Situații, logistică, 

Legislația în 

domeniu 

Note de control 

Rapoarte  

 

Efectuarea analizei privind stadiul 

lucrărilor de reparații și investiții 
Semestrial  Director ,  

Adm. patrimoniu 
Situații, logistică, 

Legislația în 

domeniu 

Note de control 

Registru reparații 

Registru achiziții 

Elaborarea unui plan privind 

asigurarea cu tipizate, cataloage, 

carnete de note s.a.m.d. 

Permanent  Director 

Adm. patrimoniu 

 

Situații, logistică, 

Legislația în 

domeniu 

Baza de date 

Elaborarea proiectului de buget și a 

proiectului de achiziții și dotări 

Anual  Director 

Adm patrimoniu 

 

Situații, logistică, 

Legislația în 

domeniu 

Existența 

proiectului de 

buget 

Reînnoire  Foi matricole 

 

Sem II Secretar  Referat de necesitate  Factura achiziţie 

Realizarea subinventarelor pentru 

fiecare profesor şi angajat al şcolii 

Oct 2019 Administrator 

patrimoniu 

Inventarul şcolii  

PO inventar 

Subinventare  
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Realizarea inventarului şcolii Dec 2019 Comisia de 

inventariere 

PO inventar  Decizie comisie 

Inventar şcoală 

Valorificarea, actualizarea și 
exploatarea bazelor de date 

Semestrul I  Director 

Adm. patrimoniu 

Logistica, 

Legislația  în 

domeniu 

Existența bazei 

de date 

funcționale 

Stabilirea priorităților în vederea 

repartizării fondurilor, a mijloacelor 

fixe și a obiectelor de inventar 

Anual  Director 

Adm. patrimoniu 

 

Logistică, 

Legislația în 

domeniu 

Existența bazei 

de date 

actualizată 

Identificarea surselor extrabugetare de 

finanțare prin promovarea 

programelor specifice 

Semestrul I  Director 

Adm. patrimoniu 

Contabil 

Logistică, 

Legislația în 

domeniu 

Realizarea de 

proiecte finanțate 

extrabugetar 

C
o
o
rd

o
n

a
re

/ 

m
o
n

it
o
ri

za
re

 

Monitorizarea încadrării cheltuielilor 

realizate în capitolele bugetare 

Permanent  Contabil 

Director  

Buget şcoală  Facturi achiziţii 

Monitorizarea activităţii de 

aprovizionare cu materiale 

consumabile pt desfăşurarea activităţii 

din şcoală  

Lunar  Contabil  

Director  

Referate de 

necesitate 

 Facturi  

Buget şcoală  

Gradul de 

acoperire a 

cantităţilor din 

referatele de 

necesitate 

Monitorizarea stării igienico-sanitare 

din unitate 

Zilnic  Administrator 

patrimoniu 

Legislaţia în vigoare  PV DSP 

Monitorizarea stării mobilierului  Zilnic  Administrator 

patrimoniu 

Inventar şi 

subinventare  

Starea 

mobilierului 

Referate 

degradare 

mobilier 

Coordonarea şi monitorizare activităţi 

cont SEAP 

Periodic  Contabil  

Director  

SEAP Rapoarte SEAP 

C
o
n

tr
o
l 

/ 

ev
a
lu

a
re

 Urmărirea alocării fondurilor 

extrabugetare după priorități în scopul 

asigurării condițiilor materiale 

necesare 

 

Semestrul I  

 

Director 

Adm patrimoniu 

 

 

 Legislație specifică 

 

Gradul de 

satisfacție al 

beneficiarului 
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M
o
ti

v
a
re

 

 

Achiziționarea de tehnică de calcul 

performantă pentru serviciile cheie și 
alte aparate moderne necesare 

activității 
 

 

Semestrul I  

 

Director 

Adm patrimoniu 

 

Reglementări legale 

și buget   

Existența 

aparatura 

modernă 

Gradul de 

satisfacție al 

beneficiarului 

F
o
rm

a
r
e/

 

D
ez

v
o
lt

a
r
e
 

p
ro

fe
si

o
n

a
lă

 s
i 

p
er

so
n

a
lă

 

 

Asigurarea participării la cursuri de 

management financiar și alte 

perfecționări în domeniu pentru 

personalul nedidactic și didactic 

auxiliar 

 

 

Permanent  

 

Director 

Responsabil cu 

perfectionarea 

 

 

Legislație și oferta de 

formare 

 

Numărul 

participanților la 

cursuri 

N
eg

o
ci

e
re

 /
 R

e
zo

lv
a
re

a
 

co
n

fl
ic

tu
lu

i 

 

Negocierea favorabilă a contractelor 

de sponsorizare și obținerea fondurilor 

extrabugetare 

 

Semestrul I  

 

Director 

Administrator 

financiar 

 

Comunicare 

instituțională 

 

Număr contracte 

de sponsorizare 

realizate 

 

Negocierea contractelor de achiziţii de 

bunuri şi servicii  

 

Periodic  

 

Director 

Adm patrimoniu 

 

Legislaţia în vigoare  

 

Contracte de 

lucrări/ achiziţii, 

Facturi 

Argumentarea utilizării fondurilor 

astfel încât să se evite crearea unor 

conflicte la nivelul unității școlare 

În funcție de 

oferte 

Director 

Administrator 

financiar 

Comunicare 

instituțională 

Baza de date  

 

 

 

6. Domeniul funcţional:  IMAGINEA  ȘI  COMUNICAREA 

 
Obiective: 

 

O.1. Inventarierea, gestionarea eficientă și transmiterea informațiilor de interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr 544/12.10.2001 

privind liberul acces la informațiile de interes public, pe tot parcursul anului şcolar; 

O.2. Organizarea punctelor de informare și documentare pentru uzul publicului pentru activităţile derulate în anul 2019-2020; 

O.3. Asigurarea transparenţei privind activitatea şcolii şi conturarea unei imagini pozitive a şcolii în rândul comunităţii locale. 
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Funcţii Activităţi Termen de 

realizare 

Responsabilitate Resurse materiale 

 

Indicatori de 

performanță 
P

ro
ie

ct
a

re
 /

 

 

O
rg

a
n

iz
a
re

a
 

Actualizarea modului de comunicare 

a informațiilor transmise din oficiu – 

prin afișaj 

Proiectarea pliantelor pentru 

prezentarea ofertei educaţionale  

 

Permanent Director ,  

Secretariat 

Logistică 

 

Existența 

documentelor și 

procedurilor 

specifice 

Existența unei 

mape de presa 

Nr accesări ale 

site-ului  

Reînnoirea abonamentului pentru 

găzduirea site şcoală  

 

Sept-oct 2019 Administrator 

patrimoniu 

Director  

 

Buget şcoală 

Plan managerial 

Factura  

Adresa domeniu 

Întreţinerea şi reactualizare 

permanentă site şcoală 

 

Permanent  Comisia de promovare 

a imaginii şcolii 

Doc. şcoală Site şcoală 

actualizat 

Elaborarea unui proiect de analiză a 

modului în care este reflectată 

imaginea școlii  în comunitate  

 

Sem I 

Director ,  

Secretariat 

Cadre didactice 

Logistică, baze de 

date 

 

Existența 

raportului de 

analiză 

Date statistice 

 

Organizarea și desfășurarea 

audiențelor cu angajaţii din unitate şi 

cu părinţii 

Semestrul I  Director,  

Secretariat 
Calendar activități Existența 

program de 

audiențe 

 

Repartizarea panourilor de afişaj din 

şcoală şi stabilirea responsabilităţilor 

Nov 2019 Resp comisie imagine  Panouri vizibile 

Cadre did, 

părinţi, elevi 

informaţi -% 

Prezentarea informaţiilor de interes 

general pentru clasă şi părinţi 

Organizarea lectoratelor cu părinţii  

Permanent  

Periodic  

Diriginţi  Planuri activităţi 

Orar, Lectorate 

părinţi 

Structura an şcolar 

PV 

Mapa comisiei 

Delegarea unui membru al C.A. 

pentru menținerea relației cu mass-

media 

 

Semestrul I  CA 

 

Grafice  Decizie elaborată 

Număr apariții 
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C
o
o
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o
n

a
re

 /
 

m
o
n

it
o
ri
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re

 

Soluționare petiții/sesizări/reclamați Permanent Director,CA,Secretariat Legislație în vigoare Nr petiții/sesizări  

Monitorizarea şedinţelor cu părinţii Lunar  Director, Resp comisie  Grafic şedinţe părinţi PV, Nr. 

participari 

Coordonarea comisiei 

reprezentanţilor părinţilor 

 

Lunar  

 

CPPE 

 

Documente CRP 

 

PV 

Respectarea cu strictețe a termenelor 

și a celorlalte reglementări externe 

sau interne 

 

Permanent 

Director, 

Secretariat 
Legislație generală și 
specifică 

Respectarea 

graficelor, 

procedurilor 

C
o
n

tr
o
l/

 

E
v
a
lu

a
re

 Testarea satisfacţiei beneficiarilor 

faţă de procesul instructiv educativ 

desfăşurat în şcoală ( elevi, părinţi, 

cadre didactice) 

 

 

Semestrial  

 

CEAC 

 

Instrumente de lucru 

CEAC 

Chestionare 

 

Centralizarea şi 

interpretarea 

rezultatelor 

Im
p

li
ca

re
 /

 

p
a
rt

ic
ip

a
re

 Fluidizarea fluxului informațional în 

interiorul școlii prin redactarea de 

materiale informative periodice de uz 

intern, în formă tipărită sau 

electronică - site-ul unităţii. 

 

Semestrul I  

 

Director, 

Secretariat 

Informatician 

 

 

Atribuții specifice 

 

 

Număr materiale 

informative 

F
o
rm

a
r
e/

 

D
ez

v
o
lt

a
r
e
 

p
ro

fe
si

o
n

a
lă

 

și
 p

er
so

n
a
lă

 

Organizarea unor întâlniri de formare 

cu tot personalul școlii pe teme de 

comunicare, relații cu comunitatea, 

imagine 

 

Pe parcursul 

anului  

 

Director 

 

 

Logistică  

Nr.întâlnirilor 

Nr vizitatori site 

Respectarea 

termenelor 

Procese verbale 

N
eg

o
ci

e
re

 /
 R

e
zo

lv
a
re

a
 

co
n

fl
ic

tu
lu

i 

Rezolvarea cu abilitate și discreție a 

situațiilor conflictuale care pot 

apărea între cadrele didactice din 

școală, între profesori și conducerea 

școlii sau între elevi și profesori 

 

Conform 

solicitărilor 

 

Director 

CA 

Sindicat  

 

 

Comunicare 

instituțională 

Existența 

procedurilor 

specifice 

Număr situații de 

criză depășite 

 

Rezolvarea contestațiilor prin 

receptare, cercetare și soluționare 

conform legislației, în mod 

documentat și corect 

 

Conform 

 solicitărilor  

 

Director 

CA 

Lider Sindicat  

 

Comunicare 

instituțională 

Existența proce-

durilor specifice 

Gradul de satis-

facție a cadrelor 

didactice, elevi, 

părinți 

 

                                                                                                          DIRECTOR,  

        PROF. STOICA FLORICA 


