
 
 

 

 

PLAN OPERATIONAL  

Anul şcolar 2019 – 2020 
Semestrul I 

 

A. ASPECTUL CONCEPTUAL AL ACTIVITĂŢII MANAGERIALE 
  

Domeniul 
Obiective 
specifice 

Activităţi propuse 
Compartiment 

responsabil 
Resurse de 

timp 
Resurse umane 

Indicatori de 
realizare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum 

Deschiderea anului 
şcolar 

Constituirea consiliului profesoral 
al şcolii pentru 

anul şcolar 2019 -2020 
Consiliul Profesoral Septembrie  Director 

Tematica Consiliului 
Profesoral 

Numirea secretarului  
Consiliului Profesoral 

Consiliul Profesoral Septembrie  Director Decizie 

Numirea şi validarea  
consilierului educativ 

Consiliul Profesoral Septembrie  Director Decizie 

Numirea secretarului  
Consiliului de Administraţie 

Consiliul de 
Administraţie 

Septembrie  Director Decizie 

Definitivarea situaţiei 
şcolare a elevilor 

corigenţi 

Organizarea examenului de 
corigenţă la clasele V-VII cu 

respectarea regulamentului de 
organizare şi funcţionare a 

învăţământului preuniversitar 

Comisia de 
organizare a 

examenului de 
corigenţă 

August-
Septembrie   

 
 

Consiliul de 
Administraţie 

 
Director 

Graficul de corigenta 
Componenţa comisiei 

prin decizie 

Validarea situaţiei şcolare după 
examenul de corigenţă 

Consiliul Profesoral 
Consiliul de 

Administraţie 
Septembrie   

Director  
Diriginţii  

Cataloagele de corigenta 



 
 

 

Domeniul 
Obiective 
specifice 

Activităţi propuse 
Compartiment 

responsabil 
Resurse de 

timp 
Resurse umane 

Indicatori de 
realizare 

Completarea cataloagelor şi 
registrelor matricole cu notele 

rezultate in urma examenului de 
corigenţă 

Serviciul secretariat 
 

Septembrie  Secretarul  Situaţia şcolară 

Constituirea 
organismelor de 

îndrumare a 
conducerii şcolii 

Repartizarea atribuţiilor şi a 
sarcinilor cadrelor didactice 

Consiliul de 
Administraţie 

Septembrie  Director 
În concordanţă cu 

competenţele fiecăruia 

Constituirea catedrelor, comisiilor 
metodice si numirea responsabililor 

Constituirea consiliului pentru 
curriculum 

Consiliul Profesoral Septembrie   

Responsabilul 
comisiilor metodice 

Director 
Responsabilul 
curriculumului 

Pe principiul continuităţii 
şi performanţei în 

activitatea didactică 
Programul comisiei 
pentru curriculum 

elaborarea deciziei 

Intocmirea organigramei de 
functionare a şcolii pentru noul an 

şcolar 

Conducerea 
C.A. 

Serviciul secretariat 
Octombrie  Director Organigrama 

Intocmirea organigramei de 
functionare a comisiei de calitate 

Conducerea 
C.A. 

Octombrie  
Coordonatorul 

comisiei de calitate 
Decizia cu componenta 

comisiei de calitate 

Completarea normelor didactice cu 
personal didactic calificat pe baza 

deciziilor primite de la ISJ si 
definitivarea schemei de incadrare 

Conducerea 
Serviciul secretariat 

Septembrie  
Director 
Secretar 

Incadrarea personalului 
didactic 

Abordarea 
interculturala a 

curriculumului nucleu 
in vederea dezvoltarii 
curriculumului local 

Intocmirea programelor si 
planificarilor calendaristice la 

disciplinele optionale si avizarea lor 
de catre inspectorul de specialitate 

Conducerea 
Consiliul pentru 

curriculum 
 Octombrie   

Cadrele didactice 
care predau 

optionale 

Respectarea criteriilor de 
avizare si a termenului 

 Întocmirea documentelor de Comisiile metodice  octombrie  Toate cadrele Corelarea planificarilor cu 



 
 

 

Domeniul 
Obiective 
specifice 

Activităţi propuse 
Compartiment 

responsabil 
Resurse de 

timp 
Resurse umane 

Indicatori de 
realizare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proiectare a planificarilor anuale si 
semestriale la toate disciplinele 

respectand indicatiile M.E.N 

didactice programele scolare 

Elaborarea planurilor de activitate 
la nivelul comisiilor metodice,a 

colectivelor de catedra si validarea 
acestora 

Comisiile metodice Octombrie   
Responsabilul 

comisiei metodice 
Repartizarea echitabila a 

sarcinilor in comisie 

Elaborarea tematicii orelor de 
dirigentie conform ghidului 

metodologic 
Consilierul educativ Octombrie  Diriginţii Planificări dirigenţie 

Elaborarea planurilor manageriale 
pentru anul scolar 2019-2020 

 

C.A. 
C.P. 

Octombrie  
Director 

Consilier educativ 
Corelarea cu obiectivele 

strategice 

Realizarea de programe concrete 
pentru celelalte comisii si 

compartimente 
Conducerea Octombrie  

Responsabilul de 
comisie si 

compartimente 
Programele pe comisii 

 
Intocmirea programelor de 

pregatire suplimentara pentru cls.a 
VIII-a,pentru concursuri si 

olimpiade scolare 
 

Comisiile metodice 
Octombrie –
decembrie  

Responsabilul 
comisiei metodice 

Graficul orelor de 
pregatire suplimentara 

Elaborarea de proiecte privind 
diminuarea absentelor si a 

abandonului scolar 

Comisia de 
scolarizare si 
frecventare 

Noiembrie  Consilier educativ Eradicarea fenomenului 

Asigurarea Intocmirea orarului si a programului Comisia de  Septembrie  Responsabil Respectarea curbei de  

 



 
 

 

Domeniul 
Obiective 
specifice 

Activităţi propuse 
Compartiment 

responsabil 
Resurse de 

timp 
Resurse umane 

Indicatori de 
realizare 

resurselor temporare 
pentru defasurarea 

programului de 
invatamant 

de functionare a scolii pentru anul 
scolar 2019-2020 

intocmire a orarului întocmire orar  
 
 

efort 

Intocmirea orarului pe clase la 
invatamantul primar 

Comisia de 
intocmire a orarului 

 
Septembrie  Învăţătorii 

Respectarea planului 
cadru 

 
Monitorizarea ofertei 
educationale a scolii 

Aplicarea testelor iniţiale  
Comisiile metodice 

 
Septembrie   

Toate cadrele 
didactice 

Analiza rezultatelor si 
stabilirea masurilor 

 Stabilirea criteriilor de 
monitorizare/evaluare a cadrelor 
didactice pentru fiecare disciplina 
din planul cadru si a criteriilor de 

evaluare a elevilor 
(minimale,intermediare,maximale) 

 

Comisiile metodice 
C.A. 

Octombrie   

Director 
Consilier educativ 

Resposabilul 
comisilor metodice 

Cel putin doua 
asistente/sem. de fiecare 

cadru didactic 

 Elaborarea proiectului de achizitii 
pentru anul 2019,avizarea in C.A. 

si C.P. conform referatelor de 
necesitate emise de responsabilii 

comisiilor metodice,aplicarea 
acestora in limitele fondurilor 

disponibile 

Serviciul 
contabilitate 
Conducerea 

Comisiile metodice 

Ianuarie   

Director 
Contabil 

Responsabilii 
comisiilor metodice 

Proiect realist corelat cu 
posibilitatile financiare 

ale unitatii 

Asigurarea bazei 
logistice pentru 

activitatile curriculare 

Intocmirea documentatiei pentru 
procurarea documentelor scolare 

oficiale 

Conducerea 
Secretariat 

Septembrie  
Director 
Secretar 

Procurarea de 
cataloage,condici, 

carnete de 
elev,registre,carti. 

 



 
 

 

Domeniul 
Obiective 
specifice 

Activităţi propuse 
Compartiment 

responsabil 
Resurse de 

timp 
Resurse umane 

Indicatori de 
realizare 

Pregatirea logisticii didactice 
pentru lectii 

Comisiile metodice Septembrie  
Responsabilii 

comisiilor metodice 
Manuale 

Materiale didactice 

 
 
 
 
 
 

Resurse 
umane 

Asigurarea 
resurselor umane 

Organizarea structurilor formale 
C.A. 
C.P. 

Septembrie  
Director 

C.A. 
Structuri formale 

Formarea si dezvoltarea echipei 
manageriale 

C.A. 
C.P. 

Septembrie  
Director 

C.A. 
Comisii de lucru 

Întocmirea proiectului planului de 
scolarizare pentru anul scolar 

2020-2021 

Comisia de 
scolarizare 
Comisia de 

recensamant 

Noiembrie-
decembrie   

Director 
Secretar 

Proiectul planului de 
scolarizare 

Perfectionarea, 
formarea si 
dezvoltarea 

profesionala si 
personala a cadrelor 
didactice si didactic-

auxiliar 

Formarea cadrelor didactice si 
didactic-auxiliar pe diferite domenii 

Comisia de 
dezvoltare 

profesionala 

Conform 
planificarii C.C.D., 

ISJ 

Responsabilii cu 
dezvoltarea 
profesionala 

Inscrierea unui numar cat 
mai  mare de cadre 

didactice la cursurile de 
formare 

Dezvoltarea prin 
proiecte si concursuri 

Participarea elevilor la concursurile 
scolare 

Comisiile metodice 
Conform 

planificarii 
Responsabilii 

comisiilor metodice 
Graficele de desfasurare 

a concursurilor 

 
 
 
 
 
 

 
Realizarea unui 
parteneriat activ 
scoala - parinti 

 

Proiectarea,planificarea si 
organizarea intalnirilor periodice 

ale CRP  
Reorganizarea structurii CRP 

 
Conducerea 

Comisia dirigintilor 

 
Conform 

planificarii 

 
Consilier educativ 

 
Abordarea unor 

probleme de interes 
general 

Asigurarea Realizarea planului managerial la Contabilitatea Ianuarie    Contabil Graficul activitatilor 



 
 

 

Domeniul 
Obiective 
specifice 

Activităţi propuse 
Compartiment 

responsabil 
Resurse de 

timp 
Resurse umane 

Indicatori de 
realizare 

Dezvoltarea 
relaţiilor 

comunitare 

resurselor financiare 
si gestionarea lor 

serviciul contabilitate 

Elaborarea planului managerial al 
serviciului secretariat 

Secretariat 
 

Ianuarie    Secretar Graficul activităţilor 

Întocmirea planului de munca si a 
graficului de activitate la personalul 

de îngrijire, întreţinere 

Administrativ –
gospodăreşti  

Octombrie  
Lunar   

Director 
Secretar 
Contabil 

Graficul activitatilor 

Asigurarea eficientei 
bibliotecii in 

pregatirea elevilor si 
perfectionarea 
cunostintelor 

cadrelor didactice 

Elaborarea planului managerial al 
bibliotecii 

Conducerea Ianuarie    Bibliotecar Activităţi lunare 

Asigurarea asistentei 
medicale specializate 

pentru elevi si 
sprijinirea educatiei 

sanitare la elevi 

Evidenta clara asupra starii de 
sanatate a elevilor 

Cabinetul medical 
Conducerea 

 
Lunar 

Director 
 

Registrul de evidenta a 
starii de sanatate a 

elevilor 

 

B. ASPECTUL ACŢIONAL AL ACTIVITĂŢII MANAGERIALE 
 

Domeniul 
Obiective 
specifice 

Activitati propuse 
Compartiment 

responsabil 
Resurse de 

timp 
Resurse umane 

Indicatori de 
realizare 

 
 
 
 

Abordarea 
interculturala a 

curriculumului nucleu 
in vederea dezvoltarii 

Analiza activitatii desfasurate in 
anul scolar 2018-2019 
Proiectarea activitatii 

manageriale pentru anul scolar 

Conducerea 
C.P. 
C.A. 

Octombrie  Director 

Raportul privind 
activitatea desfasurata in 

anul scolar 2018-2019 
Plan managerial C.A. si 



 
 

 

Domeniul 
Obiective 
specifice 

Activitati propuse 
Compartiment 

responsabil 
Resurse de 

timp 
Resurse umane 

Indicatori de 
realizare 

 
 
 
 
 
 

Curriculum 

curriculumului local 2019-2020  Aprobarea planului 
managerial in C.P. si C.A. 

C.P. 
Plan managerial anual 

2019-2020 operational – 
sem I 

Completarea ROI, prelucrarea 
acestuia si semnarea de luare la 

cunostinta 

Conducerea 
C.A. 

Octombrie   Director Reactualizarea ROI 

Completarea cataloagelor 
Conducerea 
Secretariat 

Septembrie  Inv./Dirig. 

Respectarea 
regulamentului de 

completare a 
documentelor scolare 

Asigurarea resurselor 
temporale pentru 

desfasurarea 
programului de 

invatamant 

Respectarea duratei orei de curs 
la toate disciplinele de 

invatamant 

Conducerea 
Comisia de calitate 

Zilnic 

Director 
Prof de serviciu 
Responsabilii cu 

calitatea 

Programul de functionare 
a scolii 

Asigurarea bazei 
logistice pentru 

activitati curriculare si 
extracurriculare 

Procurarea documentelor 
scolare oficiale (programe,norme 

metodologice de aplicare a 
curriculumului) 

Conducerea 
Secretariat 

Septembrie   
Director 
Secretar 

 

Punct de documentare si 
informare 

Distribuirea si asigurarea 
necesarului de manuale scolare 

 
Conducerea 

Septembrie-
octombrie 

Director 
Invatatori/diriginti 

Manuale şcolare pentru 
toţi elevii 

Procurarea programelor de 
specialitate pentru concursurile 

scolare - olimpiade 

Comisiile metodice 
Conducerea 

Permanent   
Responsabilii 

comisiilor metodice 
Director 

Punct de documentare si 
informare 

Prelucrarea regulamentului si Comisiile metodice Conform graficului  Responsabilii Graficul de prelucrare a 



 
 

 

Domeniul 
Obiective 
specifice 

Activitati propuse 
Compartiment 

responsabil 
Resurse de 

timp 
Resurse umane 

Indicatori de 
realizare 

tematicii pentru faza locala si 
judeteana a olimpiadelor scolare 

comisiilor metodice regulamentului si de 
desfasurare a 
olimpiadelor 

Crearea unui mediu 
scolar 

atractiv,modern si 
functional 

Reactualizarea panourilor si  
gazetelor de pe holuri 

Comisia de ornare Lunar  
Responsabilii cu 

gazetele 
Inv./Dirig. 

Reinnoirea lunara a 
articolelor 

Mentinerea curateniei 
(clase,holuri,gupuri 

sanitare,curtea scolii) 

Compartimentul 
administrativ-
gospodaresc 

Zilnic  
Personalul de 

ingrijire 
 

Igienizarea zilnica a 
spatiului scolar 

Sprijinirea financiara 
a familiiilor cu situatie 
financiara precara si 

cu multi copii 

Intocmirea dosarelor pentru 
rechizite,burse sociale,burse pe 

caz de boala,plasament si 
avizarea lor 

 
 

Secretariat 
Comisia pentru 

acordarea burselor 
Septembrie  

Secretar 
Inv./Dirig. 

Respectarea 
metodologica si a 

termenelor de intocmire 
si aprobare a dosarelor 

Acordarea de rechizite gratuite 
oferite de Guvernul Romaniei 

Comisia pentru 
acordarea  

rechizite/burse 

Septembrie  Director, 
Secretar 
Contabil  

Dosare înregistrate  

 
 
 

Resurse 
umane 

Asigurarea resurselor 
umane 

 
 
 
 
 
 
 

Repartizarea dirigintilor si 
instruirea lor privind atributiile pe 

care le au 

Comisia dirigintilor 
Conducerea 

Septembrie   
Director 

Responsabilii 
comisiilor dirigintilor 

Fisa cu atributiile 
dirigintilor 

Instruirea cadrelor didactice 
privind competentele, atributiile 

obligatorii de serviciu 

Conducerea scolii 
Comisiile metodice 

Septembrie  
Director 

Responsabilii 
comisiilor metodice 

Fisa postului 
Fisa cu sarcini 
suplimentare 



 
 

 

Domeniul 
Obiective 
specifice 

Activitati propuse 
Compartiment 

responsabil 
Resurse de 

timp 
Resurse umane 

Indicatori de 
realizare 

Formarea si 
dezvoltarea echipei 

scolii 

Distribuirea responsabilitatilor 
membrilor echipei 

C.A. 
C.P. 

Septembrie  
Director 

 
Criteriul competentei 

Intalniri periodice cu toti membrii 
echipei pentru analizarea 

activitatilor realizate 

C.A. 
C.P. 

Conform 
planificarii 

Director 
Masuri de remediere a 

disfunctiilor 

Perfectionarea, 
formarea si 
dezvoltarea 
profesionala 

Activitati demonstrative la nivelul 
comisiilor metodice 

Comisiile metodice 
Conform 

planificarii 
Responsabilii 

comisiilor metodice 
Planul semestrial al 
comisiilor metodice 

Abilitarea curriculumului a 
cadrelor didactice debutante prin 
organizarea de ateliere de lucru 
la nivelul comisiilor metodice pe 

probleme noi metodologii de 
aplicare a curriculumului 

Comisiile metodice 
Conform 

planificarii 
Responsabilii 

comisiilor metodice 
Planul semestrial al 
comisiilor metodice 

 Ameliorarea 
conditiilor de 

dezvoltare scolara 

Asigurarea planului de 
scolarizare pentru anul scolar 

2019-2020 

Secretariat 
Comisia de 
scolarizare 

Septembrie  
Director 
Secretar 

 
Constituirea claselor 

Recensamantul copiilor de la 0-7 
ani 

Comisia de 
recensamant 

Septembrie-
Noiembrie   

Toate cadrele 
didactice 

Completarea registrului 
de recensamant 

Mentinerea elevilor pe bancile 
scolii prin sporirea calitatii a 

activitatilor de instruire 

Comisia de 
scolarizare si 
frecventare 

Comisia de calitate 

Zilnic 
 

Consilier educativ 
Inv. 

Dirig. 

Reducerea absentelor si 
eliminarea abandonului 

Planificarea continutului si a 
activitatilor educative in functie 
de particularitatile de varsta ale 

elevilor 

Comisia dirigintilor 
Conform 

planificarii 

Dirigintii 
Responsabilii 

dirigintilor 

Corelarea nivelului de 
varsta cu activitatile 

educative 



 
 

 

Domeniul 
Obiective 
specifice 

Activitati propuse 
Compartiment 

responsabil 
Resurse de 

timp 
Resurse umane 

Indicatori de 
realizare 

Aplicarea in activitatea de 
predare-invatare a strategiilor 

didactice moderne care sa 
stimuleze motivatia invatarii 

Comisile metodice 
Conform 

planificarii 
Responsabilii 

comisilor metodice 
Cel putin o activitate pe 

grup 

 
 

Dezvoltarea 
relatiilor 

comunitare 

Democratizarea 
scolii,participarea 
tuturor factorilor la 

luarea deciziilor 
 
 
 
 
 

 

Actualizarea codului de conduita 
al elevilor (ROI) 

C.A. 
Consiliul elevilor 

Septembrie  
Director 

Consilier educativ 
Codul de conduita al 

elevilor 

Organizarea comitetelor de 
parinti pe clase 

Comisia dirigintilor Septembrie  
Inv. 

Dirig. 
Constituirea comitetelor 

de parinit 

Constituirea CRP Comisia dirigintilor Octombrie  
Director 

Consilier educativ 
Plan managerial CRP 

Orgnizarea unor activitati in 
colaborare cu diferite institutii – 

Biserica,societatea,,politia locală, 
consiliul local 

 
Comisia de 
parteneriat 

 
Conform 

planificarii 

 
Consilier educativ 

 
Programe de parteneriat 

Realizarea unui 
parteneriat activ 

scoala-parinti 

Organizarea unor actiuni 
educative in vederea socializarii 

elevilor si formarea echipelor 
claselor: 

excursii,drumetii,intretinerea 
spatiilor verzi,vizite,vizionari de 

spectacole 

Comisia de activitati 
extrascolare 

CRP 

Conform 
Calendarul 
activitatilor 

extrascolare 

Consiler 
Director 

 

Cel putin 2 activitati pe 
semestru la fiecare clasa 

Promovarea imaginii 
scolii in comunitate 

Informarea membrilor comunitatii 
locale in legatura cu activitatile 

unitatii şcolare 
Consilierul educativ  Lunar  

Învăţători 
Profesori  

Program serbări şcolare 

 Asigurarea resurselor 
financiare si 

Intocmirea la zi a planurilor de 
venituri bugetare si 

Contabilitate 
CRP 

Septembrie  
Decembrie  

Contabil 
Preşedinte CRP 

Plan de venituri si 
cheltuieli bugetare si 



 
 

 

Domeniul 
Obiective 
specifice 

Activitati propuse 
Compartiment 

responsabil 
Resurse de 

timp 
Resurse umane 

Indicatori de 
realizare 

Comparti-
ment 

contabilitate 

gestionarea lor extrabugetare extrabugetare 

Tinerea la zi a evidentei finaciar 
contabile 

Contabilitate 
 
 

Conform 
planificarii 

contabil 
Evidenta financiar 

contabila 

 
 
 
 
 

Comparti-
ment 

biblioteca 

Asigurarea eficietei 
bibliotecii in 

pregatirea elevilor si 
perfectionarea 

cadrelor didactice 

Popularizarea cartilor Comisiile metodice  Lunar 

Bibliotecar 
Sef comisia 
metodica a 
profesorilor 

Panou 
PRIETENII CĂRŢII  

 
Realizarea unor evidente stricte 
a cititorilor,ritmul de solicitare a 

cartilor si titlurile de carti 
imprumutate 

Comisia a 
profesorilor  

Săptămânal  

Bibliotecarul 
Inv. 

Dirig. 
Profesorul de limba 

romana 

Liste de lecturi 
suplimetare pe clase 

Organizarea unor activitati 
omagiale 

Comisia a 
profesorilor  

Conform 
planificarii  

Bibliotecarul 
Inv. 

Profesorul de limba 
romana 

Planul de activitati al 
bibliotecii 

Comparti-
ment sanitar 

Asigurarea asitentei 
medicale de 

specialtate la elevi 

Organizarea unor actiuni pentru 
combaterea epidemiilor 

Cabinetul medical 
Comisia pentru 

activitati 
extrascolare 

Lunar 
Medic dispensarul 

comunei 
Consilierul educativ 

Planificarea activitatilor 
educative,plan de 

activitati extrascolare 

 
 

C. ASPECTUL EVALUATIV AL ACTIVITATII MANAGERIALE 



 
 

 

 

Domeniul 
Obiective 
specifice 

Activitati propuse 
Compartiment 

responsabil 
Resurse de 

timp 
Resurse umane 

Indicatori de 
realizare 

 
 
 
 
 

Curriculum 

 
 

Monitorizarea 
ofertei 

educationale a 
scolii 

Verificarea modului de intocmire a 
planificarilor anuale si 

semestriale,avizarea lor 
Comisiile metodice 

Septembrie-
octombrie 

Responsabilii 
comisilor metodice 

Planificarile semestriale 
si anuale avizate de 

responsabili 

Aplicarea criteriilor si a 
instrumentelor de evaluare 

Conducerea 
Comisia de calitate 

Conform graficelor 
Director 

Responsabilii 
comisiei de calitate 

Criterii stabilite 

Supervizarea desfasurarii 
activitatilor extracurriculare 

Comisia de activitati 
extracurriculare 

Conform 
planificarii 

Consilierul educativ 
Programul activitatilor 

extracurriculare 

Supervizarea desfasurarii 
concursurilor scolare,faza pe 

scoala si pe judet 
Comisiile metodice 

Conform 
planificarii 

Responsabilii 
comisilor metodice 

Numar de elevi 
participanti 

 
 
 
 
 
 
 

Resurse 
umane 

Evaluarea 
activitatii 

personalului 
didactic 

Raportarea fiecarui elev si cadru 
didactiv al scolii la cerintele 
impuse de ROI,NTSM,PSI 

Consiliul de 
administratie 
Conducerea 

Lunar 
Director 

Responsabilii 
NTSM si PSI 

Raportul responsabililor 
pe comisii 

Evaluarea activitatii fiecarui 
compartiment si salariat 

C.A. 
Comisiile metodice 
Comisia de calitate 

Iunie-Septembrie  

Director 
Responsabilii 

comisiei metodice si 
comisiei de calitate 

Fisele de evaluare 
anuale 

Aprecierea obiectiva a 
muncii,stimularea 

initiativei,sanctionarea atitudinilor 
negative 

C.A. 
Conducerea 

Comisiile metodice 
Comisia de calitate 

Conform graficului 
de asistenta 

Director 
Responsabilii 

comisiei metodice si 
comisie de calitate 

Graficul asistentelor 

Evaluarea elevilor 
Evaluarea rezultatelor elevilor,la 
sfarsitul semestrului,la sfarsitul 

Conducerea 
Comisiile metodice 

Septembrie  
Director 

Consiler educativ 
Analiza semestriala si 

anuala – situatia 



 
 

 

Domeniul 
Obiective 
specifice 

Activitati propuse 
Compartiment 

responsabil 
Resurse de 

timp 
Resurse umane 

Indicatori de 
realizare 

anului scolar Comisia de calitate Inv./Dirig. 
Responsabilii 

comisiei metodice 

statistica semestriala si 
anuala 

Portofolii cadre didactice 

Masurarea si inregistrarea 
progresului scolar realizat 

Comisiile metodice 
Comisia de calitate 

Semestrial Toate cadrele 
didactice 

Situatia statistica pe 
clase si discipline 

Asigurarea 
organizarii si 
desfasurarii 

examenelor cls. a 
VIII-a si a inscrierii 

elevilor 
intr-o noua treapta 

de invatamant 

Monitorizarea orelor de pregatire 
suplimentara cu elevii claselor a 

VIII-a 

Conducerea 
Comisiile metodice 

Saptamanal 
Director 

Responsabilii 
comisiilor metodice 

Participarea tuturor 
elevilor 

Popularizarea metodolgiilor,a 
retelei scolare,a programelor si a 
rezultatelor obtinute de elevi la 

Evaluarea Nationala 

Comisia de 
orientare, şcolară şi 
profesională (OSP) 

Octombrie  
Diriginţii 

Responsabilul OSP 
Punct de informare la 

Biblioteca scolii 

 
 
 
 
 

Imbunatatirea 
calitatii predarii 

invataturii pentru 
atingerea 

standardelor 
curriculare pentru 

asigurarea 
succesului scolar 

Parcurgerea ritmica si integrala a 
materiei,conform cu planificarile 

realizate 

Comisile metodice 
Comisia de calitate 

Comisia de 
ritmicitate a notarii 

Lunar  

Responsabilii 
comisiei metodice si 
comisiei de calitate 

Responsabilii 
comisiei de 

ritmicitate a notarii 

Corelarea programei cu 
planificarile si modul de 
parcurgere a materiei 

Evaluarea performatelor scolare 
ale elevilor prin diverse modalitati 
si inregistrarea programului scolar 

realizat 

Comisile metodice 
Comisia de calitate 

 
Lunar  

Responsabilii 
comisiei metodice si 
comisiei de calitate 

 

Program saptamanal de 
meditatii si consultatii 

Notarea ritmica a performantelor 
scolare ale elevilor,comunicarea 

notelor,justificarea lor si 
consemnarea lor in carnetele de 

Comisia de 
ritmicitate a notarii 

Conducerea 
Zilnic  

Director 
Responsabilii 
comisiei de 

ritmicitate a notarii 

Cel putin o nota sau 
două pe luna la fiecare 

elev 



 
 

 

Domeniul 
Obiective 
specifice 

Activitati propuse 
Compartiment 

responsabil 
Resurse de 

timp 
Resurse umane 

Indicatori de 
realizare 

note Inv./Prof. 

  
Informarea periodica a parintilor 

cu privire la performantele scolare 
ale copiilor (scris sau oral) 

 
Consiliul 

profesorilor clasei 

 
Lunar  

 
Inv./Prof. 

Carnete de elev 
completate 

Informari semestriale 
scrise 

Sedinte cu parintii 

Elaborarea unor strategii de 
promovare a unui comportament 

social pozitiv la copii prin 
adecvarea continuturilor temelor 

dezbatute la 
dirigentie,consiliere,activitati 

extracurriculare 

Comisia dirigintilor 
Comisia de activitati 

extracuriculare 

Conform 
planificarii 

Inv./Prof. 
Consilier educativ 

Programul de activitati 
extracurriculare si 

extrascolare 
Planificarile la dirigentie 

Comparti-
mentul 

contabilitate, 
secretariat si 
administrativ-
gospodaresc 

Asigurarea 
resurselor 

financiare si 
gestiunilor 

Verifica si raspunde de 
corectitudinea statelor de plata al 

personalului unitatii 

Contabilitate 
Secretariat 

Lunar 
Contabil 
Secretar 

State de plata 

Monitorizarea activitatii 
personalului de ingrijire si 

intretinere 

Administrativ-
gospodaresc 

Zilnic 
Director 
Secretar 

Programul saptamanal 
de activitate a 

compartimentului 
administrativ-
gospodaresc 

 

D. EFICIENTA ACTIVITĂŢII MANAGERIALE 
 

Domeniul 
Obiective 
specifice 

Activitati propuse 
Compartimentul 

responsabil 
Resurse de 

timp 
Resurse umane 

Indicatori de 
realizare 



 
 

 

Domeniul 
Obiective 
specifice 

Activitati propuse 
Compartimentul 

responsabil 
Resurse de 

timp 
Resurse umane 

Indicatori de 
realizare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resurse 
financiare 

si materiale 

Asigurarea resurselor 
financiare necesare 
bunei functionari a 
activitatii instructiv-

educative 

Identificarea unor noi resurse 
extrabugetare de 

finantare,organizarea de activitati 
educative pentru atragerea de 

sponsori,tombola,seri de 
dans,,servicii pentru comunitate 

C.A. 
CRP 

Comisia dirigintilor 
Săptămânal 

Director 
Inv./Dirig. 

Consilier educativ 

Programul de activitati 
extrascolare 

Graficul saptamanal de 
functionare a salii de 

sport 

Asigurarea bazei 
logistice pentru 

activitati curriculare si 
extracurriculare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reconditionarea bazei materiale 
a scolii 

Comisiile metodice Septembrie  
Responsabilii 

comisiilor metodice 
Planul operational al 
comisiilor metodice 

Inventarierea materialului 
didactic si repartizarea lui 

fiecarui profesor de specialitate 
pe subinventar 

Comisia de inventar 
Noiembrie-
decembrie 

Responsabilii 
comisiei de inventar 

Inventare si 
subinventare 

Imbogatirea fondului de carte din 
resurse bugetare si resurse 

proprii 

Contabilitate 
CRP 

Lunar  
Contabil 

Bibliotecar 
Cresterea numarului de 

volume 

Igienizarea spatiilor 

Compartimentul 
administrativ-
gospodaresc 
conducerea 

Vacantele scolare 
Contabil 

Directorul 
Autorizatia sanitara 

Reamenajarea salilor cabinetelor 
si laboratoarelor 

Comisiile metodice Septembrie  
Responsabilii 

comisiei de inventar 
Plan operational al 
comisiilor metodice 

 Sprijinirea familiilor cu 
situatie financiara 
precara si cu multi 

copii 

Distribuirea  si a rechizitelor 
gratuite 

Secretariat septembrie 
Secretar 
Contabil 

 
Număr de dosare pentru 

burse si rechizite 
 
 

 



 
 

 

Domeniul 
Obiective 
specifice 

Activitati propuse 
Compartimentul 

responsabil 
Resurse de 

timp 
Resurse umane 

Indicatori de 
realizare 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resurse 
umane 

Clarificarea scopurilor 
si responsabilitatilor 
personalului didactic 

Incheierea contractelor 
individuale de munca pentru 

personalul unitatii nou angajat 

Conducerea 
Secretariat 

Septembrie   
Director 
Secretar 

Contractul de munca 
incheiat si semnat 

Asigurarea organizarii 
si desfasurarii 

examenelor si inscrierii 
elevilor de 

cls a VIII-a intr-o noua 
treapta de invatamant 

Consilierea individuala a elevilor 
si parintilor cu privire la modul de 

desfasurare a examenului de 
Evaluare Nationala 

Comisia OSP 
Comisia de 

admitere 
Lunar  

Diriginte clasa 
a VIII-a 

 

Sedinte si consultatii cu 
parintii 

Perfectionarea, 
formarea si 
dezvoltarea 

profesionala a cadrelor 
didactice 

Inscrierea la grade didactice si 
definitivat 

Comisia de 
dezvoltare si 

formare 
profesionala 

Octombrie  

Responsabilul cu 
formarea si 
dezvoltarea 
profesionala 

Numar de cadre 
didactice inscrise la 

grade didactice 

Asigurarea ofertei de formare 
profesionala de la CCD si 
DPPD,asigurarea legaturii 

personalului scolii cu institutiile 
cheie 

Comisia de formare 
si dezvoltare 
profesionala 

Octombrie   

Responsabilul cu 
formarea si 
dezvoltarea 
profesionala 

Popularizarea ofertei la 
panoul 

cu 
“Formarea continua” 

Inscrierea si participarea 
cadrelor didactice la cursuri de 

formare organizate de CCD 

Comisia de formare 
si dezvoltare 
profesionala 

Octombrie  

Responsabilul cu 
dezvoltarea 
profesionala 

Director 

Număr de cadre 
didactice inscrise la 

grade didactice 

Cresterea eficientei cunostintelor 
insusite la cursurile de formare 

prin introducerea lor in activitatile 
de la clase 

Comisiile metodice 
Conform 

planificarii 
Responsabilii 

comisiilor metodice 

Progres scolar in 
activitatea instrutiv-

educativa 
 



 
 

 

Domeniul 
Obiective 
specifice 

Activitati propuse 
Compartimentul 

responsabil 
Resurse de 

timp 
Resurse umane 

Indicatori de 
realizare 

  
Perfectionarea cadrelor didactice 

prin participarea la: cercuri 
pedagogice,schimburi de 

experienta,publicatii metodice 

 
Comisia de formare 

si dezvoltare 
profesionala 

Comisiile metodice 

 
Conform 

planificarii 

 
Responsabilul cu 

dezvoltarea 
profesionala 
Responsabilii 

comisiilor metodice 

 
Plan operational al 
comisiilor metodice 

Imbunatatirea calitatii 
predarii invatarii pentru 
atingerea standardelor 

curriculare si pentru 
asigurarea succesului 

scolar 

Realizarea pregatirii 
suplimentare a elevilor cu ritm 

lent de invatare 
Comisiile metodice Saptamanal 

Responsabilul 
comisiilor metodice 

Progres scolar 

Realizarea pregatirii 
suplimentare a elevilor capabili 

de performante scolara in 
vederea participarii la concursuri 

si olimpiade scolare 

Comisiile metodice Săptămânal  
Responsabilul 

comisiilor metodice 

Program saptamanal de 
pregatire suplimentara 

pentru performanta 

 
 
 

Dezvoltarea 
relatiilor 

comunitare 
 
 
 

 

Democratizarea scolii 
participarea tuturor 
factorilor la luarea 

deciziilor 
 
 
 
 

 

Reorganizarea Consiliului 
elevilor 

Consiliul elevilor septembrie Consilierul educativ 
Plan operational al 

consiliului elevilor pe 
cicluri de invatamant 

Consilierea parintilor prin 
sedinte,lectorate, consultatii 

Comisia dirigintilor 
CRP 

Conform 
planificarii 

Inv./Dirig. 
Responsabilii 

comisiei dirigintilor 

Programul sedintelor cu 
parintii,lectorate, 

consultatii 

Colaboarea eficienta cu toate 
institutiile cu care scoala are 

relatii de parteneriat 

Conducerea scolii 
C.A. 

Lunar  
Director 

Consilier educativ 
Inv./Dirig. 

Programe de parteneriat 

Programarea imaginii 
scolii in comunitate 

Stabilirea de contacte 
permanente cu autoritatile 

locale,elaborarea de programe 

Consilierul educativ 
Conducerea 

Contabilitatea 
Lunar 

Director 
Contabil 

Consilierul educativ  

Plan de venituri 
si cheltuieli 



 
 

 

Domeniul 
Obiective 
specifice 

Activitati propuse 
Compartimentul 

responsabil 
Resurse de 

timp 
Resurse umane 

Indicatori de 
realizare 

comune 

 

Comparti-
mentul 
sanitar 

Asigurarea 
asistentei medicale de 

specialitate pentru 
elevi si sprijinirea 
educatiei sanitare 

a elevilor 

 
Programul cabinetului Dispensar 

 
Dispensar 

 
Zilnic 

 
Director 

Asistent medical 

 
Programul de activitate 

al cabinetului 
dispensarului  

 
 

 Discutat în CP în data de 19 septembrie 2019 

                                                                                                                                                          DIRECTOR, 
Prof.Metehău  Cristina-Elena 

 


