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I. DIAGNOZA 

1. Tipul organizației 

 Școală gimnazială 

Niveluri de învățământ: primar și gimnazial 

Limba de predare: limba română 

 Grădinița nr. 21 Mihaela – structură 

Niveluri de învățământ: preșcolar 

Limba de predare: limba română 

 

2. Argument 

Coordonarea activităţii în învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului Galaţi este 

asigurată de I.S.J. Galaţi - structură organizatorică având o complexitate specifică rezultată din 

întinderea judeţului şi poziţia geografică a acestuia. Conducerea Şcolii Gimnaziale „Elena Cuza” 

Galaţi  este asigurata de  Consiliul de Administraţie şi de directorul şcolii. 
Şcoala urmăreşte atingerea obiectivelor educaţiei la nivel calitativ european, adaptarea şi creşterea 

capacităţii şcolii de a contribui la dobândirea competenţelor cheie de către elevi, în vederea realizării 

accesului acestora în învăţământul liceal. 

Mediul educaţional trebuie să ofere fiecărui tânăr posibilitatea afirmării talentului, 

aptitudinilor şi aspiraţiilor în spiritul respectului pentru valori, într-o societate bazată pe 

cunoaştere. 

 

3. Contextul legislativ 

 Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale cu modificările ulterioare; 

 Ordonanţă de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei cu 

modificările ulterioare; 

 Ordin nr. 5079/31.08.2016 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu modificările ulterioare; 

 Ordinul nr.5132/10/09/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; 

 Ordinul 6143/22.11.2011 cu privire la aprobarea metodologiei de evaluare 

anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar din învăţământul 

preuniversitar, cu modificările ulterioare; 

 OMEN 3220/19.02.2018 privind structura anului şcolar 2018/2019; 

 Ordinul nr. 5248/31.08.2011 privind aplicarea programului “A doua şansă”; 

 Ordinul nr.5561/07.10.2011 privind Metodologia de formare continuă a 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul. nr. 3337 08.03.2002 privind activitatea desfăşurată de consilierul pentru 

proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare în cadrul unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; 

 Ordinul nr.1409/29.06.2007 și Legea 29 / 2010 de modificare a Legii 35 / 2007 cu 

privire la aprobarea strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu 

privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

 Ordinul nr. 3844/24.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 

actelor de studii şi documentele şcolare gestionate de unitățile de învăţămânl 

preuniversitar; 

 Ordinul nr. 5562/07.10.2011 privind Metodologia privind sistemul de acumulare, 

recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile; 

 Ordinul nr. 5547 / 06.11.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a 

unității de învățământ; 

 Ordinul nr. 4742 / 10.08.2016 privind aprobarea Statutului elevului. 



 

 

 

4. Analiza SWOT 

 

4.1.Curriculum 

 

4.1.1. Puncte tari 

 școala dispune de întregul material curricular pentru fiecare nivel de școlarizare: 

planuri de învățământ, programe școlare, programe școlare alternative, auxiliare 

curriculare: manual, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, etc. 

 existența la nivelul fiecărei arii curriculare de portofolii cu programe, auxiliare 

curriculare, ghiduri didactice, etc. 

 stabilirea orarului elevilor în conformitate cu cerințele igienice și pedagogice 

 realizarea unor programe de educație diferențiată pentru copiii cu cerințe speciale 

 opțiunile se fac în funcție de decizia majorității elevilor clasei 

4.1.2. Puncte slabe 

 oferta CDȘ săracă și parțial adaptată 

 oferta școlii nu satisface necesitățile tuturor elevilor 

 lipsa participării elevilor la concursurile școlare 

 curriculum neadaptat la condițiile concrete ale populației școlare 

4.1.3. Oportunități 

 oferta mare de auxiliare didactice permite o selecție riguroasă în vederea 

achiziționării 

 creșterea exigenței părinților față de serviciile oferite de școală 

 oferta CDȘ poate favoriza valorificarea abilităților individuale ale elevilor în 

vederea alegerii unei profesii 

 CDȘ oferă posibilitatea satisfacerii dorinței elevilor de informare și cunoaștere în 

diferite domenii de activitate, contribuind la dezvoltarea inteligențelor multiple 

4.1.4. Amenințări 

 existența unor neconcordanțe între programele școlare de la învățământul primar 

cu cele de la învățământul gimnazial 

 programe școlare încărcate care permit prea puțin dezvoltarea componentei 

educative 

 neconcordanța între programele școlare și manualele alternative aprobate 

 starea manualelor și numărul insuficient al acestora 

 creșterea costurilor materialelor auxiliare care sunt suportate greu de părinți 

 baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor 

 

 

4.2.Resurse umane 

 

4.2.1. Puncte tari 

 Personal didactic calificat, majoritatea titular, cu grade didactice 
 Personal didactic-auxiliar bine pregătit 
 Personal nedidactic conștiincios și disciplinat 
 Cadrele didactice au abilități de utilizare a calculatorului 



 Relații interpersonale corecte care favorizează crearea unui climat educațional 

deschis, stimulativ 
 Şcoala respectă dreptul la educaţie a tuturor copiilor şi luptă împotriva 

discriminării de orice tip; 
 Şcoala oferă şanse de integrare socio-profesio-nală adulţilor în cadrul programului 

A DOUA ŞANSĂ; 
4.2.2. Puncte slabe 
 Conservatorismul și rezistența la schimbare ale unor cadre didactice privind 

organizarea și desfășurarea lecțiilor, folosirea metodelor de predare și evaluare 

învechite, lipsa centrării demersului didactic pe nevoile elevilor  

 Slaba motivare cauzată de salariile mici 

 Modificări la nivelul ariei curriculare datorită mobilității cadrelor didactice: lipsa 

continuității la catedră  

 Neadaptarea cadrelor didactice fluctuante la specificul unei populaţii şcolare cu 

dificultăţi de adaptare socială. 

 Cadre didactice cu norma în mai multe unități școlare 

 Lipsa unei strategii de sprijin pentru copii singuri (cu un părinte sau ambii plecaţi 

în străinătate); 

 Superficialitatea unor cadre didactice suplinitoare 

 Consultații individuale ale tuturor cadrelor didactice cu părinții  

4.2.3. Oportunități 

 Legislația muncii permite angajarea de către conducerea școlii a personalului 

calificat pentru compartimentele deficitare 

 Disponibilitatea cadrelor didactice de a munci suplimentar atât cu elevii capabili 

cât și cu cei care au nevoie de educație remedial 

 Şcoala oferă servicii educative unei populaţii şcolare mixte, cu componenţa 

majoritar rromă; 

 Varietatea cursurilor de formare oferite de CCD, Universitatea ”Dunărea de Jos” 

Galați 

4.2.4. Amenințări 

 Tradiţiile minorităţii rrome, ai cărei membri tind să descurajeze frecventarea 

instituţiei educa-tive de către copii (căsătoriile timpurii); 

 Scăderea numărului de copii din circumscripţia arondată şcolii datorită 

îmbătrânirii populaţiei, migrației, scăderea numărului de copii în rândul familiilor 

 Migraţia părinţilor la muncă în străinătate sau în ţară (nomazi); 

 Apariția discontinuității din cauza scindării anuale a colectivului de cadre 

didactice, urmare a mobilității profesorilor suplinitori 

 Influența negativă a anturajului asupra elevilor 

 

4.3. Resurse materiale 

 

4.3.1. Puncte tari 

 Școala deține autorizație de funcționare 

 Recondiționarea și igienizarea permanentă a spațiilor școlare 

 Existența cabinetului de informatică și a bibliotecii 

 Fonduri bugetare de la Primărie și ISJ pentru reparații și igienizări 



 Conectarea școlii la internet și la televiziunea prin cablu 

 Existența cabinetului medical și a centrului financiar 

 Şcoala este preocupată de dezvoltarea patrimoniului material ce înlesneşte buna 

desfăşurare a procesului instructiv-educativ (dispune de două laboratoare AEL, 

teren de sport amenajat cu gazon artificial, 6 săli de clasă, o sală  de sport); 

4.3.2. Puncte slabe 

 Inexistenţa unui spaţiu de socializare; 
 Şcoala are o vechime de peste 100 de ani cu o infrastructură ce necesită un efort 

de renovare considerabil; 
 Baza materială şi logistică insuficientă; 
 Conștiința morală scăzută a unor elevi privind păstrarea și întreținerea bunurilor, a 

spațiilor din școală; 
 Unele cadre didactice nu își asumă responsabilitatea gestionării și întreținerii 

bunurilor din sala de clasă; 
 Lipsa unui proiect cu finanțare externă; 
 Lipsa unor cabinete de specialitate: română, geografie, matematică, muzică etc. 
4.3.3. Oportunități 
 Existenţa unor tendinţe favorabile la nivelul politicilor de administraţie locală; 

 Descentralizarea finanțării și autonomia instituțională permit o gestionare mai 

eficientă a fondurilor 

 Înfiinţarea la nivelul şcolii a unui cabinet de asistenţă psihopedagogică care poate 

sprijini dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor. 

4.3.4. Amenințări 

 Bugetul limitat al primăriei față de necesitățile școlii 

 Insuficiența fondurilor bănești 

 Uzura fizică și morală a echipamentelor 

 Criza economică prelungită care crează dificultăți de înzestrare a școlii cu diferite 

materiale didactice necesare 

 

4.4. Relații comunitare și parteneriat 

 

4.4.1. Puncte slabe 

 organizarea de către Comisia diriginților a unor întâlniri cu reprezentanți ai Secției 

1 de Poliție cu scopul prevenirii delicvenței juvenile 
 organizarea de activități în parteneriat cu DSP Galați pentru stabilirea unor 

obiceiuri sănătoase 
 organizarea de activități cu psihologul școlar și reprezentanți ai DGASPC Galați 

pentru prevenirea traficului de personae 
 parteneriat cu biserica 
4.4.2. Puncte slabe 
 legăturile cu diverse firme și licee în vederea realizării unei bune orientări școlare 

sunt insuficiente 

 lipsa unor parteneriate cu alte școli din municipiu și din țară 

 nu sunt implicați părinții în desfășurarea unor activități extracurriculare 

 absența unui mediator în relația cu comunitatea 

 lipsa unor proiecte și programe care pot fi desfășurate în parteneriat cu ONG-uri 



 

 

4.4.3. Oportunități 

 colaborarea cu instituţiile comunitare în măsură să sprijine acţiunile şcolii: 

Consiliul Local, Poliţia, ISJ, CCD din judeţul Galaţi. 

 disponibilitatea unor instituții de a veni în sprijinul școlii  

 interesele unor licee de a-și prezenta oferta educațională 

 târgul de ofertă școlară 

4.4.4. Amenințări 

 nivelul de educație limitat sau chiar inexistent al părinților duc la slaba sau lipsa 

de implicare a acestora în viața școlii 

 perceperea eronată de către o parte a comunității locale a problematicii din 

activitatea școlii. Ca urmare, permanenta subapreciere a muncii cadrelor didactice 

 lipsa de informare a comunității privind activitățile școlii noastre 

 

 

5. Analiza PESTE 

 

A. Factori politico – legali 

 Legislația muncii:  

- vizează consolidarea rolului școlii ca principala instituție de educație și 

învățământ 

  - permite angajarea de către școală a personalului calificat 

 - nu permite eliberarea din funcție a cadrelor didactice cu performanțe scăzute 

- dezvoltă relațiile de colaborare între oficialități și școală, cu scopul 

descentralizării și flexibilității, al decongestionării activității 

 - crește eficiența în dezvoltarea pozitivă a actului educațional  

 Activitatea partidelor politice: 

- Promovarea unor măsuri și politici educaționale menite să continue 

dezvoltarea și modernizarea sistemului 

- Lipsa de continuitate a măsurilor de reformă datorată alternanței partidelor 

aflate la guvernare 

- Consens în conceperea și aplicarea politicilor educaționale 

- Stimularea creșterii natalității prin facilitățile acordate mamelor pentru 

creșterea copiilor 

 Activitatea de lobby: 

- Colaborarea cadrelor didactice din învățământul primar cu grădinița nr. 21 

”Mihaela” arondată școlii, prezentând principalele realizări în activitatea 

instructiv – educativă 

- Popularizarea activităților elevilor și ale cadrelor didactice pe site-ul școlii și 

invitarea părinților la activitățile extra-curriculare din școală 

B.  Factori economici 

 Activitatea economică: 

- Influența reducerii activității economice a unor mari întreprinderi asupra 

bugetelor familiilor cu copii 

 Politica bugetară: 



- Asigurarea resurselor financiare necesare desfășurării în condiții decente a 

procesului instructiv – educativ, prin existența unei politici bugetare 

favorabile școlii, la nivel local 

- Programul POCU – Axa Prioritară 6 pentru pentru școlarizarea grupurilor 

dezavantajate 

 Venitul disponibil al familiei: 

- Creșterea prețurilor materialelor și mijloacelor necesare în cadrul procesului 

de învățământ poate reprezenta o amenințare 

- Scăderea veniturilor familiei – fapt care generează dezinteresul elevilor, având 

consecințe grave asupra procesului educațional 

- Acordarea unor burse sociale și pachete de rechizite școlare 

C. Factori socio – culturali 

 Atitudinea față de muncă: 

- Atitudinea pozitivă față de muncă a unui număr foarte mic de elevi și părinți 

- Tendința mass-mediei de a prezenta aspecte negative ale învățământului, 

școala făcând eforturi pentru a le înlătura sau atenua 

 Rata natalității: 

- scăderea anuală, natural sau prin transfer, a numărului de copii creează 

probleme de menținere a personalității juridice a școlii 

 Nivelul educațional: 

- Majoritatea elevilor provin din familii dezavantajate din punct de vedere 

social, cu condiții grele de trai aproape la limita subzistenței  

- Marea majoritate a familiilor nu receptează educația ca fiind un mijloc de 

promovare socială 

- Perceperea eronată a unor modificări survenite în politica educațională, de 

structură sau conținut, prin prisma experienței personale și a modului în care 

s-a asigurat accesul la informație 

- Se impune reorientarea termenului de ”educare a personalității elevului și a 

părintelui” pentru contracararea efectelor negative menționate 

 Probleme etnice: 

- Elevii școlii aparțin în proporție de 98% etniei rrome 

 Atitudinea față de religie: 

- Coexistența pașnică între indivizi care aparțin aceleiași religii 

D. Factori tehnologici 

- Fondurile de la bugetul local pentru dotarea cu echipamente sunt insuficiente 

- Unitatea școlară deține laboratoare funcționale 

- Beneficiari ai progamului SEI, implementarea programului AEL 

- Pregătirea în proporție de 80% a personalului didactic și auxiliar în utilizarea 

programelor de calculator 

E. Factori ecologici 

- Activități ecologice (curățarea unor zone, reciclarea deșeurilor) 

- Cunoașterea zonei (resurse, nevoi, elemente specifice, trecut, impact uman) 

- Inexistența unor spații de joacă pentru copii în cartierul școlii 

- Existența unui număr insuficient de spații verzi în cartierul școlii 

- Realizare unor programe de educație ecologică 

 



6. Componenta strategică: 

 Deviza școlii: O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI! 
 

           Viziunea școlii: Realizarea unui mediu favorabil învățării și pregătirii elevilor, orientării 

elevului spre împlinirea sa ca adult pentru a fi capabil să participe activ la viața comunității din 

care face parte. 

Misiunea școlii: Şcoala noastră, şcoală europeană, îşi propune prin reforma sistemică, 

eficientă şi corectă să genereze un proces educaţional în scopul dezvoltării personale şi 

profesionale a fiecărui elev. Şcoala noastră crede că fiecare copil are dreptul la educaţie şi 

capacitatea să progreseze în condiţiile respectării intereselor şi nevoilor sale. 

Priorităţile educaţionale pentru anul şcolar în curs:  

1. Optimizarea comunicării şcoală-comunitate prin implicarea permanentă a părinţilor în vederea 

scăderii nivelului absenteismului şi abandonului şcolar în rândul elevilor de etnie rromă din toate 

ciclurile şcolare; 

2. Implementarea unor strategii de evaluare cu scop de ameliorare a rezultatelor învățării; 

3. Implicarea elevilor în activități extracurriculare cu participarea familiei care să faciliteze 

dezvoltarea relațiilor pozitive atât în incinta școlii cât și în afara acesteia; 

4. Acordarea unei a doua şanse la educaţie pentru copiii / tinerii care au abandonat şcoala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



II. PLANURI OPERAȚIONALE 
1. DOMENIUL FUNCŢIONAL: CURRICULUM 

 
 

NR 

CRT 

 
OBIECTIVE 

SPECIFICE 

 
ACTIVITĂŢI PROPUSE 

 
MĂSURI 

 
RESURSE 

 
RESPONSABIL 

 
TERMEN 

INDICATORI/ 

STANDARDE DE 

REALIZARE 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
1. 

 
1.1.Elaborarea 

proiectelor de 

curriculum 

şcolar  şi 

extraşcolar 

    Cunoaşterea şi aplicarea 
curriculumului naţional 

-afişarea listei cu 
programele în 

vigoare 

-umane   –   
cadre didactice 

-director 07.09.2018 - nr. cadre didactice care 
aplică correct curriculum 
naţional 

    Elaborarea   proiectului 
activitatilor extracurriculare si al 
concursurilor școlare 

-vizarea calendarului -umane   –   
cadre didactice, 
elevi, părinţii 
elevilor 

-director, 
-consilier 
educativ 

01.10.2018 Corelarea obiectivelor şi 
activităţilor stabilite la 
nivel de şcoală cu cele 
stabilite la nivel naţional şi 
local 

    Alegerea manualelor alternative 
pentru  anul şcolar următor. 

-informarea tuturor 
cadrelor didactice 

-materiale – 
manuale 
alternativ
e umane 
– cadre 
didactice 

-responsabilii 
comisiilor 
metodice 
-comisia 
de 
curriculum 

06.05.2019 -calitatea  manualelor 
selectate 

    Monitorizarea aplicării 
curriculumului. 

- vizarea activităţii -umane   –   
cadre didactice 

-director, comisia 
de curriculum 

Semestrul I -nr. de documente 
verificate 

 
2. 

 
1.2.Formarea 

competenţelor 

de  bază 

    Proiectarea  activităţii  didactice. -vizarea 
planificărilor de 
către r esponsabilii 
de catedre/comisii 

-umane   –   
cadre didactice 

-director 
 

12.10.2018 -realizarea planificărilor 
calendaristice pentru 
fiecare  cadru didactic 

    Diversificarea metodelor de 
predare/învăţare. 

-informări  în  
cadrul catedrelor şi 
comisiilor  metodice 

-umane   –   
cadre 
didactice 

-responsabilul 
comisiei de 
asigurare a 
calităţii 

Semestrul I -nr. metodelor de 
predare/învăţare utilizate 
-nr.   cadre   didactice   
care folosesc metode 
moderne 

    Monitorizarea actului 
educaţional. 

-participare la 
activităţile derulate 
de cadrele didactice 
 
 

-umane   –   
elevi, 
cadre didactice 

-director, 
 

Semestrul I -nr. activităţilor 
desfăşurate 

 

 



0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
      Participare la activități de 

educație remedială și de dezvoltare 
- aprobarea 
pregătirilor 
suplimentare 

-umane   –   
elevi, 
cadre didactice 
  

-director Semestrul I -nr. elevi participanţi 
 

 
2. 

 
1.2.Formarea 

competenţelor 

de  bază 

    Lecţii  AEL, competenţe  IT. -actualizarea  
datelor, lecţiilor 

-umane   –   
elevi, 
cadre didactice 

-director 
 

22.12.2018 -nr de lecţii  noi  AEL 
realizate şi nr. de   
lecţii derulate 

 
3. 

 
1.3. Evaluarea 

activităţii din 

unitatea  de 

învăţământ 

    Monitorizarea rezultatelor 
obţinute la evaluarea națională. 

-organizarea de 
activităţi 
suplimentare cu 
elevii 

-umane   –   
elevi, 
cadre  didactice 
 
 

-director 
-consilier educativ 

04.02.2019 -întocmirea unui raport 
privind rezultatele 
obţinute de elevi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE UMANE 
 
 

NR 

CRT 

 
OBIECTIVE 

SPECIFICE 

 
ACTIVITĂŢI PROPUSE 

 
MĂSURI 

 
RESURSE 

 
RESPONSABIL 

 
TERMEN 

INDICATORI/ 

STANDARDE DE 

REALIZARE 

0. 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 

 
 
 

5. 

 
2.1.Monitoriza

- rea 

funcţionării 

structurilor 

instituţionale 

administrative 
şi   
manageriale 
din  şcoală 

    Coordonarea activităţii de 
identificare  obiectivă  a  
criteriilor pentru  acordarea  de  
recompense 
şi stabilirea calificativelor 
anuale. 

-consemnarea 
periodică  a 
activităţilor
 derulat
e 
de către cadrele 
didactice 

-umane   –   
cadre 
didactice, 
personal  
auxiliar, 
personal 
nedidactic 

-director permanent -realizarea  fişei de 
evaluare 
pentru
 acordare
a recompenselor 

    Gestionarea eficientă a 
conflictelor. 

-discuţii cu 
personalul   şcolii, 
elevii şi
 părinţii 
acestora 

-umane   –   
cadre 
didactice 

-director permanent -nr. conflicte  soluţionate  
la 
nivelul şcolii 

 
6. 

 
2.2.Formarea 

managerială   

şi realizarea 

culturii 

manageriale 

    Identificarea   nevoilor de 
formare 

managerială. 

-discuţii permanete 
cu personalul  şcolii 

-umane- cadre 
didactice 

-resp. 
perfecţionare 

15.10.2012 -întocmirea fişelor 
personale ale
 cadrelor 
didactice     Înscrierea  la  stagii, module de 

formare. 
-discuţii permanete 
cu personalul  şcolii 

-umane   –   
cadre 
didactice 

-resp. 
perfecţionare 

Permanent -nr.  stagii de formare 
managerială 
-nr. participanţi 

    Înscrierea şi realizarea de 
schimburi de  experienţă. 

-iniţierea unor 
schimburi   de 
experienţă cu alte 
şcoli 

-umane   –   
cadre 
didactice 

-director 30.08.2012 -nr.   de participări la 
schimburi de  experienţă 
-nr. de   activităţi   
realizate la  nivelul şcolii 

    Formarea   continuă a 
personalului 

didactic. 

- afişarea  ofertelor 
de 
formare 

-umane   –   
cadre 
didactice 

-director 
-responsabil 
perfecţionar
e 

30.08.2013 -nr. cursuri de 
perfecţionare  managerială 

    Diseminarea informaţiei 
obţinută 

în cadrul formărilor. 

-discuţii permanete 
cu personalul  şcolii 

-umane   –   
cadre 
didactice 

-director 
 

Permanent -nr.  activităţi organizate 
pentru realizarea unei 
culturi  manageriale 

 
7. 

 
2.3.Formarea 

continuă şi 

perfecţionarea 

personalului 

    Identificarea  nevoilor de 
formare. 

-discuţii cu 
personalul şcolii 

-umane   –   
cadre 
didactice 

-resp. 
perfecţionare 

15.10.2012 -preluarea cererilor 
cadelor didactice  
pentru formări 
- întocmirea   unei   
situaţii 
privind  nevoia  de  
formare a cadrelor 
didactice 

    Asigurarea participării 
personalului la  stagii,
 module, 
simpozioane  etc. 

-organizarea  
flexibilă 
a activităţii 
-afişarea  ofertelor  

-umane   –   
cadre 
didactice, 
personal 

-resp. 
perfecţionare 

15.10.2012 -nr de cadre didactice 
înscrise la stagii   
de perfecţionare, 
 grade 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 
4. 

 
2.1. 

Monitorizarea 

funcţionării 

structurilor 

instituţionale 

administrative 
şi  
manageriale 
din  şcoală 

    Proiectarea activităţii 
manageriale. 

-consultarea tuturor 
factorilor implicaţi 

-umane   -   
cadre 
didactice 

-director 
-CA 

19.10.2018 -realizarea planului 
managerial al  şcolii 

    Monitorizarea, consilierea 
elaborării programelor manageriale 

a CA, CP,   celorlalte comisii  din 

şcoală. 

asigurarea 
informaţiilor  noi 

necesare derulării 

optime a activităţii 

-umane   –   
cadre didactice 

-director, 
 

19.10.2018 -întocmirea planurilor 
manageriale ale 
comisiilor/catedrelor 

 Monitorizarea, consilierea elaborării  
raporturilor  de  analiză a  CA, CP,  
celorlalte  comisii  din şcoală. 

-participare la 
întâlnirile  comisiilor 

-umane   –   
cadre didactice 

-director 
-CA 

11.02.2019 -elaborarea rapoartelor 
semestriale ale comisiilor 
-elaborarea  raportului  
CP, CA 

 Stabilirea  planului  de  şcolarizare 
pentru  anul şcolar următor. 

-realizarea 
recensământului 
-studiu de nevoi 

-cadre  didactice -director 
-CP 

20.12.2018 -realizarea planului de 
şcolarizare 
-nr. elevi  înscrişi în 
clasele de   început  mai  
mare  cu 
20%  Întocmirea   unor   programe de 

recuperare, prevenire abandon. 
- realizarea unei 
baze de date privind 
riscurile  de abandon 
apărute   pe 
parcursul anului 
şcolar 

-umane   –   
cadre didactie,  
elevi 

-director 
-resp comisiilor 
metodice 
-consilier educativ 

Octombrie 
2018 

-întocmirea programelor 
de recuperare/discipline 
-nr. elevi cuprinşi în 
cadrul programelor 

 Respectarea  legislaţiei  şcolare  şi 
privind politica de  personal. 

consultarea 
periodică  a 
noutăţilor apărute în 
Monitorul Oficial 

-umane   –   
cadre didactice, 
auxiliare şi 
nedidactice 

-director, 
 

permanent -mapă  cu  legislaţia 
şcolară în  vigoare 

 Repartizarea   sarcinilor   (fişe   de 
post, decizii). 

-desemnarea unei 
persoane  care 
verifică existenţa 
documentelor 

-umane -director Octombrie 
2018 

-completarea fişelor 
postului 
-emiterea deciziilor 

privind responsabilităţile

 la 

nivelul şcolii 
 



 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 
7. 

 
2.3.Formarea 

continuă şi 

perfecţionarea 

personalului 

    Mentorat. -organizarea de 
activităţi pentru 
cadrele didactice 
debutante 

-umane   –   
cadre didactice 
-materiale   – 
cursuri de 
specialitate 

-şefii  de  comisii 
metodice 

04.02.2019 -nr. cadre didactice 
debutante  consiliate 

 
8. 

 
2.4.Evaluarea 

activităţii din 

unitatea  de 

învăţământ 

    Asistenţe   la   activităţile 
didactice şi  activităţile extraşcolare. 

-afişarea graficului 
de asistenţe 

-umane   –   
cadre 
didactice 

-director, 
Consilier educativ 

Octombrie 
2018 

-întocmirea  graficului 
-nr. cadre didactice care 
sunt asistate la ore 

Monitorizarea/îndrumarea, 
întocmirea de rapoarte, informări 
privind  progresul elevilor 
şi atingerea  standardelor naţionale 
pe  discipline. 

-discuţii cu 
responsabilii de 
catedre şi comisii 

-umane   –   
cadre 
didactice, elevi 

-director 
-responsabili 
comisii metodice 
-CEAC 

semestrial -realizarea unor  rapoarte 
privind nivelul   
atingerii standardelor  pe  
discipline 

Monitorizarea/îndrumarea activității  
educative. 

-discuţii -umane   –   
elevi, cadre  
didactice 

-director 
Consilier educativ 

04.02.2019 -dosarul  comisiei  
activităţi extracurriculare 
şi extraşcolare 

 
9. 

 
2.5. 

Asigurarea 

calităţii  în 

unitatea de 

învăţământ 

 Întocmirea planului  de  
activitate pentru Comisia de 
asigurare a calităţii şi evaluării  din  
unitate. 

-discuţii între 
membrii CEAC 

-umane  - cadre 
didactice 

-coordonator 
CEAC 
-director 

02.11.2018 -raport al comisiei la 
sfârşitul  anului şcolar 

    Realizarea unor documente 
specifice comisiei CEAC 

-organizarea unor 
activităţi la nivelul 
comisiei   de 
curriculum 

-umane   –   
cadre 
didactice, elevi 

-responsabilul 
comisiei CEAC 

Semestrul I -raport al   comisiei   
de asigurare a  calităţii 

 
10. 

 
2.6. 

Consilierea şi 

facilitarea 

schimbului de 

informaţii 

    Realizarea unei  bănci de date. -solicitarea de 
documente 

actualizate 

personalului şcolii  

şi elevilor  şcolii 

-umane   –   
cadre didactice 

-director 
-secretar  

Octombrie 
2018 

-baza  de  date – elevi 
-baza   de date   –   
cadre didactice 

    Organizarea   unui   program de 
audienţe 

-documentaţie  
pentru 
audienţe 

-umane -director, 
 

săptămânal -nr. audenţe acordate 

    Reuniuni   de   lucru,   întâlniri   
cu personalul. 

-discuţii  periodice -umane -director, 
 

permanent -nr. reuniunilor şi 
întâlnirilor  organizate 
-nr. problemelor 
soluţionate 
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0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 
10. 

 
2.6. 

Consilierea şi 

facilitarea 

schimbului de 

informaţii 

    Soluţionarea corespondenţei, 
sesizărilor, reclamaţiilor, 
medierea conflictelor. 

-discuţii cu toţi 
factorii implicaţi 

-umane 
-financiare 
-materiale- 

hârtie, 

-director, 
 

04.02.2019 -nr. corespondenţei 
-nr. reclamaţiilor, 
sesizărilor rezolvate la 
nivelul şcolii 
-nr. conflictelor mediate 

    Consilierea părinţilor şi a 
elevilor. 

-organizarea de 
către inv/diriginţi a  
unor activităţi de 
consiliere 

-umane   –   
elevi, părinţi, 
cadre didactice 

-consilier 
educativ, 
-psiholog şcolar 

04.02.2019 -nr. elevi  consiliaţi 
-nr. părinţi  consiliaţi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE FINANCIARE ŞI  MATERIALE 
 

 
 

NR 

CRT 

 
OBIECTIVE 

SPECIFICE 

 
ACTIVITĂŢI PROPUSE 

 
MĂSURI 

 
RESURSE 

 
RESPONSABIL 

 
TERMEN 

INDICATORI/ 

STANDARDE DE 

REALIZARE 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
11. 

 
3.1.Alocarea 

resurselor 

financiare  şi 

materiale în 

concordanţă  

cu necesităţile 

unităţii 

 Întocmirea listei de priorităţi 
pentru dotări şi investiţii. 

-consultarea tuturor 
factorilor interesaţi 

-umane -administrator 
patrimoniu 
-contabil şef, 
-director 

ian. 2019 -tipul de dotări şi investiţii 

    Resurse  financiare pentru: 
- investiţii 
- reabilitări 
- reparaţii  şi igienizări 
- salarii 
- altele. 

-atragerea  de  
resurse 
din diferite surse 

-financiare – 
Consiliul local, 
Prefectură, 
MEN 

-director, 
-contabil şef 

Anul   şcolar 
2018-2019 

-valoarea 
resurselor 
-acoperirea nevoilor 

pentru modernizarea 

infrastructurii 
 

    Solicitarea unor lucrări de 
reparaţii. 

-consultarea tuturor 
factorilor interesaţi 

-financiare – 
Consiliul  local 

-director, 
-contabil şef 

ian. 2019 -valoarea fondurilor 
-nr. reparaţiilor efectuate 

    Dotarea cu mijloace de 
învăţământ. 

-consultarea tuturor 
factorilor interesaţi 

-financiare – 
MEN,  Consiliul 
local 

-director 
-contabil şef 

ian. 2019 -valoarea  dotărilor 
-nr. elevi  beneficiari 

    Colaborare cu compartimentele 
Primăriei  Galati  pentru  
alocarea de resurselor financiare  
necesare. 

-realizarea 
corespondenţei cu 
Primăria 

-umane -director, 
-contabil şef 

ian. 2019 -nr. contacte realizate 
-eficienţa  contactelor 



 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
12. 3.2. 

Monitorizare
a realizării 
lucrărilor de 
investiţii 

     Reabilitarea / Renovarea clădirii 
fostei grădinițe din strada Tecuci nr. 
116  
 

-consultarea 
permanentă cu 
echipa de proiect 

-umane 
-financiare 
bugetul 
proiectului 

-director 
-contabil şef 
-administrator 

august 
2019 

-finalizarea lucrărilor 
proiectului 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DOMENIUL FUNCŢIONAL: DEZVOLTARE ŞI  RELAŢII  COMUNITARE 
 

 
 

NR 

CRT 

 
OBIECTIVE 

SPECIFICE 

 
ACTIVITĂŢI PROPUSE 

 
MĂSURI 

 
RESURSE 

 
RESPONSABIL 

 
TERMEN 

INDICATORI/ 

STANDARDE DE 

REALIZARE 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
13. 

 
4.1. 

Promovarea 

ofertei 

educaţionale 

    Lansarea unor proiecte de 
parteneriat. 

-atragerea de 
parteneri 

-umane   –   
cadre didactice, 
elevi 
-financiare – 
sponsorizări 

-director, 
 
-consilier educativ 

14.06.2019 -nr. proiecte  de  
parteneriat 

    Monitorizarea  inserţiei  şcolare  
a absolvenţilor. 

-realizarea unei 
statistici  cu privire 
la opţiunile elevilor 
absolvenţi 

-umane   –   
elevi, cadre 
didactice 

-consilier 
educativ, 
-director 

30.08.2019 -nr. elevi monitorizaţi 
după absolvirea clasei a 
VIII-a  

    Realizarea  de  activităţi   -lansarea unor oferte 
de către 
cadrele  
didactice 

-umane –cadre 
didactice 
-financiare – 
părinţi 

-director, 
 

14.06.2019 -nr. elevi  participanţi la 
activităţi 

    Popularizarea  rezultatelor  
şcolare, a rezultatelor la 
examenele naţionale,şi a 
rezultatelor după admiterea la 

licee  

-organizarea 
comisiei 
imaginea şcolii 

-umane   –   
elevi, 
cadre  didactice 

-director 
-consilier educativ 

30.08.2019 -articole în presă 

 
14. 

 
4.2. 

Consilierea şi 

facilitarea 

schimbului de 

informaţii 

    Actualizarea bazei  de date. -solicitarea de 
documente 

actualizate 

personalului şcolii  

şi elevilor  şcolii 

-umane   –   
cadre 
didactice 

-director 
-secretar 

Octombrie 
2018 

-baza  de  date – elevi 
-baza   de date   –   
cadre didactice 

    Flux   informaţional cu   unităţile 
şcolare,  ISJ,  consiliul local. 

-verificarea zilnică  
a corespondenţei 
scrise, internet 

-umane 
-materiale-hartie 

-director, 
-secretar 

Anul   şcolar 
2018-2019 

-nr. adrese, note 
telefonice, mail-uri  
primite şi trimise 
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14. 

 
4.2. 

Consilierea şi 

facilitarea 

schimbului de 

informaţii 

Organizarea   unui   program de 
audienţe 

-documentaţie  
pentru 
audienţe 

-umane -director, 
 

săptămânal -nr. audenţe acordate 

 Reuniuni   de   lucru,   întâlniri   cu 
părinţii,  colaboratori,  parteneri  în 
proiecte etc. 

-discuţii  periodice -umane -director, Anul   şcolar 
2018-2019 

-nr. reuniunilor şi 
întâlnirilor  organizate 
-nr. problemelor discutate 
şi  soluţionate 

Soluţionarea corespondenţei, 
sesizărilor, reclamaţiilor, medierea 
conflictelor. 

-discuţii cu toţi 
factorii implicaţi 

-umane 
-financiare 
-materiale- 
hârtie, 

-director, 30.08.2019 -nr. corespondenţei 
-nr. 
 reclamaţiilor, 
sesizărilor rezolvate la 
nivelul şcolii 
-nr. conflictelor mediate  

15. 

4.3. 
Deschiderea 
sistemelor de 
educaţie  şi 
formare 
profesională 
spre mediul 

social, 

economic  şi 

cultural, spre 

societate 

    Consolidarea relaţiilor de 
colaborare   dintre   instituţiile   
de educaţie  şi  formare  
profesională, 
agenţi economici, societate în 
general 

-încheierea unor 
contracte de 
parteneriat 

-umane – elevi  
şi cadre  
didactice 
-financiare - 
sponsorizări 

-director 
-consilier educativ 

Anul   şcolar 
2018-2019 

-nr. parteneriatelor 
realizate 
-nr. unităţilor partenere 

    Monitorizarea/îndrumarea 
activității educative. 

-verificarea  
periodică a activităţii 
educative 

-umane   –   
elevi, cadre  
didactice 

-director 
-consilier educativ 

Anul   şcolar 
2018-2019 

-dosarul  comisiei  
activităţi extracurriculare 
şi extraşcolare 

 
4.4.Promovare

a imaginii 

pozitive 

instituţionale 

şi de sistem 

    Mass-media. -publicarea  
constantă în presăa  
unor informaţii 
despre activitatea 
unităţilor şcolare 

-umane -director, 
-consilier 
imagine, 
-Consilier 
educativ 

Anul   şcolar 
2018-2019 

-nr. activităţi organizate 
pentru promovarea 
imaginii  şcolii 
-nr.  articole şi interviuri 
publicate/difuzate în 
mass-media 

Monitorizarea  imaginii  instituţiei 
în   presa   locală   şi implementarea 
unor măsuri corespunzătoare  de  
ameliorare  pe baza rezultatelor  
monitorizării. 

 -umane- cadre 
didactice, 
- materiale  –  
pt. 
achiziţionarea  
de publicaţii 
diverse 

-director, 
-consilier 
imagine, 
- Consilier 
educativ 

Anul   şcolar 
2018-2019 

- Revista presei 
-Realizarea  unui  plan  
de măsuri ameliorativ 

    

 



III. Documente care vor fi întocmite pe baza prezentului plan managerial 

 

- Tematica și graficul Consiliului de Administrație 

- Tematica și graficul Consiliului Profesoral 

- Planurile manageriale ale comisiilor 

- Graficul de asistențe 

- Activitățile extrașcolare 

- Activitatea de formare și perfecționare. 

 

 

 

 

Director,  

Luminița Crăciun 

 



 


