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RAPORT ARGUMENTATIV AL ACTIVITĂȚII DIRECTORULUI 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018 

 
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ”Elena Cuza” Galați  

           (Grădinița cu program normal ”Mihaela” Galați) 

 

Director: CRĂCIUN LUMINIȚA - ALINA 

Specialitate: limba engleză 

Obligația de predare: 6 ore 

Vechime ca director: 1 an și 8 luni 

Vechime în învățământ: 15 ani  

Grad didactic: I 

 

UNITATEA DE COMPETENȚĂ 

I. Proiectarea strategiei de coordonare și direcțiilor de dezvoltare a unității de 

învățământ 

Pe baza analizei activității desfășurate în anul școlar precedent, a realității existente la 

nivelul unității școlare și a Raportului anual de evaluare a activității elaborat de 

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității la nivelul școlii s-a realizat diagnoza 

unității de învățământ, s-au identificat obiectivele specifice care au fost corelate cu 

obiectivele stabilite la nivel local și național. Au fost elaborate PDI și planul 

operațional pentru anul școlar în curs, care au fost corelate cu bugetul de venituri și 

cheltuieli. A fost elaborat proiectul de curriculum al școlii și cel referitor la activitatea 

extracurriculară. Planurile elaborate au fost validate la nivelul consiliului de 

administrație al școlii și asumate de personalul unității. De asemenea, proiectul 

planului de școlarizare și oferta educațională respectă reglementările în vigoare. 

Dovezi: PDI, plan managerial, rapoarte de activitate, proiectul planului de școlarizare, 

oferta educațională 

În elaborarea documentelor sintetice s-au respectat legislația și metodologiile în 

vigoare, autorizațiile și avizele necesare funcționării au fost realizate în termenele 

stabilite și au fost coroborate cu asigurarea logisticii pentru desfășurarea activității 

într-un mediu stimulativ și sigur. Au fost revizuite procedurile operaționale care 

reglementează activitățile tuturor compartimentelor din unitate, a fost organizată 

activitatea de SSM, PSI (serviciile SSM și PSI fiind externalizate pentru o mai bună 

administrare a acestora) și ISU conform legii. De asemenea, colectivele de elevi au 

fost organizate conform prevederilor în vigoare, iar documentele școlare au fost 

completate la timp. La nivelul comisiilor metodice, a consiliului profesoral și a 

consiliului de administrație, la CEAC și la nivelul compartimentelor funcționale 

există documente de analiză și evaluare și rapoarte semestriale și anuale. S-au 

efectuat asistențe la ore conform legislației, întâlniri cu cadrele didactice, elevii și 

sedințe cu părinții pe școală. Activitatea CEAC a fost demarată și organizată urmând 

a fi definitivată în anul școlar următor. A fost elaborat raportul de activitate pe 



semestrul I al unității de învățământ, cel anual urmând a fi realizat după 

definitivarea/încheierea situației școlare 2017 – 2018. Au fost elaborate și ulterior 

verificate documentele de proiectare – planificare atât la nivelul școlii, cât și la 

nivelul compartimentelor și a comisiilor metodice: planuri manageriale anuale și 

semestriale, planuri de activitate, rapoarte semestriale și anuale, materiale de analiză. 

Au fost elaborate anexe la nivelul consiliului de administrație, al consiliului 

profesoral și al CEAC. 

Dovezi: avize legale de funcționare, dosare SSM și PSI, rapoarte semestriale și 

anuale, raportul RAEI, anexele consiliului de administrație și cele ale consiliului 

profesoral, procese verbale întocmite. 

S-a realizat proiectul de buget al unității de învățământ, corelat cu domeniile de 

activitate și ale PDI și aprobat în sedința consiliului de administrație. Asigurarea 

execuției bugetului de venituri și cheltuieli s-a realizat prin semnalarea autorităților 

locale a situațiilor de subfinanțare și prin respectarea legislației în vigoare, fiind 

asigurată transparența execuției bugetare. Există o politică sistematică privind 

diminuarea cheltuielilor și economisirea resurselor. Majoritatea personalului școlii 

este interesat de întreținerea bazei materiale, a mijloacelor de învățământ și a 

auxiliarelor curriculare existente. Există planuri de îmbunătățire a dotării cu mijloace 

de învățământ și auxiliare curriculare, în funcție de nevoile unității școlare, de 

scopurile și obiectivele cuprinse în documentele programatice, însă se întâmpină 

dificultăți în obținerea resurselor financiare. 

S-a realizat proiectul planului de școlarizare pe baza analizei de nevoi realizate la 

nivelul unității de învățământ și a fost supus spre avizare consiliului de administrație. 

Au fost întocmite proiectul de încadrare, statul de funcții și statul de personal și au 

fost prezentate  în termenele stabilite la serviciul personal. Proiectul de încadrare a 

fost aprobat în CA. 

Dovezi: proiectul de buget,  memoriu privind fundamentarea proiectului de buget și a 

planului de achiziții, liste de inventar, note contabile, proiectul planului de 

școlarizare, planul de încadrare, statul de funcții, statul de personal. 

 

 

UNITATEA DE COMPETENȚĂ 

II. Organizarea activităților unității de învățământ 

În anul școlar 2017 – 2018, încadrarea personalului didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic s-a realizat cu respectarea legislației în vigoare și a repartițiilor realizate de 

către ISJ Galați. Au fost întocmite fișele de post ale angajaților în conformitate cu 

atribuțiile postului și cu organigrama unității de învățământ. Schema orară și 

programul personalului didactic auxiliar și nedidactic respectă reglementările în 

vigoare, fiind corelate cu obiectivele din planul operațional al școlii. La nivelul 

unității, s-au constituit echipe de lucru cu scopul realizării unor sarcini specifice. 

Contractele de muncă au fost întocmite la timp în conformitate cu legislație în 

vigoare. De asemenea, etapele de mobilitate a personalului didactic au fost respectate 

întocmai conform metodologiei. 

S-a asigurat obținerea autorizațiilor și avizelor legale de funcționare a unității de 

învățământ. 



Dovezi: decizii ISJ de încadrare a personalului, orar, decizii ale comisiilor din 

unitatea școlară, protocoale de parteneriat educațional, autorizații și avize legale de 

funcționare, contractele de muncă, fișe de post. 

 

UNITATEA DE COMPETENȚĂ 

III. Conducerea / coordonarea activității unității de învățământ 

A fost întocmit planul managerial al unităţii de învăţământ, planul operaţional pe anul 

şcolar în curs şi au fost implementate prin alocarea resurselor umane, materiale şi 

financiare planificate. De asemenea, s-au respectat termenele stabilite prin planul 

managerial.  

S-au emis şi distribuit deciziile de constituire a comisiilor de lucru la nivelul unităţii 

de învăţământ, în baza hotărârilor Consiliului de administraţie; a fost emisă decizia de 

constituire a comisiei SCMI şi a fost desemnat coordonatorul Grădiniţei „Mihaela”, 

structură a Şcolii Gimnaziale „Elena Cuza”, Galaţi. 

S-au revizuit ROFUI şi Regulamentul intern al unităţii de învăţământ, au fost 

discutate în Consiliul Profesoral şi aprobate în Consiliul de administraţie. de 

asemenea, RAEI a fost prezentat în Consiliul Profesoral şi aprobat în Consiliul de 

administraţie. 

Dovezi: planul managerial, planul operaţional, procese verbale CA, deciziile de 

constituire a comisiilor, ROI, ROFUI, dosarul SCMI, RAEI. 

Performanţa membrilor personalului didactic a fost monitorizată şi evaluată cel puţin 

o dată pe lună prin realizarea graficului de asistenţe la ore – atât la ciclu primar şi la 

ciclul gimnazial, cât şi în cadrul Programului A Doua Şansă - , s-au organizat întâlniri 

formale şi informale cu toate cadrele didactice din unitate, dar şi cu părinţii elevilor şi 

preşcolarilor. S-a organizat activitatea CEAC şi s-au întocmit documentele necesare 

completării dosarului acestei comisii. 

Şcoala dispune de resurse materiale şi umane care vin în sprijinul procesului de 

învăţare; baza materială asigură funcţionarea în două schimburi. S-a verificat 

aplicarea planurilor cadru în vigoare, au fost verificate şi avizate planificările 

calendaristice; există analize ale rezultatelor elevilor la testele iniţiale, evaluări, 

simulări şi propuneri de remediere a rezultatelor.  

Au fost asistate la ore toate cadrele didactice, au fost verificate documentele şcolare 

ale cadrelor didactice şi ale comisiilor conform graficului de monitorizare al 

directorului; au fost organizate activităţi extraşcolare şi extracurriculare. 

Dovezi: procese verbale de verificare, planuri cadru, planificările vizate, analize ale 

rezultatelor obţinute la testele iniţiale şi la evaluări / simulări, fişele de asistenţă la 

ore, procese verbale şi minute ale activităţilor extracurriculare / extraşcolare. 

 

 

 

UNITATEA DE COMPETENȚĂ 

IV. Motivarea / antrenarea personalului din subordine 

Pe parcursul anului școlar 2017 – 2018 au fost aprobate cererile de trecere salarială la 

o treaptă superioară conform legislației în vigoare și s-au realizat procedurile de 

evaluare și promovare a personalului unității de învățământ. Personalul didactic, 

didactic auxiliar și nedidactic a fost evaluat pe baza fișelor / procedurilor existente, cu 



respectarea procedurilor în vigoare și în conformitate cu atribuțiile și sarcinile din fișa 

postului. De asemenea, s-a asigurat cadrul instituțional pentru participarea la procesul 

decizional prin participarea cadrelor didactice în cadrul ședințelor comisiilor din 

școală, Consiliul profesoral și Consiliul de administrație; s-au asigurat condițiile de 

perfecționare profesională a personalului – conform legislației în vigoare - și a fost 

încurajat să participe la cursuri de formare. 

În perioada evaluată au existat două inspecții de specialitate pentru acordarea gradului 

didactic Definitiv doamnei profesor pentru învățământul primar Mihaela Viorica 

Cristian. 

Dovezi: cererile de trecere la o altă treaptă de salarizare / vechime, procese verbale 

CA, fișele de evaluare a personalului din unitate, procesele verbale de inspecție 

 

UNITATEA DE COMPETENȚĂ 

V. Monitorizarea / evaluarea / controlul activităților din unitatea de învățământ 

Monitorizarea activității de ansamblu a unității de învățământ se realizează utilizând 

instrumente specifice. S-a realizat colectarea datelor statistice pentru sistemul 

național de indicatori pentru educație și s-a monitorizat permanent introducerea 

acestora în SIIR, respectându-se termenele solicitate atâta timp cât aplicația o 

permite. De asemenea, a fost permanent monitorizată gestionarea bazei de date a 

unității de învățământ, arhivarea și păstrarea documentelor școlare oficiale 

respectându-se legislația în vigoare. S-a urmărit corectitudinea întocmirii, completării 

și gestionării documentelor școlare. 

În anul școlar 2017 – 2018 nu au existat abateri disciplinare în rândul personalului 

unității de învățământ, iar abaterile survenite în rândul elevilor au fost gestionate 

respectând prevederile ROFUIP, ROFUI, Statutul elevului și  legislația în vigoare.  

Datorită externalizării serviciilor SSM și PSI, acestea sunt organizate riguros, 

instruirile personalului din unitatea de învățământ fiind realizate de persoane abilitate 

pentru acest lucru. 

S-a realizat monitorizarea cadrelor didactice debutante atât prin consilierea 

profesională a acestora cât și prin organizarea unor activități de mentorat la nivel de 

catedră. 

S-a stabilit prin decizie responsabilul cu manualele, distribuirea acestora a fost 

monitorizată, iar manualele au fost recuperate în proporție de 80 – 90% la sfârșitul 

anului școlar. 

Dovezi: baza de date SIIR, baza de date a școlii, procese verbale, documentele 

școlare, documentele SSM și PSI. 

Bursele şcolare şi sociale, precum şi celelalte forme de ajutor stabilite prin lege au 

fost coordonate conform legislaţiei în vigoare. În ceea ce priveşte realizarea execuţiei 

bugetare, aceasta s-a efectuat în conformitate cu prevederile legale; s-au întocmit 

toate documentele şi rapoartele tematice curente şi speciale, cerute de ISJ, MEN sau 

alte instituții abilitate prin lege; resursele materiale au fost administrate în mod 

eficient în măsura în care au fost alocate; exerciţiul financiar a fost încheiat cu 

respectarea normelor legale referitoare la destinaţia fondurilor, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. Toate documentele legale privind execuţia bugetară au fost 

monitorizate şi aprobate în CA. 



A fost asigurată transparenţa în elaborarea şi execuţia bugetară; documentele 

contabile întocmite sunt arhivate şi păstrate conform legislaţiei în vigoare; raportul de 

execuţie bugetară a fost supus spre aprobare în CA; statele de plată sunt întocmite 

corect şi la termen. 

Dovezi: proiectul de buget, note contabile, rapoarte contabile, dosare de burse, state 

de plată 

Baza materială a unităţii de învăţământ permite desfăşurarea în bune condiţii a 

procesului instructiv – educativ; comisia de recepţie a bunurilor materiale îşi 

desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale; comisia de inventariere 

este întrunită de două ori pe an respectând prevederile legale; personalul din unitatea 

de învăţământ este interesat de întreţinerea bazei materiale şi a mijloacelor de 

învăţământ aflate în şcoală. 

Dovezi: procese verbale predare – primire, liste de inventar 

 

UNITATEA DE COMPETENȚĂ 

VI. Relații de comunicare 

Pe parcursul anului şcolar 2017 -2018, documentele şi rapoartele tematice cerute de 

ISJ, MEN şi alte instituţii abilitate prin lege au fost întocmite şi transmise în 

termenele stabilite de acestea. Toate informaţiile de interes general, profesional sau 

personal au fost transmise  personalului unităţii de învăţământ la timp şi afişate în 

cancelarie. S-a menţinut o legătură strânsă cu părinţii elevilor prin organizarea 

şedinţelor cu părinţii atât la nivel de clasă cât şi la nivel de şcoală. Există parteneriate 

şi protocoale de colaborare cu: Biserica „Buna Vestire”, Secţia de Poliţie nr. 1 Galaţi, 

Secția 1 Poliție Locală Galați, DGASPC, Biblioteca Județeană ”V. A. Urechea” 

Galați, Casa Corpului Didactic Galați, Penitenciarul Galați, Cabinetul Stomatologic 

”Anadent” Galați, Asociaţia „Dincolo de Tăcere”, Asociaţia „Zâmbet de Copil”, 

Liceul Tehnologic „Simion Mehedinţi”, CJRAE Galaţi, Tribunalul Galați, Şcoala 

Gimnazială Comuna Dulceşti jud. Neamţ, Asociaţia „Kids Heaven”, Colegiul Tehnic 

„Traian Vuia” Galaţi, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Colegiul de Industrie 

Alimentară „Elena Doamna” Galaţi, Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism 

„Dumitru Moţoc”, Teatrul Dramatic „Fani Tardini” – Secţia Păpuşi „Gulliver” Galaţi, 

Teatrul Muzical ”Șapte” Galați, Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea” Galați, Complexul 

Muzeal Judeţean Neamţ – Muzeul de Istorie Roman. Activitățile organizate în 

Săptămâna Școala Altfel: ”Să știi mai multe, să fii mai bun” au fost organizate cu 

participarea unor reprezentanţi de la Asociaţia „Tradiţia Militară” Galaţi, Cercetaşii 

României, Platforma Unionistă Acţiunea 2012, Comunitatea „Curăţăm Galaţiul”, 

Primăria Galaţi, Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin” și Asociația rromilor”Pro Europa”. 

Dovezi: procese verbale ședințe cu părinții, parteneriate, protocoale de colaborare, 

rapoarte, dosarul de corespondență cu ISJ 

Procedura de acces în unitatea școlară a fost elaborată, afișată la loc vizibil, 

comunicată părinților și tutorilor legali și asumată de aceștia prin semnătură. În relația 

cu mass-media s-a respectat principiul transparenței și a fost asigurat accesul la 

informații publice dacă a fost cazul. Imaginea instituției a fost și este permanent 

promovată prin activități specifice. În procesul de consultare al reprezentanților 

organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate s-au respectat 

prevederile legale. 



Dovezi: procedura de acces în unitate și afișele aferente, site-ul școlii 

 

 

UNITATEA DE COMPETENȚĂ 

VII. Pregătire profesională 

În ceea ce privește monitorizarea activității de formare continuă a personalului din 

unitate, s-a întocmit analiza de nevoi și s-a implementat planul de formare existent în 

unitatea de învățământ. De asemenea, în cadrul asistențelor efectuate la ore s-a 

urmărit implementarea  cunoștințelor acumulate la cursurile de perfecționare în cadrul 

orelor de predare – învățare – evaluare. S-a urmărit parcursul profesional de formare 

atât al personalului didactic cât și al personalului didactic auxiliar și nedidactic din 

cadrul unității de învățământ. 

Dovezi: graficul de asistențe, asistențele la ore, participarea la cursuri 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Luminița –Alina Crăciun 


