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1. ARGUMENT 
 
Planul managerial al Școlii Gimnaziale ” Mártonffi János” Vlăhița pentru anul școlar 

2020-2021 este parte integrantă a strategiei de dezvoltare a învățământului european. Din 

perspectiva dezvoltării durabile, a globalizării educației, a integrării acesteia cu cercetarea 

și inovarea, cadrele didactice împreună cu elevii, promovează politicile publice destinate 

implementării unei noi viziuni asupra educației, formării, cercetării și dezvoltării având ca 

dimensiuni principale îmbunătățirea calității și a eficacității sistemului de educație și 

formare profesională , facilitarea accesului universal la educaţie şi formare, deschiderea 

sistemului de educaţie şi de formare profesională către spaţiul european, cu respectarea 

măsurilor sanitare și de protecție în unitate în perioada pandemiei COVID-19. 

 

2. Context legislativ 

 

 OMEC Nr. 4135 / 2020 – instrucţiuni de continuare a procesului de învăţare 
 OMEC Nr. 4246 / 2020 – măsuri privind desfăşurarea programelor de formare continuă 
acreditate destinate personalului didactic preuniversitar în contextual pandemiei COVID - 
19 
 OMEC Nr. 4248 / EN – privind organizarea şi susţinerea Evaluării Naţionale la clasa a 
VIII - a 
 OMEC Nr. 4115 / 10. 04. 2020 – privind aprobarea programelor pentru Evaluarea 
Naţională la clasa a VIII - a 
 OMEC Nr. 4317 - pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale 
nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat 

 OMEC Nr. 4220 / 769 / 2020 – pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere 
a îmbolnăvirilor cu sars cov 2 în unităţile instituţiile de învăţământ 
 LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr.1/05.01.2011 cu modificările din 2020, respectiv 
LEGILE 184, 185, 186/2020 
 OUG Nr. 144/24. 08. 2020 
 LEGEA Nr. 221/2019 

 LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/05.01.2011 cu modificările ulterioare 

 ROFUIP Nr. 5079/2016 cu modificările ulterioare 

 ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de 
evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului 
contractual 

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

 ORDIN nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, 
nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de 
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educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru instructor, 
antrenor  

 ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie 
a unităţilor de învătământ preuniversitar 

 ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul 
preuniversitar  

 ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ  

 ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar 

 ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 -Metodologiei privind sistemul de acumulare, 
recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile 

 ORDIN nr. 5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolarăORDIN nr. 
6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a 
activităţii personalului didactic si didactic auxiliar, cu modificările ulterioare 

 O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări si 
modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare. 

 Planul managerial pentru anul scolar 2019-2020 al Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Harghita; 

 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei și Cercetării 
Științifice 

 OMECS 5079/31.08.2019 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar  

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare 

 HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare 
provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de 
acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

 HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de 
performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar 

 Legea nr. 319/2006 a sănătăţii şi securităţii în muncă cu modificările şi completările 
ulterioare 

 Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu toate modificările şi copletările ulterioare 
 Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 

entităţilor publice 
 

 

 

 

 

3. Analiza SWOT 

a) Curriculum 
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PUNCTE TARI 

 Profesorii dovedesc o bună cunoaştere a 

curriculumului şi îşi adaptează strategiile de 

predare învăţare în funcţie de standardele 

de pregătire profesională, nevoile elevilor, 

rezultatele la testele iniţiale şi de progresul 

elevilor. 

 Plan de îmbunătăţire realizat pentru 

punctele slabe considerate prioritare la 

nivelul şcolii 

 Rezultate şcolare şi rezultate la olimpiade şi 

concursuri şcolare bune (sursa: situaţiile 

statistice, diplome); 

 Promovarea imaginii şcolii la nivel local prin 

activităţi specifice (întâlniri specifice, 

materiale informative) ; 

 Promovarea unei oferte educaţionale, 

conform cerinţelor şi intereselor elevilor 

(sursa: documentele şcolii); 

 Egalizarea șanselor pentru elevii cu cerințe 

educaționale specifice; 

 Înscrierea unităţii şcolare pe platforma G 

SUITE FOR EDUCATION cu pachetul de 

licenţe ŞCOALA 365, în iunie 2019; 

 Logarea pe platformă într-un timp foarte 

scurt a cadrelor didactice în procent de 

98%, respectiv a copiilor în procent de 90%; 

 

PUNCTE SLABE 

 Monitorizarea şi evaluarea permanentă a 

performanţei şcolare este realizată parţial şi lipsa 

implementării imediate a măsurilor de 

îmbunătăţire a rezultatelor învăţării; 

 Feed-back-ul din partea elevilor şi a factorilor 

interesaţi nu este realizat permanent şi nu este 

suficient utilizat pentru îmbunătăţirea activităţii; 

  Insuficienta implicare a elevilor în asumarea 

propriului proces de învățare,  în evaluarea 

progresului pe care îl realizează; 

 Motivaţia scăzută a elevilor pentru propria 

educaţie, concretizată prin rezultate şcolare 

scăzute şi absenteism; 

 Existența fracțiunilor de normă la unele 

discipline; 

 Existența obligativității predării unor ore de curs 

PCO neincluse în normele de bază aprobate; 

 Legislația nefavorabilă în ceea ce privește 

numărul de posturi alocabile în școli și în ceea ce 

privește numirea cadrelor pe posturile didactice 

 Există un număr foarte mic de cadre didactice 

care au întâmpinat dificultăţi cu predarea online 

pe platforma G SUITE FOR EDUCATION; 

 Există un număr mic de elevi care au întâmpinat 

dificultăţi în învăţarea online pe platforma G 

SUITE FOR EDUCATION; 

 Nu s-a reuşit dotarea tuturor copiilor cu 

dispozitive eficiente pentru învăţarea online, 

existând probleme în unele familii defavorizate, 

precum şi în familiile cu mai mulţi copii;  

 

OPORTUNITĂŢI 

 Generalizarea instrumentelor de 

asigurare a calităţii în educaţie, cu implicaţii 

benefice asupra formării cadrelor didactice ; 

 Pregătirea suplimentară pentru evaluări 

naţionale şi performanţă; 

 Posibilitatea de a participa la activităţile 

de perfecţionare, formare la nivel judeţean, 

naţional; 

 

AMENINŢĂRI 

 unitatea şcolară nu este singura dintr-o zonă 

destul de extinsă care prezintă o ofertă 

educaţională; 

 menţinerea unei rate crescute a 

mediocrităţii rezultatelor şcolare. 

 Încărcătura programelor şcolare; 

 Insuficienţa resurselor financiare pentru dotarea 

cu mijloace de învăţământ pe măsura 

necesarului la standardele vizate de şcoală; 

 

b) Resurse umane 
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PUNCTE TARI 

 Profesorii sunt preocupaţi de crearea unei 

atmosfere generale de securitate şi încredere în 

clasă, de încurajarea succeselor fiecărui elev; 

 Majoritatea profesorilor folosesc metode 

adecvate pentru a construi secvenţe instructive 

bazate pe logica obiectivă a disciplinei, a trezi 

interesul elevilor şi a stimula performanţele, a 

crea o atmosferă prielnică studiului, a doza 

dificultăţile pentru a putea dezvolta strategii de 

rezolvare a problemelor ; 

 Profesorii folosesc metode alternative de 

evaluare, stabilite la nivelul fiecărei catedre, 

urmărind promovarea egalităţii şanselor şi 

evitarea unor atitudini discriminatorii; 

 Există o preocupare a cadrelor didactice 

pentru formarea continuă prin obtinerea gradelor 

didactice si prin participarea la cursuri de formare 

derulate la nivel local şi  naţional,   activităţi 

metodice la nivelul şcolii şi judeţului  

 Cadre didactice care fac parte din comisii 

la nivelul ISJ (metodişti)  

 Preocupare pentru obţinerea de 

performanţe în activitatea cu elevii; 

 Relaţii cadru didactic-elev, conducere- 

cadru didactic, conducere personal did. aux., 

nedid. , şcoală-familie sunt foarte bune; 

 

PUNCTE SLABE 

 Slaba implementare, monitorizare, analiză 

şi îmbunătăţire a  procedurilor sistematice 

de revizuire a predării, instruirii practice şi 

învăţării şi de îmbunătăţire a rezultatelor 

elevilor; 

 Pasivitate manifestată de mulți elevi și 

cadre față de unele acțiuni; 

 Numărul ridicat al absențelor nemotivate; 

 Cerințe neuniforme din partea profesorilor 

în ceea ce privește regulamentele din 

ROI; 

 Implicarea neuniformă a cadrelor 

didactice în activitățile extracurriculare; 

 scăderea populaţiei şcolare (la sfârşitul 

clasei a IV-a, număr mai mic la clasa 

pregătitoare) 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 posibilitatea de stimulare a cadrelor 

didactice cu performanţe în activitate prin 

premii, distincţii, gradaţii de merit; 

 asigurarea posibilităţii de participare la 

activităţile de formare şi perfecţionare a 

cadrelor didactice; 

 valorificarea experienţei cadrelor didactice 

care au urmat cursuri de formare; 

 realizarea de parteneriate cu şcoli din ţară 

în programe educative;  

 

AMENINŢĂRI 

 scăderea numărului de copii pe nivel 

local; 

 dezinteres manifestat de elevi pentru 

educaţie; 

 migraţia părinţilor spre un loc de muncă 

din ţări UE care nu necesită calificare 

profesională; 

 Influenţa mediului extern poluant 

(folosirea excesivă a calculatorului, unele 

emisiuni, filme TV, lipsa de supraveghere) 

 

 

c) Resurse materiale 

mailto:martonffi@gmail.com


ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, MÁRTONFFI JÁNOS ” VLĂHIŢA   

        MÁRTONFFI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTEGYHÁZA 

              RO -535800 Vlăhiţa, Jud. Harghita 
                                                            str. Republicii, nr.22 
                                                            tel.+ 40 266 246 071 
                                                         email: martonffi@gmail.com 

 

MINISTERUL 
EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE 

 

 

PUNCTE TARI 

 Spaţiul de şcolarizare se prezintă în 

mare parte în condiţii bune iar nivelul de 

confort în şcoală este ridicat;  

 Baza sportivă a şcolii este în stare bună 

atât sala de sport cât şi terenurile în aer liber; 

 Biblioteca şcolii este bine organizată, 

funcţională şi dispune de un fond de carte 

ce acoperă în mare măsură solicitările la 

toate disciplinele de învăţământ; 

 Cabinetul de logopedie şi consiliere 

are o funcţionare bună; 

 Gestionarea eficientă a  bugetului alocat 

 Acces la internet; 

 Autofinanţări prin închirieri.  

 

PUNCTE SLABE 

 Lipsa laboratoarelor și a cabinetelor de 

specialitate funcționabile; 

 Lipsa unei uniforme adecvate pentru toți 

elevii unității. 

 resurse financiare insuficiente pentru 

dezvoltarea materială; 

 mare parte din mobilierul şcolii este 

vechi, necorespunzător; 

 lipseşte o sală de festivităţi; 

 lipsa de preocupare pentru informare şi 

documentare a cadrelor didactice în 

vederea obţinerii unor fonduri pentru 

îmbunătăţirea ambientului clasei, şcolii sau 

chiar fonduri europene prin proiecte; 

 

OPORTUNITĂŢI 

 Crearea paginii WEB al unităţii; 

 Programe pentru modernizări, dotări - 

prin proiecte  

 Acordare de burse pentru elevii cu 

probleme financiare dar şi pentru cei cu 

rezultate deosebite;  

 Crearea catalogului online; 

 

 

AMENINŢĂRI 

 insuficienţa resurselor proprii pentru a 

acoperii acţiuni de avergură (mobilier) care 

nu pot fi realizate de la bugetul de stat/ 

local; 

 insuficiența resurselor financiare pentru 

realizarea obiectivelor şcolii şi nealocarea 

lor la timpul potrivit; 

 

d) Relaţia cu comunitatea 

 

PUNCTE TARI 

   Dezvoltarea unor parteneriate interne 

(agenţi economici, administraţie locală, ISJ, 

CCD, poliţie, etc.)  (sursa: documentele şcolii). 

 Parteneriat real și bun cu părinții; 

 Desfășurarea unor activități educative cu 

caracter multicultural; 

 o bună cultură tradiţională; 

 o foarte bună colaborare cu agenţii 

economici şi cu asociaţia părinţilor; 

 Participarea şcolii la programe organizate de 

primărie, Consiliul Local, Casa de cultură, 

 

PUNCTE SLABE 

 Slaba implicare a părinţilor si a agenţilor 

economici  în procesul educaţional  şi de 

formare profesională. 

 dificultăţi în atragerea sponsorilor. 

 inexistenţa unei fundaţii în școală 
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bibliotecă, poliţie, biserică, alte organizaţii; 

 participarea şcolii la programe iniţiate de 

aceştia în calitate de partener sau programe în 

care aceştia devin parteneri; 

 reprezentarea Consiliului Local în C.A al 

şcolii;  

 Existenţa parteneriatelor cu școli din țară 

 

OPORTUNITĂŢI 

 implicarea activă a comunităţii locale  în 

viaţa şcolii;  

 buna colaborare cu ISJ HR,şi unităţi 

conexe CCD, alte unităţi şcolare; 

 pătrunderea publicaţiilor şcolare în 

mediul şcolar, local şi alte instituţii; 

 creşterea nivelului de implicare şi a 

rolului comunităţii locale în luarea deciziilor 

privind dezvoltarea şcolii; 

 

 

 

AMENINŢĂRI 

 procentul mare de elevi, care sunt 

crescuţi efectiv de bunici 

 dificultăţile materiale ale părinţilor duc la 

diminuarea sprijinului pe care îl acordă şcolii; 

 influenţa mediului extern poluant; 

 interesul dirijat al elevilor şi părinţilor 

mai mult spre notare decât spre cunoştinţelor 

acumulate datorită modului în care se face 

admiterea; 

 O depreciere a învăţământului 

preuniversitar în contextul învăţării online, din 

cauza pandemiei COVID – 19; 

 O afectare psihologică şi o creştere a 

stresului şi anxietăţii, atât a cadrelor didactice, 

cât şi a elevilor şi părinţilor, în contextul în 

care socializarea acestora este mult 

diminuată, din cauza pandemiei COVID – 19; 

 

 

4. Componenta strategică 

 

Viziunea şcolii 
 

          „Să formezi o echipă este doar începutul  

Să rămâi împreună înseamnă progresul  

Să lucrezi împreună aduce succesul.” 

    (Henry Ford) 
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Misiunea şcolii 
 

Misiunea:  

Şcoala Gimnazială „Mártonfii János”   îşi propune să devină o şcoală, care respectă 

şi promovează  tradiţiile comunităţii locale, o şcoală europeană, de referinţă, care aderă 

tot mai mult la educaţie ca  „atitudine creatoare şi unică, proprie fiecărui elev”: 

Demersul nostru educațional, 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.  

Politica noastră educaţională este în concordanţă cu valorile cheie ale şcolii şi 

urmăreşte: 

 Dezvoltarea individuală a elevului ca scop prioritar al activităţilor educative şi 

instructive, prin perfecţionarea continuă a personalului angajat; 

 Crearea unui climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi 

demnitate, dezvoltarea spiritului civic ca premiză de la care plecăm, prin 

promovarea lucrului în echipă; 

 Garantarea pregătirii în ciclul gimnzial, prin calitatea şi eficienţa actului didactic şi 

cooperarea cu părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi 

naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei. 

Ținte și opțiuni strategice 

Pentru anul școlar 2021-2021 vom orienta întreaga activitate, demersul didactic și 

educațional pe următoarele ținte și opțiuni strategice: 

 

Ţinta 1: Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea 
dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea 
competenţelor acestora, ţinând cont de evoluţia actuală prin îmbinarea utilă a 
învăţării fizice a elevilor la şcoală cu învăţarea online 
 
O.1. Monitorizarea activităţii didactice din şcoală, precum şi monitorizarea activităţii online, 
privind învăţarea centrată pe elev; 
O.2. Monitorizarea activităţii cadrelor didactice; 
O.3. Monitorizare şi consiliere privind utilizarea softului educaţional în lecţii; 
O.4. Susţinerea de lecţii demonstrative în cadrul Comisiilor metodice, cu respectarea restricţiilor 
actuale pandemiei COVID – 19; ; 
O.5. Organizarea şi coordonarea acţiunilor de simulare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale; 
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O.6. Valorificarea experienţei didactice prin participarea la examenele naţionale şi la concursurile 
şcolare. 

 
Ţinta 2 : Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar 
derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare, în contextul pandemiei COVID 
- 19 
 
O.1. Iniţierea de proiecte educaţionale cu instituţiile care monitorizează respectarea drepturilor 
copilului; 
O.2. Dezvoltarea serviciilor educaţionale de consiliere şi orientare şcolară pentru elevi şi părinţi, cu 
respectarea restricţiilor actuale pandemiei COVID – 19; ; 
O.3. Cunoaşterea factorilor de risc şi a consecinţelor actelor de delincvenţă juvenilă; 
O.4. Extinderea reţelei de supraveghere şi transmitere video - audio, atât în locurile cu 
potenţial de risc, cât şi în clase în vederea transmiterii lecţiilor online pentru grupele de 
elevi care nu sunt prezente la şcoală. 

 
Ţinta 3: Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate, în condiţiile 
impuse de evoluţia pandemiei COVID - 19 
 
O.1. Asigurarea unui ambient confortabil pentru elevi în cadrul şcolii la nivelul Uniunii Europene, 
prin învăţare mixtă la şcoală şi online, în funcţie de evoluţia pandemiei COVID - 19;  
O.2. Dotarea corespunzătoare a laboratorului de informatică cu aparatură I.T. în pas cu 
dezvotarea tehnologică prin programe MEN şi proiecte; 
O.3. Asigurarea de dotări specifice procesului didactic; 
O.4. Diversificarea surselor de venituri extrabugetare în vederea achiziţionării de dispozitive 
pentru învăţarea online, măşti, dezinfectante, etc, respectând regulile de siguranţă în 
pandemia COVID - 19;; 
O.5. Reabilitarea sălii de  sport. 

 

Ţinta 4:  Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul 
eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari şi la 
nevoile respectării restricţiilor impuse de pandemia COVID - 19 
 
O.1. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze reale cu ţinte strategice care să 
vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie; 
O.2. Consiliere, control, monitorizare, evaluare, bazate pe reguli şi pe proceduri; 
O.3. Realizarea unei baze de date cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi elevii care 
nu au dispozitive corespunzătoare pentru învăţarea online; 
O.4. Delegarea responsabilităţilor în cadrul echipei manageriale avându-se în vedere criteriile de 
competenţă profesională şi managerială, precum şi principiul lucrului în echipă; 
O.5. Întâlniri periodice cu părinţii (şedinţe, consultaţii, lectorate) cu respectarea restricţiilor 
generate de pandemia COVID - 19; 
O.6. Colaborarea cu serviciul social din cadrul primăriei pentru cazurile speciale; 

 
Ţinta 5: Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi 
parteneriate locale, naţionale şi europene cu condiţia respectării restricţiilor 
generate de pandemia COVID - 19; 
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O.1. Stimularea elevilor şi cadrelor didactice în vederea comunicării prin intermediul internetului 
(email, alte aplicații, forumuri de discuţii) în cadrul unor proiecte educaţionale; 
O.2. Informarea cadrelor diactice şi a elevilor în lagătură cu posibilitatea desfăşurării unor proiecte de 
parteneriat strategic sau de mobilitate a cadrelor didactice şi a elevilor, cu aplicabilitate în activităţile 
curriculare cu condiţia respectării restricţiilor generate de pandemia COVID - 19; 
O.3. Sprijinirea financiară a activităţilor de promovare a imaginiişcolii; 
O.4. Iniţierea unor proiecte de colaborare cu diferite ONG:-uri, firme private; 
O.5. Continuarea parteneriatelor cu institutiile din cadrul comunităţii. 

 

În anul şcolar 2021 –2021 ne propunem să continuăm structurarea activităţii 

manageriale cu implicarea catedrelor  şi a cadrelor didactice în planificare în speranţa 

construirii unui plan managerial în care să se recunoască fiecare şi care să fie asumat de 

tot colectivul. Planul managerial cuprinde obiective şi activităţi concepute într-o  

perspectivă mai generală. Şefii de catedre propun activităţi care se subsumează 

obiectivelor strategice din acest an, activităţi incluse în planul managerial. În acest fel, 

toate cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să 

îşi pună în valoare creativitatea şi în acelaşi timp să dea dovadă de responsabilitate, 

construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului căruia îi aparţin. 

Planurile de muncă ale catedrelor şi comisiilor vor reflecta prin activităţi concrete aceste 

obiective. Considerămcă astfel practicăm în activitatea managerială principiile propuse 

prin misiunea şcolii. 

 

5. Obiective generale: 

Oferta politică a guvernului pentru perioada următoare în domeniul educaţiei este 

construită în jurul următoarelor obiective majore: 

 Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale cu condiţia respectării 
restricţiilor generate de pandemia COVID - 19;  

 Reducerea abandonului şcolar inclusiv prin redeschiderea școlilor care au fost 
închise în mod abuziv; 

 Formarea personalului din învăţământ prin programe POSDRU; 

 Asigurarea acoperirii normelor cu personal didactic titular în învățământ; 

 Eliminarea violenţei din şcoli; 

 Învățământ profesional racordat la piața muncii; 

 Programe adecvate pentru grupurile vulnerabile; 

 Autonomie pentru şcoli şi autonomie profesională pentru cadre didactice; 

 Adecvarea manualelor şcolare la noul curriculum; 

 Realizarea unui parteneriat corect cu autorităţile administraţiei publice locale. 
 

În concordanţă cu politica educaţională promovată de către M.E.N.C.Ș., ISJHR  şcoala 

noastră îşi propune adaptarea acestora la specificul ei, concretizate în următoarele 

obiective generale: 
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 Creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului în perspectiva pregătirii pentru o 
societate şi economie bazate pe cunoaştere ţinând cont de impedimentele 
pandemiei COVID – 19. 

 Asigurarea egalităţii de şanse, susţinerea financiară a elevilor din categoriile 
dezavantajate asigurarea de donaţii în colaborare cu Asociaţia de 
părinţi  

 Modernizarea infrastructurii şcolii. 
 Descentralizarea şi autonomia unităţii de învăţământ. 
 Modernizarea şi democratizarea actului managerial (proiectare, decizie, formare) 

prin formarea personalului didactic şi a director adjunctilor. 
 Dezvoltarea parteneriatului educaţional, şcoală – părinţi – administraţia locală, în 

vederea susţinerii procesului educaţional rezolvând problemele 
generate de pandemia COVID - 19. 

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

 

 

6. Obiective pe domenii funcționale 

 

 

Nr. 

crt. 
Domeniu funcțional Obiective 

I. CURRICULUM Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie 
care să satisfacă aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de 
calitate chiar şi în condiţiile actuale impuse de pandemia COVID -19. 

Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi a 
finalităţilor pe nivele de şcolarizare în cadrul unităţii de învăţământ, 
urmărind modificările legislative recente. 

Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul unităţii de 
învăţământ, al fiecărei catedre, al fiecărui cadru didactic şi asigurarea 
corelaţiei dintre acestea şi CDS. 

Reconsiderarea tehnicilor de evaluare şi a metodelor de examinare a 
performanţelor şcolare în contextul pandemiei COVID – 19. 

Analiza criteriilor folosite de şcoală la stabilirea curriculum-ului şi 
relaţia dintre curriculum-ul naţional şi cel local. 

Monitorizarea şi evaluarea programelor destinate participării la 
educaţie, pe baza unor indicatori specifici (rata de participare, grad de 
cuprindere, rata de abandon). 

Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările 
elevilor şi cerinţele curriculum-ului unităţii şcolare. 
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Îmbunătăţirea calităţii triadei predare-învăţare-evaluare, încurajarea 
profesorilor în dezvoltarea de grupe şi clase de studiu în care 
activitatea să se desfăşoare pe baza metodelor alternative astfel încât 
să se asigure şanse egale tuturor elevilor, atingerea standardelor 
curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în 
schimbare. Îmbunătăţirea calităţii în activităţile de predare-învăţare-
evaluare online 

Constituirea, monitorizarea activităţii grupelor de elevi capabili de 

performanţă. 

 

 

II. 

 

 

MANAGEMENT 
ŞCOLAR 

Asigurarea asistenței manageriale şi de specialitate prin inspecţia 
şcolară. 

Elaborarea proiectului planului de şcolarizare. 

Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în 
vederea atingerii scopurilor educaţionale stabilite. 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

RESURSE UMANE Asigurarea cunoaşterii legilor, ordinelor, metodologiilor şi a celorlalte 
acte normative privind încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea 
cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar. 

Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure 
creşterea calităţii şi eficienţa activităţii în învăţământ chiar şi în 
condiţiile actuale impuse de pandemia COVID -19. 

Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare identificate în 
şcoală punând accent pe dezvoltarea abilităţilor de predare-evaluare 
online. 

Consilierea director adjunctilor şi cadrelor didactice în vederea 
accesului acestora la proiecte cu finanţare externă, care pot asigura şi 
formarea profesională a cadrelor didactice. 

Elaborarea şi prezentarea unor oferte de formare a personalului 
didactic din învăţământul preuniversitar prin Casa Corpului Didactic şi 
alţi ofertanţi de formare. 

 

IV. 

 

PARTENERIATE ŞI 
PROGRAME 

Coordonarea şi organizarea proiectelor de parteneriat. 

Colaborarea cu instituţii guvernamentale abilitate în delurarea de 
proiecte şi programe commune. 

Crearea condiţiilor necesare încheierii de parteneriate între Școala 
Gimnazială “Mártonfii János” şi comunitatea 
locală, organizaţii non-guvernamentale, companii etc. 

Coordonarea şi organizarea proiectelor specifice pentru tineret. 

 

V. 

 

 

RESURSE 
MATERIALE 

Gestionarea şi dezvoltarea resurselor existente. 
 

Modernizarea infrastructurii şcolii inclusiv prin creşterea gradului de 
informatizare a procesului de învăţământ (dotarea şcolii cu 
calculatoare, echipamente multimedia, soft-uri educaţionale, 
dispozitive pentru activitatea online atât pentru cadre didactice, cât şi 
pentru copiii proveniţi din familii defavorizate, dotarea sălilor de clasă 
cu camera video – audio pentru facilitarea procesului de învăţare 
online);  

Reglementarea parteneriatului dintre şcoală şi administraţia publică 
locală în domeniul conducerii şi finanţării învăţământului. 
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Fluidizarea fluxului informaţional dintre M.E.N.C.Ș., I.S.J., C.C.D., alte 
instituţii şi şcoală. 
 

 

 

 

VI. 

 

 

 

DEZVOLTARE 
ORGANIZAŢIONALĂ 
ŞI RELAŢII 
COMUNITARE 

Intensificarea colaborării şcolii cu instituţiile abilitate ale statului, cu 
ONG-urile care acţionează în mediul educaţional şi au acordul 
M.E.N.C.Ș., cu asociaţii ale minorităţilor, în vederea asigurării unui 
mediu şcolar atractiv. 

Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale, comunitare. 
 

Promovarea imaginii şcolii. 
 

Înfiinţarea unei comisii responsabilă cu programele de cooperare 
internaţională. 
 

Prezentarea unor exemple de bună practică cu sprijinul participanţilor 
la proiecte încheiate cu succes. 
 

Derularea proiectelor educaţionale în colaborare cu partenerii 
existenţei la nivel local. 
 

Inventarierea, gestionarea eficientă şi transmiterea informaţiilor de 
interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/12.10.2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
 

Organizarea punctelor de informare şi documentare pentru uzul 
publicului larg. 
 

 

7. Plan managerial pe domenii funcționale 

 

I.CURRICULUM 

 

Funcția Activități Termen 
Resurse 

umane 

Resurse 

materiale 

P
ro

ie
c
ta

re
 ș

i 
o

rg
a
n

iz
a
re

 Organizarea comisiilor metodice pe arii 
curriculare şi a consiliului pentru 
curriculum. 

Sept. 
2020 

Consiliul de 
administraţie 
Consiliul profesoral 

Dosarele 

comisiilor 

metodice 

Procurarea manualelor pentru elevii 
claselor I-VIII. 

Sept. 
2020 

Director adjunct 
Bibliotecar 

Setul complet de 
manuale 
pentru fiecare 

elev 

Actualizarea Regulamentului intern. Sept. 
2020 

Comisia pentru 
regulament 

ROI şi legislaţia 

în vigoare 

Procurarea programeler şcolare la toate 
disciplinele din planurile de învăţământ. 

Sept. 
2020 

Director adjunct  
Responsabilii 
comisiilor metodice 

Programele 
valabile, aprobate 
de M.E.N.C.Ș. 
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Întocmirea planificărilor, planurilor de 
activitate a comisiilor metodice conform 
indicaţiilor M.E.N.C.Ș. 

Oct. 
2020 

Director adjunct  
Responsabilii 
comisiilor metodice 

Dosarele 

comisiilor 

metodice 

Întocmirea rapoartelor de analiză pentru 
anul şcolar precedent. 

Oct. 
2020 

Director adjunct  
Responsabilii 
comisiilor metodice 

Raportări, date 
statistice 
raportate anterior 

Elaborarea graficului de desfăşurare a 
pregătirii pentru examenele naţionale şi 
concursuri şcolare, ţinând cont de evoluţia 
pandemiei COVID - 19. 

Oct. 
2020 

Responsabilii 
comisiilor metodice 

Graficele 
pregătirilor pentru 
Examene 
naţionale şi 
Concursuri 

şcolare 

Informarea elevilor din clasele a VIII a cu 
privire la metodologia M.E.N.C.Ș. pentru 
susţinerea examenelor naţionale. 

Oct. 
2020 

Director adjunct  
Resp. comis. metodice 
Profesorii diriginţi 

Programele 
valabile, aprobate 
de M.E.N.C.Ș. 

Elaborarea proiectului planului de 
şcolarizare pentru anul scolar 2021 – 
2021. 

Dec. 
2020 

Director adjunct 
Consiliul de 
administraţie 
Consiliul profesoral 

Oferta curriculară 

Elaborarea proiectului C.D.S. ţinând cont 
de opţiunile elevilor privind admiterea în 
învăţământul liceal. 

Febr. 
2021 

Responsabilii 
comisiilor metodice 

Corespondenţa 
dintre opţiunile 
elevilor şi CDS 

acordate 

Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor 
elevilor la evaluările interne şi externe. 

Conform 
calendar 
ISJ 

Director adjunct 
Resp comisiilor 
metodice 

Materiale de 
analiză 
Programe de 

pregătire 

Organizarea simulărilor pentru evaluările 
naţionale la clasele a VIII – a. 

Conform 
Planificării 

Director adjunct 
Cadre didactice 

Metodologii, 
programe 
şi logistică 

Popularizarea planului de şcolarizare 
pentru anul şcolar 2021 – 2022, 
respectarea restricţiilor impuse de 
pandemia COVID - 19. 

Mai 
2021 

Director adjunct 
 

Târgul de oferte 

educaţionale 

C
o

o
rd

o
n

a
re

 ș
i 
m

o
n

it
o

ri
z
a

re
 

Întocmirea orarului conform normelor 
Psihopedagogice și cu respectarea 

restricţiilor impuse de pandemia COVID - 

19. 

Sept. 
2020 

Comisia de întocmire a 
orarului 

Respectarea 
recomandărilor 
psihopedagogice 
privind 
orarul şcolii 

Monitorizarea parcurgerii curriculumului 
TC şi CDŞ. 

Perm. Director adjunct 
Resp. comisiilor 
metodice 

Plan de asistenţe 

la ore 

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor 
şcolare şi extracurriculare conform 
calendarului ISj şi MEC, urmărind 

evoluţia pandemiei COVID - 19. 

Perm. Resp. comisiilor 
metodice 
Consilierul pentru 
proiecte şi programe 

ed. 

Participarea 
elevilor la aceste 
concursuri 

Analiza ritmicităţii notării şi a frecvenţei 
Elevilor, atât la școală, cât și online. 

Lunar Director adjunct  Analiza ritmicităţii 
notării şi a 
frecvenţei elevilor 

Monitorizarea testării iniţiate şi a celor pe 
parcurs pentru urmărirea progresului 
şcolar. 

Lunar Director adjunct  
Resp. comisiilor 
metodice 

Rapoartele 
comisiilor de 
catedră privind 
progresul 
şcolar 
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Îndrumarea şi coordonarea elaborării CDS 
pentru clasele gimnaziale şi avizarea 
acestora. 

Sem. II Director adjunct, 
 

Documente 

oficiale 

C
o

n
tr

o
l 
ș

i 
e

v
a

lu
a
re

 

Analiza semestrială şi anuală a întregii 
activităţi desfăşurate. 

Înc.  
Sem. şi al 
anului 

şcolar 

 

Director adjunct 
Consiliul de 
administraţie 

Materiale de 
analiză ale 
Consiliului 
profsesorilor si 
ale 
Consiliului de 

administraţie 

Întocmirea documentaţiei necesare pentru 
susţinerea examenelor naţionale. 

Conform 
grafic 
ISJ 

 

Director adjunct 
Secretariat 
Diriginţii cls.a VIII a 

Dosarele de 
înscriere ale 
absolvenţilor 

claselor a VIII a 

Întocmirea documentelor şi a rapoartelor 
tematice curente şi speciale solicitate de 
ISJ, MENCȘ şi alţi parteneri educaţionali. 

Perm. 

 

Director adjunct 
Secretariat 

Documente 
elaborate 
conform 
standardelor şi în 
termenele 
solicitate 

Arhivarea şi păstrarea documentelor 
şcolare. 

Confom 
term. 
legale 

 

Director adjunct 
Secretariat 

Arhivarea şi 
păstrarea 
documentelor 

şcolare 

Urmărirea asigurării calităţii educaţiei, a 
modului în care se realizează atribuţiile 
manageriale la nivelul comisiilor metodice 
şi fiecărui cadru didactic în parte: 
controlul parcurgerii ritmice a materiei; 
analiza obiectivă a nivelului de pregătire a 
elevilor, cu măsuri concrete de ameliorare 
a situaţiilor necorespunzătoare; controlul 
evaluării continue şi corecte a elevilor; 
desfăşurarea lucrărilor semestriale, având 

în permanenţă în vedere evoluţia 

pandemiei COVID - 19. 

Conf. 
planificării 

Director adjunct 
Comisia de asigurare a 
calităţii 

Documente 
şcolare 
Asistenţe la ore 

C
o

m
u

n
ic

a
re

 ș
i 
m

o
ti

v
a
re

 

Consultarea părinţilor şi a elevilor în 
vederea repartizării orelor din CDŞ, cu 

respectarea restricţiilor impuse de 

pandemia COVID - 19. 

Febuarie 
2021 

 

Director adjunct, 
Comisia pentru 
Curriculum, 
prof.diriginţi 

Formulare de 
opţiuni cu 
semnăturile 
elevilor, cererile 
părinţlor 

Participarea tuturor cadrelor didactice la 
activităţile desfăşurate de ISJ, CCD, 
MENCȘ în cadrul programului de formare 
continuă: preg. grade didactice, formatori, 

mentori, metodişti, evaluare de manuale, 

cu respectarea restricţiilor impuse de 

pandemia COVID - 19 . 

 

Perm. 

Responsabilul cu 
formarea continuă 

Certificate/ 
adeverinţe care 
atestă 
participarea la 

aceste stagii 

Promovarea examenelor de grad de către 
toate cadrele didactice. 

Conform 
graficului 
de desf. a 
gradelor 

 

Director adjunct 
Responsabilii comisiei 
de monitorizare a act. 
de formare continuă 

Atestatele de 
obţinere a 
gradelor didactice 
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MINISTERUL 
EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE 

Organizarea comisiilor de lucru, a 
comisiilor metodice, a comisiilor pentru 
organizarea examenelor de admitere şi a 
comisiei de acordare a burselor şi a altor 
ajutoare materiale elevilor. 

Sept. 
2020 

Director adjunct 
Consiliul de 
administraţie 
Consiliul profesoral 

Componenţa 
comisiilor de 
lucru în anul 
şcolar 2020/2021 
Funcţionarea 
corespunzătoare 
a comisiilor 

Im
p

li
c

a
re

 ș
i 

p
a
rt

ic
ip

a
re

 Promovarea ofertei curriculare în şcoală. 
Realizarea unor sondaje în rândul elevilor 
şi a cadrelor didactice de specialitate 
legate de probleme curriculare, pentru 
asigurarea feed-back–ului necesar 
îmbunătăţirii curriculum-lui naţional. 

Noiembrie 
2020 
Februarie 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director adjunct 
 

Consiliul 
profesoral 
Chestionare 

F
o

rm
a

re
/ 

d
e
z
v

o
lt

a
re

 

p
ro

fe
s

io
n

a
lă

 ș
i 

p
e
rs

o
n

a
lă

 

Asigurarea abilitării şi a consultanţei în 
probleme de curriculum pentru cadrele 
didactice. 
Participarea cadrelor didactice la formarea 
continuă și diseminarea informațiilor la 
nivel de școală. 

 

Perm. 
Conform 
planificării 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator comisie 
Responsabil comisia 
pentru formare 

Comisia pentru 

formare 

 

 

II. MANAGEMENT ȘCOLAR 

 

Funcția Activități Termen 
Resurse 

umane 

Resurse 

materiale 

P
ro

ie
c
ta

re
 ș

i 
o

rg
a
n

iz
a
re

 

Refacerea organigramei scolii în 
conformitate cu modificările legislative 
din domeniu. 

Sem. I Director adjunct Standarde 

specifice 

Elaborarea proiectului de dezvoltare a 
şcolii pe termen mediu. 

Sem. I Director adjunct 
 

Legislația in 

vigoare 

Elaborarea documentelor de catedră şi 
ale comisiilor metodice. 

Sem. I Director adjunct 
Șefii de catedră și ai 
comisiilor 

Documentele 

elaborate 

Pregătirea şcolii în vederea deschiderii 
anului şcolar,  cu respectarea legislaţiei 
în vigoare privind restricţiile impuse de 
pandemia COVID - 19 

Sept. 
2020 

Director adjunct 
Șefii de catedră și ai 
comisiilor 

Avizul de 

funcţionare 
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MINISTERUL 
EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE 

Asigurarea resurselor umane şi 
materiale necesare desfăşurării 
activităţii fizic în școală precum și 
online 

Sept. 
2020 

Director adjunct 
Șefii de catedră și ai 
comisiilor 

Proiectul de 

dezvoltare 

Continuarea proiectelor de parteneriat. Sept. 
2020 

Director adjunct Logistică 
metodologii 

Numirea diriginților la clase. Sept. 
2020 

Consiliul de 
administraţie 

ROFUIP 

Stabilirea componenţei fiecarei clase a 
V a. 

Sept. 
2020 

Director adjunct 
Comisia de repartizare 

Comisia de 

repartizare 

Numirea echipei de întocmire a orarului 
şcolii, verificarea şi aprobarea acestuia 
de către director adjunct. 

Sept. 
2020 

Consiliul de 
administraţie 

Logistica 

Numirea şefilor de catedră şi de comisii 
metodice, ai compartimentelor 
funcţionale, ai comisiilor şi colectivelor 
pe domenii. 

Sept. 
2020 

Consiliul de 
administraţie 

ROFUIP 

Întocmirea proiectului planului de 
şcolarizare pentru gimnaziu în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, cu 
opţiunile elevilor şi ale părinţilor, 
conform solicitărilor comunităţii 
locale exprimate prin consiliile şcolare 
şi Comitetele locale de dezvoltare. 

Februarie 
– 
Martie 
2021 

Director adjunct, 
Şefii ariilor curriculare 

Planurile cadru şi 
legislaţia în 
vigoare 

Monitorizarea participării cadrelor 
didactice la consfătuiri fizice sau online 
pentru informarea acestora în scopul 
aplicării legislaţiei în vigoare, pentru 
cunoaşterea documentelor 
manageriale la nivelul catedrei de 
specialitate. 

Conform 
Calenda 

rului 

Director adjunct 
Şefii de catedră 

Logistică 
Legislaţie 

C
o

o
rd

o
n

a
re

 ș
i 
m

o
n

it
o

ri
z
a

re
 Transmiterea modificărilor survenite în 

încadrarea cu personal imediat către 

ISJ. 

Sem I 
Sem II 

Director adjunct 
 

Logistică 

Acordarea de audienţe. SemI 
Sem II 

Director adjunct 
 

Grafice interne 

Realizarea unor întâlniri – dezbateri – 
cu responsabilii comisiilor metodice şi 
cadrele didactice. Sprijinirea cadrelor 
didactice înabsolvirea unor cursuri 
pentru accesarea cu uşurinţă a 
platformei online şi îmbunătăţirea 
activităţii online. 

SemI 
Sem II 

Director adjunct 
Comisia metodică 

Grafice de acţiuni 

şi logistică 
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MINISTERUL 
EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE 

Asigurarea menţinerii condiţiilor 
igienico - sanitare în unitate, conform 
legislaţiei în vigoare în ce priveşte 
pandemic COVID - 19. 

Perm. Director adjunct 
Adm.patrimoniu 

Materiale 
Logistică 

Valorificarea rezultatelor inspecţiilor 
şcolare, sanitare, acelor efectuate de 
Poliţie şi Pompieri şi stabilirea de 
măsuri pentru remedierea deficienţelor 
constatate. 

Ori de 
câte ori 
este 
cazul 

Director adjunct 
Cabinet medical 

Legislaţie 
Metodologie 
Regulament 

C
o

n
tr

o
l 
ș

i 

e
v
a

lu
a

re
 Întocmirea graficului activităţii de 

îndrumare şi control. 

La început 
de 
semestru 

Director adjunct 
 

Documentul 

Elaborarea măsurilor în vederea 
remedierii deficienţelor constatate cu 
prilejul controlului. 

Lunar Director adjunct 
 

Graficul activităţii 
de îndrumare 
şi control 

C
o

m
u

n
ic

a
re

 ș
i 
m

o
ti

v
a
re

 

Stimularea cadrelor didactice cu o 
activitate profesională şi o activitate 
deosebită şi recomandarea acestora 
pentru implicarea în diferite activităţi şi 
premierea lor. 

Sem.I 
Sem. II 

Consiliul de 

administraţie 

Reglementări 

legale 

Recompensarea prin salarii şi gradaţii 
de merit a personalului didactic, 
didactic auxiliar şi nedidactic. 

Conform 
calendarul
ui 

Consiliul de 
administraţie 
Consiliul profesoral 

Reglementări 

legale 

Prelucrarea actelor normative la nivelul 
conducerii unităţii şcolare. 

Sem.I 
Sem. II 

 
Director adjunct  

Reglementări 

legale 

Folosirea mentorilor pentru evaluare şi 
consilierea profesorilor debutanţi. 

Sem. I 
 

 

Director adjunct  

 

Criterii şi mentori 

Sprijinirea cadrelor didactice de 
specialitate pentru susţinerea 
examenelor de perfecţionare şi de 
obţinere a gradelor didactice. 

Conform 
graficelor 

 

Director adjunct 
 

 

Logistică 
Cererile 

debutanţilor 

Promovarea colaborării în cadrul 
echipelor de lucru, acordarea de 
atenţie opiniilor colegilor de echipă, 
ţinând seama de observaţiile lor. 

Pe 
parcursul 
anului 

 

Şefii comisiilor de lucru 

 

 

Metodologii 

 

 

 

 

III. RESURSE UMANE 

 

Funcția Activități Termen 
Resurse 

umane 

Resurse 

materiale 
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MINISTERUL 
EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE 

P
ro

ie
c
ta

re
 ș

i 
o

rg
a
n

iz
a
re

 

Elaborarea planului de şcolarizare în 
concordanţă cu strategia de dezvoltare 
şi dotarea materială a şcolii. 

Conform 
termen dat 
de 
ISJ 

Director adjunct 
Consiliul de 
administraţie 
Consiliul profesoral 

Proiectul planului 
de 
şcolarizare  

Elaborarea proiectului de încadrare în 
conformitate cu structura planului de 
şcolarizare şi a planului cadru de 
învăţământ. 

Conform 
grafic ISJ 

Director adjunct 
Consiliul de 
administraţie 
Secretariat 

Corectitudinea 
proiectului de 
încadrare cu 
personal didactic 
cu respectarea 
legislaţiei în 
vigoare. 

Dimensionarea compartimentelor 
TESA şi nedidactic în funcţie de 
normativele în vigoare. 

Când este 

cazul 

Director adjunct 
Serviciul administrativ 

Proiectul 
statutului de 
funcţiuni 
pentru personalul 

nedidactic 

Solicitarea continuităţii activităţii 
didactice pentru profesori cu gr. I aflaţi 
la limita de vârstă 

Conform 
termen 

ISJ 

Director adjunct 
Consiliul de 

administraţie 

Secretariat 

Constituirea claselor I şi a V a . Sept. 
2020 

Director adjunct 
Secretariat 

Formaţiunile de 
lucru 
la clase 
respectând 
ierarhia şi 
solicitările 

Repartizarea pe clase a elevilor 
transferaţi conform Regulamentului. 

Sept. 
2020 

Consiliul de 

administraţie 

Formaţiunile de 

lucru la clase 

Realizarea consilierii şi orientării 
şcolare a elevilor 

Perm. Consilier 
psihopedagogic, 
Profesori diriginţi 

Planificarea 
orelor de 
dirigenţie/consilie

re 

Crearea şi actualizarea continuă a 
bazei de date electronice unice pentru 
evidenţa personalului didactic, didactic 
auxiliar şi nedidactic. 

Sem.I 
Sem. II 

Resurse umane Logistica, baze 
de date 
existente 

C
o

o
rd

o
n

a
re

 ș
i 
m

o
n

it
o

ri
z
a

re
 

Încadrarea personalului didactic 
conform planului cadru şi prevederilor 
statutului personalului didactic privind 
norma didactică. 

Sept. 
2020 

Director adjunct Documente 
oficiale întocmite 
în conformitate cu 
metodologia 
M.E.N.C.Ș. 

Asigurarea acoperirii tuturor orelor cu 
profesori calificaţi. 

Sept. 
2020 

Director adjunct Decizii ISJ, Cadre 
didactice 
calificate la toate 

disciplinele 

Repartizarea profesorilor diriginţi la 
clasele a V a 

Sept. 
2020 

Director adjunct 
Consiliul de 

administraţie 

Decizii ale 
consiliului de 
administraţie 

Organizarea colectivelor de catedră şi 
desemnarea responsabilităţilor 
catedrelor şi colectivelor pe arii 
curriculare 

Sept. 
2020 

Director adjunct 
Consiliul profesoral 
Consiliul de 

administraţie 

Funcţionarea 
eficientă a 
colectivelor de 

catedră 

Realizarea fişelor posturilor pentru 
personalul didactic şi nedidactic 

 

Octombrie 
2020 

Director adjunct Secretariat 
Fişele postului 
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MINISTERUL 
EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE 

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor 
cu părinţii pe clase în vederea 
constituirii comitetelor de părinţi pe 
clase 

 

Octombrie 
2020 

Director adjunct, 
Responsabilii cornisiei 
metodice a diriginţilor 

Graficul 
şedinţelor 
Procese verbale 

ale şedinţelor 

Constituirea Consiliului părinţilor pe 
şcoală şi întâlnirea online a acestora în 
vederea stabilirii responsabilităţilor 

 

Octombrie 
2020 

 

Director adjunct Procesul verbal 

Alcătuirea consiliului consultativ al 
elevilor 

 

Oct. 
2020 

 

Director adjunct Procesul verbal 

Organizarea serviciului pe şcoală, 
pentru activitatea fizică în unitate, cu 
respectarea restricţiilor pandemiei 
COVID – 19. 

 

Sept. 
2020 

Director adjunct  Graficul cu 

serviciul pe 

şcoală 

Revizuirea şi actualizarea 
Regulamentului de Ordine Interioară 

 

Sept. 
2020 

 

Director adjunct 
Consiliul de 

administraţie 

Corelarea 
Regulamentului 
de 
Ordine Interioară 
cu ROFUIP 
şi cu hotărârile 

CA, CP 

Verificarea mediilor V-VIII (diferenţiat în 
planul de muncă) corectitudinea 
încheierii mediilor semestriale şi anuale 

 

Martie 
2021 

Profesorii diriginţi Declaraţii ale 
profesorilor 
diriginţi privind 
corectitudinea 
mediilor 

C
o

n
tr

o
l 
ș

i 
e

v
a

lu
a
re

 

Evaluarea anuală a personalului 
didactic şi nedidactic din subordine 

Iunie 
2021 

Director adjunct 
 

Evaluarea anuală 
a personalului 
didactic şi 
nedidactic din 
subordine 

Întocmirea documentelor, a rapoartelor 
tematice curente şi speciale solicitate 
de ISJ, MECȘ, CCD, autorităţi locale 
 

Perm. Director adjunct 
Secretariat 

Rapoarte, 
procese verbale 
elaborate la 

termen 

Întocmirea documentelor legale privind 
managementul resurselor umane: 
cataloage, registre matricole, foi 
matricole, condici de prezenţă, cărţi de 
muncă 
 

Octombrie 
2020 

Director adjunct 
Secretariat 

Documentele 
şcolare 
completate 
şi verificate în 
conformitate cu 
legislaţia în 

vigoare 

Arhivarea şi păstrarea documentelor 
şcolare privind elevii şi personalul 
unităţii şcolare. 
 

Confom 
term. 
legale 

Director adjunct 
Secretariat 

Arhivarea şi 
păstrarea 
documentelor 

şcolare 

C
o

m
u

n
i

c
a
re

 ș
i 

m
o

ti
v

a
r

e
 

Repartizarea echitabilă în conformitate 
cu prevederile legale a stimulentelor 
materiale pentru elevi: burse, premii, 
ajutoare. 

Lunar Director adjunct, 
Consiliul de 
Administraţie,Comisia 
de 
stabilire a burselor 

Registrul de 
procese verbale 
ale 
Consiliului de 

Administraţie 
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MINISTERUL 
EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE 

Repartizare echitabilă şi în 
conformitate cu prevederile legale ale 
stimulentelor materiale pentru 
personalul didactic, didactic auxiliar şi 
nedidactic ( propuneri pentru distincţii, 
gradaţii ) 

Februarie 
2021 

Comsiliul de 

administraţie 

Registrele de 
procese verbale 
de 
la Consiliile 
profesionale şi 
consiliul de 

administraţie 

Asigurarea cadrului instituţional pentru 
participarea personalului la procesul 
decizional prin colectivele de catedră, 
Consiliul pentru Curriculum, Consiliul 
de administraţie şi Consiliul profesoral 

Perm. Consiliul de profesori Procesele 
verbale de la 
consiliul 
profesoral şi 
consiliul de 
administraţie 

Organizare de întâlniri periodice ale 
elevilor cu cadrele didactice, cu 
conducerea şcolii, cu respectarea 
restricţiilor impuse de pandemia 
COVID-19 . 

Periodic Director adjunct Responsabilii 
comisiei metodice 
a diriginţilor 

Încurajarea unei culturi organizaţionale 
care să stimuleze comunicarea 
deschisă 

Perm. Cadrele didactice Plan managerial 

Formarea continuă prin participarea la 
cursurile organizate de instituţiile 
abilitate 

Perm. Responsabilul comisiei 
de 
formare continuă 

Adeverinţe de 
participare la 
stagii de 

perfecţionare 

Asigurarea consilierii elevilor privind 
orientarea școlară și profesională 

Conform 
planificării 

Director adjunct 
Diriginţi 

Parteneriate 

Aplicarea sistemului de perfecționare 
prin credite profesionale transferabile 

Perm. Responsabilul comisiei 
de 
formare continuă 

Legislaţie 
specifică, 
furnizori 
acreditaţi 

 

IV. PARTENERIATE ŞI PROGRAME 

 

Funcția Activități Termen 
Resurse 

umane 

Resurse 

materiale 

P
ro

ie
c
ta

re
 ș

i 
o

rg
a
n

iz
a
re

 

Coordonarea şi evaluarea derulării 
proiectelor de parteneriat. 

Perm. Director adjunct 
Cadrele didactice 
implicate 

Proiecte şi 
rapoarte de 
colaborare 

Planificarea colaborării şcolii cu poliţia, 
pompierii, instituţii culturale, agenţi 
economici. 

Sem. I 
 

Director adjunct 
 

Legislaţie 
specifică 
Protocoale 

Realizarea proiectelor în parteneriat 
şcoală-comunitate în folosul ambelor părţi. 

Sem. I 
Sem. II 

Director adjunct 
Consilier educativ 

Legislaţie şi 

comunicare 

Colaborarea cu alte instituţii, asociaţii, 
organizaţii nonguvernamentale în 
domeniul activităţii educative şi 
extrașcolare. 

Conform 
Calend.i 

propriu 

Director adjunct  
Consilier educativ 

Calendar activităţi 
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MINISTERUL 
EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE 

Procurarea de materiale informative 
privind oportunităţile încheierii de diverse 
parteneriate. 

Perm. cf, 
propuneril

or 

Director adjunct 
adjunct 
Consilier educativ 

Logistica 

Realizarea programelor specifice din 
domeniul integrării europene, realizate de 
parteneriate specific. 

Conform 
Calend.i 

propriu 

Director adjunct  
Consilier educativ 

Logistica 

C
o

o
rd

o
n

a
re

 ș
i 

m
o

n
it

o
ri

z
a

re
 

Colaborarea cu ISJ în iniţierea, derularea 
şi monitorizarea proiectelor şcolare. 

Perm. Director adjunct 
Consilier educativ 

Programele 

existente 

Colaborarea cu Primăria pentru finanţarea 
şi derularea proiectelor iniţiate şi / sau a 
altora noi. 

Perm. Director adjunct 
Consilier educativ 

Programele 

existente 

Colabolarea cu sindicatul FSLI şi FEN în 
vederea respectării legislaţiei muncii. 

Sem. I 
Sem. II 

Consiliu de 
administraţie 
Sindicat 

Legislaţia 

specifică 

C
o

n
tr

o
l 

ș
i 

e
v
a

lu
a

r

e
 

Elabolarea către ISJ a rapoartelor privind 
activitatea unităţii în domeniul proiectelor 
şi programelor, acestea urmând a fi aduse 
la cunoştinţa părinţilor şi elevilor unităţii. 

Conform 
Calend. 

Director adjunct 
Consilier educativ 

Legislaţia 

specifică 

C
o

m
u

n
ic

a
re

 ș
i 
m

o
ti

v
a
re

 Identificarea şi valorificarea eficientă a 
resurselor comunităţii. 

Sem. I 
Sem. II 

Director adjunct 
Consilier educativ 

Planuri de 

colaborare 

Stimularea colectivelor de părinţi şi a 
consiliului reprezentativ al părinţilor în 
rezolvarea problemelor şcolii. 

Sem. I 
Sem. II 

Director adjunct 
Consilier educativ 

Planuri de 

colaborare 

Participarea la activităţile extracurriculare 
înscrise în calendarul M.E.N.C.Ș. pentru 
anul şcolar 2020 - 2021. 

Conform 
Calend. 

Director adjunct 
Consilier educativ 

Conform 
specificărilor 
M.E.N.C.Ș. 

Rezolvarea amiabilă a eventualelor 
conflicte între şcoală şi comunitate. 

Sem. I 
Sem. II 

Director adjunct 
Consilier educativ 

Comunicare 

instituţională 

 

V. RESURSE MATERIALE 

 

Funcția Activități Termen 
Resurse 

umane 

Resurse 

materiale 

P
ro

ie
c
ta

re
 ș

i 
o

rg
a
n

iz
a
re

 Efectuarea analizei privind necesarul 
de reparaţii curente. 

Semestrial Director adjunct 
Administrator 

Situaţii 
Raportări 

Efectuarea analizei privind stadiul 
lucrărilor de reparaţii şi investiţii. 

Semestrial Director adjunct 
Administrator 

Situaţii 
Raportări 

Elaborarea unui plan privind asigurarea 
cu tipizate, cataloage, carnete de note, 
ş.a.m.d. 

Sem. I Director adjunct 
Administrator 

Situaţii 
Legislaţia în 

vigoare 

Valorificarea, actualizarea şi 
exploatarea bazelor de date. 

Perm. Director adjunct 
Informatician 

Baze de date si 
logistica 

Procurarea fondurilor extrabugetare şi 
repartizarea lor conform priorităţilor. 

Perm. Director adjunct Contracte de 

sponsorizare 
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MINISTERUL 
EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE 

Procurarea rechizitelor gratuite pentru 
elevi la începutul anului scolar și a unor 
dispozitive pentru învăţare online în 
contextul pandemiei COVID - 19 . 

Sem. I Director adjunct 
Administrator 

Situaţii 
Legislaţia în 

vigoare 

C
o

o
rd

o
n

a
re

 ș
i 
m

o
n

it
o

ri
z
a

re
 

Pregătirea sălilor de clasă în vederea 
desfăşurării procesului de învăţământ 
în bune condiţii (săli de clasă, 
laboratoare, sală de sport), respectând 
restricţiile impuse de pandemia COVID 
- 19 

Sept. 
2020 

Director adjunct Pregătirea sălilor 
de clasă 
corespunzător 
standardelor în 
vederea asigurării 
calităţii în 
educaţie 

Asigurarea funcţionării liniei INTERNET Sept. 
2020 

Director adjunct 
Informatician 

Contract 
Funcţionarea 

permanentă 

Asigurarea de manuale pentru elevii 
claselor IVIII şi repartizarea lor prin 
biblioteca şcolară 

Sept. 
2020 

Bibliotecar 
Profesori diriginţi 

Existenţa 
manualelor 
Listele cu 
repartizarea 
manualelor pe 
clase 
şi elevi 

Predarea situaţiilor privind alocaţia de 
stat pentru copii şi acordarea burselor. 

Semestrial Director adjunct 
Administrator 

Legislaţia în 

vigoare 

Aprovizionarea cu materiale 
consumabile necesare asigurării 
igienizării zilnice a spaţiilor în care se 
desfăşoară activităţi, cu respectarea 
restricţiilor impuse de pandemia 
COVID - 19. 
 

Perm. Director adjunct 
Administrator 

Existenţa 
materialelor 
consumabile 

C
o

n
tr

o
l 

ș
i 

e
v
a

lu
a

r

e
 

Urmărirea alocării fondurilor 
extrabugetare dupa priorităţi În scopul 
asigurării condiţiilor material necesare. 
 

Conform 
calend 

Director adjunct 
Administrator 

Legislaţia 

specifică 

C
o

m
u

n
ic

a
re

 ș
i 
m

o
ti

v
a
re

 

Stimularea materială conform legislaţiei 
în vigoare a cadrelor didactice care 
sunt implicaţi în programe. 

În funcţie 
de 
solicitări 

Director adjunct 
Responsabilii comisiei 
metodice 

Acordarea 
stimulentelor 
materiale 

Urmărirea modului de acordare a 
burselor de merit conform legislaţiei în 
vigoare 

Sem.I Director adjunct 
Administrator 

Planuri de 

colaborare 

Asigurarea participării la cursuri de 
management financiar şi alte 
perfectionări în domeniu pentru 
personalul nedidactic şi didactic 
auxiliar, cu respectarea restricţiilor 
impuse de pandemia COVID - 19.  

Anual Director adjunct 
Administrator 

Oferta de formare 

Negocierea favorabilă a contractelor de 
sponsorizare şi obţinerea fondurilor 
extrabugetare. 

Sem. I 
Sem. II 

Director adjunct 
Administrator 

Comunicare 

instituţională 
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MINISTERUL 
EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE 

Argumentarea utilizării fondurilor astfel 
încât să se evite crearea unor conflicte 
la nivelul unităţii şcolare. 

În funcţie 
de 
oferte 

Director adjunct 
Administrator 

Comunicare 

instituţională 

 

VI. DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI RELAŢII COMUNITARE 

 

Funcția Activități Termen 
Resurse 

umane 

Resurse 

materiale 

P
ro

ie
c
ta

re
 ș

i 
o

rg
a
n

iz
a
re

 

Elaborarea programului de inspecţii şi 
interasistenţe şi valorificarea fişelor de 
evaluare a activităţii didactice. 

Octombrie 
2020 

Director adjunct 
Şefii de comisii 

metodice 

Graficul de 
asistenţe 
Planul de 
activităţi al 
comisiilor 
metodice 
Fişe de evaluare 

Întâlniri cu reprezentanţi ai agenţilor 
economici şi ai altor unităţi şcolare cu 
ocazii festive şi autorităţi locale, cu 
respectarea restricţiilor impuse de 
pandemia COVID - 19. 

Dec. 2020 
Alte 

evenimen 

te 

Director adjunct Invitaţii, afişe 
pliante, serbări 
şcolare 

Elaborarea ofertei educaţionale pentru 
anul şcolar 2021 – 2021. 

Mai 
2021 

Director adjunct 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Participarea la 
târgul de oferte 
educaţionale 
Oferta educ. a 

şcolii 

Elaborarea şi coordonarea aplicării 
procedurilor şi activităţilor de evaluare 
şi asigurare a calităţii. 

Noiembrie 
2020 

Preşedinte CEAC Baza de date şi 
informaţii 
privind calitatea 
serviciilor 
educaţionale 

furnizate 

Întocmirea situaţiilor cu necesarul de 
lucrări, de reparaţii şi modernizări în 
anul 2021. 

Ianuarie 
2021 

Director adjunct 
Administrator 

Raportul 
administratorului 
întocmit în funcţie 
de 
priorităţile de 
reparaţii ale 
şcolii 

C
o

o
rd

o
n

a
re

 ș
i 

m
o

n
it

o
ri

z
a

re
 

Instruirea TIC a tuturor cadrelor 
didactice şi planificarea orelor susţinute 
prin utilizarea soft-ului educaţional 
AEL,  şi a platformei 
online G SUITE FOR EDUCATION 

Octombrie 
2020 

Director adjunct, 
Responsabilii comisiei 
metodice 

Atestare TIC a 
tuturor cadrelor 
didactice , 
Planificarea 
eficientă a 
activităţilor AEL 

Desfăşurarea activităţilor metodice prin 
organizarea de activităţi demonstrative 
în cadrul catedrelor, editarea de 
materiale metodice şi de specialitate. 

Perm. Responsabilii Comisiei 
metodice 

Planurile de 
activitate 
ale comisiei 
metodice, 
Materiale 
elaborate de 
cadrele didactice 
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MINISTERUL 
EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE 

Elaborarea unor programe speciale de 
stimulare a elevilor cu performanţe în 
vederea participării la concursuri 
şcolare şi extracurriculare de educare a 
comportamentului civilizat, de întărire a 
ordinii şi disciplinei de editare a unor 
reviste şcolare, cu respectarea 
restricţiilor impuse de pandemia 
COVID - 19. 

Perm. Profesorii care 
realizează 
activităţi de 

perfecţionare 

Graficul 
şedinţelor de 
pregătire 
si materialele 
realizate pentru 
pregătirea 
suplimentară a 
elevilor, Revistele 

şcolare 

Elaborarea planurilor strategice 
privind măsurile de îmbunătăţire a 
calităţii. 

Sem. I Membrii comisiei de 
evaluare şi asigurare a 
calităţii 

Planuri anuale 
operaţionale, 
Raport de 
autoevaluare 
instituţională 

Predarea situaţiilor privind alocaţia de 
stat pentru copii şi acordarea burselor. 

Semestrial Director adjunct 
Administrator 

Legislaţia în 

vigoare 

Protocoale şi convenţii încheiate cu 
Poliţia, Pompierii, Jandarmeria. 

Când este 

cazul 

Protocoale şi convenţii 
încheiate cu Poliţia, 
Pompierii, Jandarmeria 

Procese verbale 
„încheiate cu 
partenerii sociali 

Organizarea sedinţelor lectorate cu 
părinţii, dezbateri pentru prezentarea 
noii legislaţii din domeniul 
învăţământului, cu respectarea 
restricţiilor impuse de pandemia 
COVID - 19. 

Perm. cf. 
graficului 
MEC 

Director adjunct 
Şefii de catedră 

Diseminarea 
corectă a tuturor 
informaţiilor 
privind legislaţia 
şcolară 

Popularizarea rezultatelor obţinute de 
elevii şcolii la examene, olimpiade, 
concursuri interjudeţene şi 
extracurriculare. 

Perm. Director adjunct Raportul privind 
starea calităţii 
procesului de 
instruire şi 
educare 

Îmbunătăţirea fondului de carte al 
bibliotecii. 

Periodic Bibliotecar Registrul de 
inventariere al 
cărţilor 

C
o

n
tr

o
l 
ș

i 

e
v
a

lu
a

re
 

Analiza activităţii desfăşurate în şcoală, 
pe comisii metodice şi în Consiliul de 
Admnistraţie. 

Periodic Director adjunct , 
Şefii de comisii 

metodice 

Diagnoza corectă 
a situaţiei 
actuale 
Plan de măsuri 

eficiente 

Elaborarea listelor cu criterii de 
evaluare pentru unităţile şcolare, cadre 
didactice şi concursuri şcolare. 

Sem. II Prof.coordonator 
comisie 
de evaluare 
Şefii de comisii 

metodice 

Criterii de 
evaluare 
adaptate 
unităţii noastre 

şcolare 

C
o

m

u
n

ic
a

re
 ș

i 

m
o

ti
v

a
re

 Asigurarea condiţiilor pentru cei ce 
doresc obţinerea participării la diverse 
cursuri de formare 

În funcţie 
de 
solicitări 

Director adjunct Cereri de 

înscriere 
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MINISTERUL 
EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE 

Invitarea reprezentanţilor comunităţii 
locale la activităţile festive ale şcolii-
deschiderea anului şcolar, ziua şcolii, 
serbări şcolare, cu respectarea 
restricţiilor impuse de pandemia 
COVID - 19. 

Ocazional Director adjunct Invitaţii speciale 
pentru 
reprezentanţii 
comunităţii 
locale 

Rezolvarea rapidă, transparentă şi 
eficientă a conflictelor cu reprezentanţii 
autorităţilor locale şi cu cei ai 
furnizărilor de servicii . 

Perm. Director adjunct Comunicare 
eficientă cu 
autorităţile locale 
şi furnizorii 
de servicii 

 

8. Indicatori de performanță 

 

Nr.crt Domeniu funcțional Indicatori de performanță 

I. Curriculum  Concordanţa cu documentele M.E.N.; 

 Realizarea standardelor, eficacitate (resurse / rezultate), eficienţă 
(rezultate / obiective), progres;  

 Raportul dintre oferta şcolii şi nevoile comunităţii 

 Respectarea precizărilor M.E.N., a metodologiilor şi normelor de 
aplicare a curriculum-ului şcolar 

 Respectarea termenelor  

 Criteriile privind calitatea curriculumului 

 Oportunitate 

 Claritate 

 Eficienţă 

 Promptitudine  

 Identificarea oportunităţilor şi a problemelor 

II. Management școlar  Respectarea regulamentelor şi a standardelor 

 Calitatea pregătirii inspecţiei 

 Eficienţă, calitate, atingerea standardelor 

 Claritate  

 Oportunitate  

 Implicare  

 Responsabilitate 

 Legalitate  

 Adecvare, respectarea legalității 

III. Resurse umane  Complexitate  

 Aplicarea strategiei M.E.N. 

 Actualitate  

 Legalitate  
 Numărul programelor, participanţilor  

 Implicare  
 Număr parteneri implicaţi, rezultate calitative şi cantitative  

 Număr cursuri, număr participanţi, rezultate;  

 Responsabilitate  

IV. Parteneriate și 

programe 

 Calitate  

 Promptitudine  

 Calitate, atingerea standardelor propuse 

 Unităţi şcolare implicate 

 Aplicarea strategiei M.E.N. 

 Numărul programelor 

 Calitatea parteneriatelor 
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MINISTERUL 
EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE 

V Resurse materiale  Raportări periodice 

 Funcţionalitate  

 Număr de achiziţii si tipul lor 

 Date calitative şi cantitative 

 Eficienţă  

 Respectarea legii 

VI. Dezvoltare 

organizațională și 

relații comunitare 

 Adecvarea la nevoile comunităţii 

 Raportul dintre oferta şcolii şi nevoile comunităţii 

 Calitate, atingerea standardelor propuse 

 Numărul programelor, participanţi 

 Aplicarea strategiei M.E.N. 

 Rezultatele monitorizărilor 

 Cadre didactice implicate 
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