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ARGUMENT 

De la societatea informaţională la societatea cunoaşterii, accentul se transferă treptat de pe 
informaţia brută pe cea prelucrată şi mai departe pe: cunoştinţă, deprindere, aptitudine, 
atitudine, competenţă. „A cunoaşte” nu este un scop în sine ci un mijloc de a stăpâni universul 
informaţiei şi o cale pentru a utiliza informaţia, cunoştinţa, competenţa în scopul dezvoltării 
societăţii, a instituţiei în sens general şi a omului în mod particular. Doar omul este o valoare în 
sine încât celelalte sunt doar mijloace, căi şi modalităţi puse în slujba lui.  

Pentru o instituţie furnizoare de educaţie, cunoaşterea înseamnă a şti şi a putea să se 
raporteze la valorile societăţii, la exigenţele beneficiarilor, la propriile resurse şi la potenţialul 
care poate fi angrenat pentru a atinge ţintele vizate atât pe termen scurt cât şi pe termen lung. 
În proiectarea, organizarea, implementarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea 
activităţilor educaţionale dintr-o unitate şcolară se cer, în egală măsură, cunoştinţe teoretice şi 
experienţă practică de natură managerială pentru o bună armonizare a tuturor 
compartimentelor şi sistemului relaţional intra- şi inter-instituţional. 

Managementul educaţional inovator necesită atât proiectarea unor ţinte generoase dar 
realiste împreună cu capacitatea de trasnpunere a lor în acţiuni concrete, cât şi racordarea 
acţiunilor zilnice la obiectivele mari ale intituţiei. Toată activitatea de proiectare, organizare, 
implementare, coordonare, monitorizare şi evaluare a activităţilor zilnice dintr-o şcoală în 
strânsă legătură cu obiectivele mari şi ţintele strategice ale unităţii şcolare se regăsesc în 
planul managerial al acelei şcoli.  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
VIZIUNEA  
 

„Fiecare elev este o valoare în sine şi merită toată atenţia, tot efortul şi toată investiţia în 
perspectiva realizării lui ca om deplin.” 
 
 
 
 
MISIUNEA 
 

„Împreună, lucrăm la formarea, modelarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor noştri. Ne 
străduim să punem în valoare capacităţile personale şi să formăm competenţe pentru toată viaţa. 
Asigurăm şanse egale tuturor într-un mediu educaţional stimulativ şi concurenţial. 

Dezvoltăm o şcoală bine ancorată în realitatea prezentului, privind spre viitor. Îmbinăm  
tradiţionalul cu modernul, suntem deschişi la nou, dar fără a renunţa la principii şi la valori care 
au trecut testul timpului. Tot efortul este orientat către o educaţie de calitate prin dezvoltarea 
unor competenţe „cheie” pentru societatea de azi şi de mâine: comunicare deschisă, spirit 
inovator, iniţiativă şi responsabilitate, creativitate şi competitivitate. 

Asigurăm succesul bazându-ne pe trăsăturile distincte ale şcolii noastre: loialitatea, 
generozitatea şi performanţa.” 
 
                

 
 
 
 
 
 

 



VALORI 
 
Colaborare – colaborăm cu toţi factorii interesaţi de educaţie şi împărtăşim cunoştinţele dobândite pentru a ne îmbunătăţi activitatea 
Deschidere – suntem deschişi la nou şi ne încurajăm partenerii educaţionali să caute soluţii creative în folosul beneficiarilor noştri: elevi, părinţi, 

agenţi economici 
Eficienţă şi eficacitate – utilizarea raţională a resurselor pentru atingerea obiectivelor asumate 
Integrare – armonizarea tradiţionalului cu modernul 
Inovaţie – ne străduim să fim pro-activi, să facem lucrurile altfel dar mai bine 
Implicare – asigurăm realizarea proiectelor noastre prin inovaţie şi leadership 
Excelenţă – suntem hotărâţi să depăşim aşteptările celorlalţi prin profesionalism şi eficienţă 
Responsabilitate – ne asumăm întreaga responsabilitate pentru dezvoltarea învăţământului la nivelul Scolii „Elena Cuza”, urmărind continuu 

interesul beneficiarilor noştri şi dovedind respect pentru lege, cultură şi pentru comunitatea în care trăim  
 

DIRECŢII DE ACŢIUNE  
 

 Asigurarea calităţii în educaţie 
 Asigurarea accesului şi a echităţii în educaţie 
 Asigurarea formării şi dezvoltării resurselor umane 
 Derularea unor parteneriate comunitare şi internaţionale conform standardelor europene 
 Asumanrea deplină a rolului de instituție formatoare de personalități umane 

 

PRINCIPII GENERALE 
 

     Principiul priorităţii educaţiei 
    Principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale 
    Principiul descentralizării autorităţii educaţionale şi al asigurării unităţii demersurilor educaţionale locale 
    Principiul complementarităţii formal- nonformal  
    Principiul transparenţei actului decizional 
    Principiul cooperării (cooperarea interinstituţională la nivel local, regional, naţional, internaţional)    
    Principiul educaţiei centrate pe valori 
    Principiul interculturalităţii 
    Principiul abordării etice a serviciului educaţional  

 
 
 
 



 
PARTENERI EDUCAŢIONALI AI SCOLII GIMNAZIALE „ELENA CUZA” 

 
 Ministerul Educaţiei  
 Inspectoratul Școlar Județean Neamț 
 Casa Corpului Didactic Neamţ  
 Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean Neamţ şi Primăria Piatra Neamţ 
 Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ  

 Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Neamţ şi Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Neamţ   
 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ şi Jandarmeria / Poliţia Comunitară 
 Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență ”PETRODAVA” 
 Direcția de Sănătate Publică Neamț 
 Biblioteca Județeană ”G. T. Kirileanu”  

 Direcţia Judeţeană de Statistică Neamţ  
 O.N.G.-uri, asociaţii şi fundaţii non-profit 
 Asociaţia Părinţilor  
 Asociaţiile profesionale ale cadrelor didactice  
 

 

PRIORITĂŢI STATEGICE ALE SCOLII GIMNAZIALE„ELENA CUZA” , PIATRA – NEAMŢ  

 

BAZA CONCEPTUALĂ 

           Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative: 

 Legea Educatiei nr. 1/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Regulamentul-Cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul 

ministrului educației și cercetării nr. 4183 din 4 iulie 2022 
 Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei 
 Ordinul 3770/1998 privind  Metodologia formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 
 Ordinului comun nr.5196/1756/03.09.2021 al ME și respectiv al MS și modificat prin Ordinul comun nr. 

5338/1082/01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții 
de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2 

 Ordinul MEC nr. 5545 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice 
prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229929


 Ordinele, notele, notificările, metodologiile şi precizările Ministerului Educaţiei și Cercetării 
 Buletinele Informative ale Ministerului Educaţiei și Cercetării 
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
 Strategia de dezvoltare economico – socială a Consiliului Judeţean Neamţ. 
 O.M.Ed.C.T. nr. 4889/08.08.2007, privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională la 

nivelul reţelei învăţământului profesional şi tehnic 
 Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, publicate în Monitorul Oficial 
 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 Strategia Postaderare 2007 – 2013 a Ministerului Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
 Agenda Lisabona („Educaţie şi formare în 2010”); 
 Declaraţia de la Copenhaga (privind educaţia şi formarea profesională); 
 Procesul Bologna (privind crearea spaţiului european al învăţământului superior) 
 
 

- Legea nr. 1/2011, Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare 
- HG   nr. 353/2021 pentru modificarea HG nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 
elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul de stat din sume defalcate din 
TVA prin bugetele locale. 

- Legea nr.314/ 2014 

- Legea nr. 53/2003 si revuita in 2011 privind Codul Muncii 

- Regulamentul – Cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin 
Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4183 din 4 iulie 2022. 
- Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, aprobat de consiliul de administrație 
- Regulamentul de ordine interioară al unității de învățământ, aprobat de consiliul de administrație 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Analiza SWOT 
 

Puncte tari: 
 Realizarea în bune condiții a proiectării activității la nivelul unității școlare. 
 Existenţa documentelor de proiectare care au stabilite priorităţile şi obiectivele specifice compartimentului. 

 Stabilirea și numirea prin decizie internă a comisiilor și grupurilor de lucru 
 Desfăşurarea de activităţi suplimentare cu elevii, în vederea obţinerii de performanţe deosebite la Examenul de Evaluare Națională 
 Desfăşurarea de activităţi extraşcolare, unele adaptate pentru sistemul online 
 Multe cadre didactice (50%) care au derulat proiecte europene şi proiecte de finanţare nerambursabilă, ce pot constitui modele de 

bună practică. 
 Oferta educațională diversificată și atractivă 
 Numărul în creştere al proiectelor educaționale derulate şi în curs de derulare. 
 Colaborări eficiente cu instituţiile publice, cu partenerii sociali interni si externi. 

 Colaborarea foarte bună cu Asociația Părinților în cadrul unor proiecte de dezvoltare a infrastructurii școlare. 
 Existenţa unui număr mare de cadre didactice calificate, cu gradele didactice II, I, masterat si doctorat. 
 Implicarea în derularea programelor de formare/dezvoltare profesională  a cadrelor didactice din scoala. 
 25 de cadre didactice care au participat deja la cursurile CRED și altele înscrise pentru sesiunile viitoare 
 Colaborarea cu unele instituţii conexe (CCD, CJRAE) care participă în mod activ şi dinamic la evoluţia actului educaţional. 

 Rezultate bune și foarte bune la examenele naţionale. 
 Funcționarea foarte bună și actualizarea la termen a bazei electronice SIIIR 
 Susținerea în bune condiții a cursurilor în perioada online prin intermediul platformei Google Classroom  
 Existenţa unei baze de date privind populaţia şcolară, cadrele didactice, examenele naţionale, documente şi situaţii contabile etc. 
 Menţinerea la un nivel ridicat a ponderii posturilor didactice ocupate de titulari.  

 Dotarea unităţii de învăţământ cu noi echipamente TIC prin bugetul local și ISJ Neamț. 
 Capacitatea ridicată de adaptare a personalului didactic la exigențele învățământului online. 
 Corelarea fondului de carte al bibliotecilor cu noul curriculum. 
 Gestionarea eficientă a resurselor alocate pentru reabilitarea unor spații de învățământ (Grădinița ”Veronica Filip”, Grădinița Nr. 13, 

anumite spații din clădirea școlii). 
 Relaţiile interpersonale bune și foarte bune favorizează crearea unui climat educaţional deschis, colaborativ, stimulativ, ce contribuie la 

dezvoltarea competenţelor de comunicare şi la creşterea calităţii actului educaţional. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Puncte slabe: 

 Existența unei inerții la unele cadre didactice în aplicarea strategiilor inovatoare. 
 Capacitate scăzută de implicare la unele cadre didactice în problematica școlii și de asumare a unui rol activ în promovarea imaginii 

instituției. 
 Insuficienta dezbatere în catedre și comisii a problemei managementului clasei de elevi în condiţiile învăţării centrate pe elev, a 

activităţilor individualizate sau organizate pe grupe, a exersării autoevaluării sau utilizării standardelor de evaluare şi a criteriilor 
unitare de notare. 

 Utilizarea, în mod frecvent, în procesul de predare-învăţare-evaluare, a metodelor tradiţionale şi a activităţilor frontale. 
 Utilizarea sporadică a strategiilor didactice care pun elevul în centrul actului educațional. 
 Desfăşurarea unor activităţi metodice sub semnul formalismului, al rutinei şi lipsa unor cadre didactice de la aceste activităţi. 
 Preocupare scăzută, mai ales la clasele de gimnaziu, pentru utilizarea la ore a muncii în echipă, a lucrului în perechi şi a metodelor 

activ-participative; tendinţa unor cadre didactice de a folosi metode expozitive în defavoarea metodelor activ-participative. 
 Interes scăzut pentru inovare didactică și managerială la o parte din personalul didactic de predare. 
 Implicare modestă din partea anumitor părinți în sprijinul acordat propriilor copii privind participarea acestora în bune condiții la 

cursurile online.  
 Interes modest și implicare scăzută din partea unor părinţi în cunoaşterea situației școlare a propriilor copii și în relația cu școala. 

  
Oportunităţi: 

 Implementarea strategiilor privind descentralizarea învăţământului, asigurarea calităţii. 
 Continuarea procesului de descentralizare financiară şi decizională. 
 Descongestionarea materiei şi elaborarea unor noi programe şi planuri-cadru. 
 Accesarea unor proiecte și programe europene de formare și dezvoltare profesională. 

 Diversificarea ofertei educaționale a școlii. 
 Participarea unui număr mare de cadre didactice la cursurile CRED. 
 Dezvoltarea unor programe de remediere şcolară care să conducă la reducerea drastică a analfabetismului funcțional. 
 Colaborări eficiente cu instituţiile publice, agenţi economic, cu partenerii sociali, evidenţiate printr-un număr mare de parteneriate 

educaţionale locale, naţionale, europene, prin programe specifice şi proiecte încheiate la nivelul scolii. 
 Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe guvernamentale. 
 Stagii de formare și dezvoltare a competenţelor în domeniul managementului de proiect pentru personalul didactic din scoala. 

 Dezvoltarea strategiilor pentru gestionarea eșecului școlar la anumiți elevi. 
 Dezvoltarea strategiilor pentru gestionarea potențialului creator și de performanță al elevilor supradotați. 
 Dezvoltarea și implementarea strategiilor inovatoare în activitatea didactică și managerială. 
 Deschiderea comunităţii locale pentru dezvoltarea și diversificarea sistemului relațional și de comunicare.. 
 Cooperarea cu şcoli din ţările Uniunii Europene prin parteneriate bilaterale şi multilateral. 



 Dezvoltarea şi încheierea de parteneriate menite să optimizeze colaborarea între actorii comunităţii şi şcoală (Prefectura, Consiliul 
Judeţean, serviciile descentralizate, ONG-uri focalizate pe educaţie). 

 Extinderea parteneriatelor cu agenţii economici și dezvoltarea parteneriatului public-privat. 
 Cooperare pentru realizarea şi derularea de proiecte de dezvoltare a infrastructurii școlare la nivel de unitate. 

 Consultarea permanentă a site-urilor: www.finanţare.ro, www.fseromania.ro,  www.anpcdefp.ro, www.inforegio.ro, www.isjneamt.ro 
etc.  

 
 
Ameninţări: 

 Rezistenţa la schimbare şi conservatorismul unor cadre didactice și a unor părinţi 
 Existenţa unor cauze externe școlii (familiale, sociale, economice) care duc la situaţii de absenteism. 
 Deteriorarea mediului socio-economic şi familial; diminuarea interesului/capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a copiilor, 

părinţi plecaţi la muncă în străinătate 
 Insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de principal partener educaţional al şcolii. 
 Bilanţ demografic negativ cu implicaţii în proiectarea cifrei de școlarizare şi asigurarea pe termen lung a normelor personalului didactic 

de predare. 
 Întoarcerea la învățământul online care demotivează elevii și-i bulversează; 
 Scăderea interesului  absolvenţilor din învăţământul superior pentru  practicarea profesiei de dascăl.  
 Derularea unui număr mic de proiecte pentru grupurile dezavantajate. 
 Migrarea unor elevi către colegii la sfârșitul clasei a IV-a. 

 Apariția rutinei în activitatea didactică și managerială. 
 Scăderea motivației morale și a gradului de implicare pentru o parte a personalului didactic de predare. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.finanţare.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.anpcdefp.ro/
http://www.inforegio.ro/
http://www.isjneamt.ro/


 
 

Obiective generale ale Scolii Gimnaziale „Elena Cuza”, Piatra-Neamt pentru anul şcolar 2022-2023: 
 

 Asigurarea unei proiectări corespunzătoare a activității la nivelul tuturor compartimentelor instituționale. 
 Realizarea unui management strategic și operațional inovativ în activitatea de organizare, coordonare, evaluare și motivare. 

 Asigurarea creșterii calităţii serviciilor educaționale oferirte de unitatea școlară.  
 Creşterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea de proiecte de tip ERASMUS+; 
 Dezvoltarea și diversificarea continuă a ofertei educaționale a școlii ;  
 Dezvoltarea unui curriculum la decizia şcolii bazat pe formarea competenţelor necesare în viața de zi cu zi; 
 Asigurarea echității și a accesului la educaţie; 

 Asigurarea echipamentelor funcționale și a întregii logistici necesare pentru duralarea în bune condiții a învățământului online atunci când 
condițiile exterioare/obiective o impun; 

 Asigurarea securităţii elevilor în şcoală şi combaterea violenţei; 

 Asigurarea tuturor măsurilor corespunzătoare pentru organizarea și desfășurarea în deplină siguranță pentru elevi și personal a procesului 
educațional; 

 Asigurarea tuturor condițiilor igienico-sanitare optime în unitatea școlară pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-Cov-2;  
 Gestionarea corectă și eficientă a situațiilor cu potențial de risc de expunere la infectarea cu virusul SARS-Cov-2; 
 Colaborarea optimă și eficientă cu instituțiile cu rol fundamental: ISJ, DSP, Primăria municipiului, CJSU; 
 Colaborare eficientă cu instituţiile conexe (CCD, CJRAE); 
 Gestionarea rapidă și eficientă a tendințelor de absenteism și abandon școlar; 
 Centrarea graduală a întregului demers educațional pe elev prin valorificarea competențelor profesionale dezvoltate la cursurile de formare; 

 Regândirea demersului managerial și curricular la nivel de clasă, structură, instituție din perspectiva realizării profilului absolventului;   
 Promovarea și implementarea strategiilor inovatoare în activitatea didactică și managerială; 
 Fundamentarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023 pe principii de eficienţă economică împreună cu partenerii sociali, pe 

baza analizei de nevoi educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora; 
 Elaborarea algoritmilor de implementare/derulare/creare a structurilor organizaţionale pentru programele şi proiectele prioritare în anul şcolar 

2022-2023  
 Dezvoltarea de parteneriate cu alte instituții și agenţi economici pentru îmbunătăţirea calităţii si eficienţei formării profesionale şi o mai bună 

inserţie socială; 
 Organizarea și desfășurarea în cele mai bune condiții a examenelor naţionale și concursurilor școlare și extrașolare; 
 Motivarea personalului didactic pentru participarea la activitățile de formare şi dezvoltare a carierei profesionale; 
 Asigurarea unui management instituțional eficient pentru realizarea de plus valoare; 

 
 

 

 



 

 

 

ANUL ȘCOLAR 2022-2023 
 

  

 

I. Domeniul funcţional – CURRICULUM ŞI CONTROLUL ASIGURĂRII CALITĂŢII 
OBIECTIVE  

 Optimizarea calităţii şi eficienţei educaţiei în perspectiva pregătirii pentru o societate bazată pe cunoaştere şi promovarea unei dezvoltări 
durabile; îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor. 

 Cunoaşterea şi aplicarea noilor documente de politică educaţională, a programelor şcolare şi planurilor cadru la nivelul unităţilor de învăţământ. 
 Evaluarea gradului de implementare și a nivelului de eficiență în focalizarea actului educațional pe elev și formarea de competențe-cheie. 
 Stabilirea ofertei curriculare personalizate la nivel instituţional în funcţie de nevoile specifice ale elevilor şi ale comunităţii. 

Factori de risc: Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de nevoile de încadrare ale profesorilor 
 Monitorizarea şi evaluarea programelor pentru educaţie, pe baza unor indicatori specifici (rată de participare, grad de cuprindere, rată de 

abandon, etc). 
Factori de risc: Utilizarea indicatorilor cantitativi şi ignorarea celor calitativi 

 Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor si cerinţele curriculum-ului naţional şi local. 
Factori de risc: Nesincronizarea metodelor de evaluare la clasă cu exigența evaluării la examenele naționale 
 

Nr. 

crt. 
Obiective specifice Acţiuni 

Responsabili / 

parteneri 
Orizont de timp Indicatori  

1. 

Optimizarea calităţii şi 
eficienţei educaţiei în 
perspectiva pregătirii 
pentru o societate bazată 
pe cunoaştere şi 
promovarea unei 
dezvoltări durabile; 
îmbunătăţirea calităţii 
predării-învăţării-evaluării 
astfel încât să se asigure 
şanse egale tuturor 
elevilor. 

Asigurarea educaţiei timpurii 
prin crearea progresivă a 
condiţiilor de cuprindere 
semnificativă a copiilor în 
învăţământul preşcolar 
 

Director 
Director adjunct 

Septembrie 2022 
– Ianuarie 2023 

Realizarea planului de şcolarizare în proporţie de 
95% la învăţământul preşcolar 

Promovarea unei politici de 
susţinere a şcolarizării pentru 
toţi copiii/tinerii şi prevenirea 
abandonului şcolar 

Consilierul 
educativ si  

profesorul de 
sprijin 

Septembrie –  
Decembrie 2022 

Organizarea de 3 intalniri de informare pentru 
părinţii din clasele cu un risc ridicat de abandon 
şcolar 
 
 

 
Monitorizarea evaluării 
procesului educaţional. 
 

CEAC 
Comisiile de 
curriculum și 

mentorat 

 
septembrie 2022- 

Ianuarie 2023 

 
Numărul de asistente realizate în unităţile şcolare 
arondate. 
Rapoartele de evaluare privind calitatea educaţiei 



Nr. 

crt. 
Obiective specifice Acţiuni 

Responsabili / 

parteneri 
Orizont de timp Indicatori  

în învăţământul preuniversitar 
  

Eficientizarea îndrumării, a 
monitorizării şi a evaluării prin 
elaborarea şi respectarea 
graficului  de asistente si 
interasistente 

Directorii 
CEAC 

Comisiile de 
curriculum și 

mentorat 
 

Septembrie 2022 
- Ianuarie 2023 

Numărul de asistente  la orele de curs. 
 

 

 

 
 

 
2. 

Cunoaşterea şi 
aplicarea noilor 
documente de politică 
educaţională , a 
programelor şcolare şi 
planurilor cadru. 

 

Coordonarea activităţii didactice 
în vederea corelării noilor 
obiective stabilite la nivel 
naţional cu cele locale, în funcţie 
de resursele existente. 

Directori 
Septembrie 2022 
- Ianuarie 2023 

Nr. de asistenţe realizate de directori. 

Elaborarea documentelor de 
proiectare şi organizare a 
activităţii de învăţământ în 
conformitate cu prevederile 
legislative în vigoare, pe 
componenta curriculum. 

Directori 
Comisia de 
curriculum 

Septembrie 2022 
- Ianuarie 2023 

Numărul de întâlniri privind dezvoltarea 
curriculum-ului la nivelul scolii. 
 

Consilierea cadrelor didactice  cu 
privire  la conţinutul şi 
modalităţile de aplicare ale 
planurilor cadru şi a programelor 
şcolare. 

Directorul adjunct 
Comisia de 
curriculum 

Septembrie 2022 
- Ianuarie 2023 

Şedinţele cu sefii comisiilor metodice 
Şedinţele cu responsabilii de cerc din scoala. 

Asigurarea cadrului de 
organizare şi desfăşurare a 
examenelor naţionale şi a 
concursurilor şcolare pe 
discipline,  conform prevederilor 
legislative în vigoare. 

Directori 
  

Conform 
calendarului 

naţional 
Organizarea olimpiadelor locale si judetene 

3. 

Evaluarea gradului de 
implementare și a 
nivelului de eficiență în 
focalizarea actului 
educațional pe elev și 
formarea de 
competențe-cheie 
 

Sprijinirea aplicării unitare a noii 
viziuni curriculare 

Directorul adjunct 
Comisia de 
curriculum 

Septembrie – 
noiembrie 2022 

Existența planului de sprijin privind 
implementarea noii viziuni curriculare 

Monitorizarea demersului 
didactic centrat pe competențe 

SCIM, 
CEAC 

Permanent Documente de monitorizare 

Evaluarea procesului didactic din 
perspectiva competențelor-cheie 

Director, 
CEAC 

Periodic Fișe de evaluare și scurte rapoarte 

Implementarea recomandărilor 
și acțiunilor de îmbunătățire a 

Personal didactic 
de predare 

Permanent  
Existența listei de recomandări și propuneri de 
îmbunătățire 



Nr. 

crt. 
Obiective specifice Acţiuni 

Responsabili / 

parteneri 
Orizont de timp Indicatori  

procesului de predare-învățare-
evaluare 

4. 

Stabilirea ofertei 
curriculare personalizate 
la nivel instituţional , în 
funcţie de nevoile  
 
specifice comunităţii, în 
direcţia promovării 
descentralizării. 
 

Personalizarea ofertei 
educaţionale şi evaluarea 
performanţei educaţionale pe 
baza criteriilor de monitorizare / 
evaluare şi/sau a indicatorilor de 
performanţă stabiliţi prin 
proiectul de curriculum sau prin 
proiecte de dezvoltare 

Directori / 
Comisia pentru 

curriculum 
 

Conform 
calendarului 

Participarea la  târguri de prezentare a ofertelor 
şcolare educaţionale 
Numărul  de apariţii ale ofertelor şcolare în presa 
locală 
Prezentări în cadrul unităţilor şcolare (elevi, 
părinţi, agenţi economici, reprezentanţi ai 
autorităţilor locale) 

Implementarea curriculum-ului 
naţional potrivit ofertei proprii. 

Directori / 
Comisia pentru 

curriculum 
 

Septembrie 2022 
– Iunie 2023 

Nr. de clase,conform planului de şcolarizare, 
realizat 
Peste 80% promovabilitate la examenele 
naţionale 
Rezultatele obţinute la concursurile şcolare 

 

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

Directori 
CEAC 

Comisia de 
curriculum 

 

Septembrie 2022 
- Decembrie 2022 

Sesiuni de dezbatere  pe teme de curriculum  
(consilii profesorale, şedinţe de catedră,comisii 
metodice, cercuri) 

Consilierea cadrelor didactice pe 
probleme vizând proiectarea şi 
aplicarea  C.D.Ş.-urilor. 

CEAC 
Comisia de 
curriculum 

Conform 
calendarului 

Intâlniri anuale privind realizarea  CDŞ în şcoală. 
Numărul  de şedinţe de informare a părinţilor în 
scopul exprimării opţiunilor pentru CDŞ 

5. 

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

 

Elaborarea şi derularea, potrivit 
specificului scolii, a activităţilor 
din Calendarul naţional al 
activităţilor educative școlare şi 
extraşcolare. 

Consilierul 
educativ, 

invatatorii si 
dirigintii 

Conform 
calendarului  
naţional al 
activităţilor 
educative şi 
extraşcolare  

Elevii claselor  vor desfăşura activităţi educative şi 
extraşcolare conform calendarului naţional 
Numărul de premii obţinute la competiţii şi 
concursuri 

 
Îndrumarea, monitorizarea şi 
evaluarea activităţilor de 
consiliere şcolară, 
psihopedagogică, orientare şi 
informare privind cariera 

Consilierul 
educativ 

Dirigintii claselor 
a VIII-a 

Septembrie 2022 
- Ianuarie 2023 

Numărul de teste aplicate pentru consilierea şi 
orientarea privind cariera  
Numărul întâlnirilor cu specialişti şi experţi în 
domeniu privind alegerea carierei la anii terminali 

Consilierea factorilor 
educaţionali  în vederea 
combaterii abandonului şcolar   

Directorul adjunct 
Consilierul 
educativ 

Septembrie 2022 
- Ianuarie 2023 

 
Acordarea unor burse de ajutor social 



Nr. 

crt. 
Obiective specifice Acţiuni 

Responsabili / 

parteneri 
Orizont de timp Indicatori  

Invatatorii 

6. 

Analiza strategiilor de 
evaluare şi a 
concordanţei între 
evaluările elevilor si 
cerinţele curriculum-ului 
unităţii şcolare; 
 
 

Monitorizarea progresului şcolar 
din perspectiva prestaţiei 
didactice 

Directorii / 
Comisia de 
mentorat 

Septembrie 2022 
- Ianuarie 2023 

Premiile la concursurile şi olimpiadele şcolare  

Monitorizarea procesului de 
utilizare a tehnologiei 
informatice în lecţie la toate 
disciplinele. 
 

CEAC 
Comisiile de 
curriculum și 

mentorat 

Septembrie 2022 
- Ianuarie 2023 

Numărul  de clase care folosesc instrumente TIC 
 

Realizarea unei bănci de date 
privind rezultatele evaluărilor 
pentru diferite discipline, pentru 
a stabili măsuri de prevenire a 
eşecului şcolar. 

CEAC 
Comisia de 
curriculum 

Septembrie 2022 
- Ianuarie 2023 

Studii sociometrice pe nivele de studii care vor 
pune in evidentă prevenirea eşecului 
şcolar/abandonului şcolar pe ani de studii 

Analiza strategiilor de evaluare 
şi a concordanţei între testele şi 
evaluările elevilor cu curriculum-
ul unităţii şcolar 

Invatatorii si 
profesorii de 
specialitate 

Septembrie 2022 
- Ianuarie 2023 

Studii sociometrice privind rezultatele obţinute la 
examenele naţionale 

Pregătirea examenelor 
naţionale, EN la clasa a VIII-a și 
evaluării clasele a II-a, a IV-a. A 
VI-a, a concursurilor şi 
olimpiadelor şcolare. 

Directori / 
Consilierul 
educativ 

Conform 
calendarului 

Numărul mare de ore de pregătire suplimentară 
pentru unele discipline,  reflectate în premiile 
obţinute de elevi la olimpiade si concursuri şcolare 

 

 
II. Domeniul funcţional – RESURSE MATERIALE ŞI 

UMANE. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 
 
 

OBIECTIVE 
 
 

1. Asigurarea resurselor umane de foarte bună calitate la nivelul tuturor compartimentelor. 
     Factori de risc: selectare necorespunzătoare sau primirea prin decizie a unor persoane slab pregătite profesional 

2.Desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ prin asigurarea dotărilor corespunzătoare și a funcționalității echipamentelor necesare, 
inclusiv pentru învățământul online. 

Factori de risc: Insificienta dotare și funcționarea necorespunzătoare a echipamentelor 



3.Organizarea și desfășurarea în condiții corespunzătoare a operațiunilor de igienizare și dezinfectare a spațiilor școlare 
  Factori de risc: Insuficiența materialelor sanitare necesare și a resursei umane din zona administrativă 
4.Analiza resurselor materiale şi de patrimoniu existente şi realizarea unei prognoze realiste privind evoluţia populaţiei şcolare. 

Factori de risc: solicitarea fondurilor financiare fără realizarea sau cu ignorarea unei prognoze privind evoluţia populaţiei şcolare. 
5.Organizarea eficientă a unității şcolare în vederea diminuării cheltuielilor de întreţinere şi eliminarea cheltuielilor inutile sau lipsite de perspectivă 
              Factori de risc: rezistenţa părinţilor şi uneori a administraţiei publice locale la schimbare 
6. Stabilirea priorităţilor privind necesarul de investiţii pentru realizarea de construcţii, reabilitări şi dotări de aşa manieră încât resursele financiare, 
atâtea câte sunt, să fie utilizate cu maximum de eficienţă şi eficacitate. 

Factori de risc: Stabilirea priorităţilor în funcţie de notele de fundamentare fără a exista o cercetare prealabilă din partea Consiliului Local 
7.Monitorizarea dezvoltării şi valorificării resurselor materiale şi de patrimoniu; 
  Factori de risc: Neactualizarea corespunzătoare a listelor de inventar 
8.Evaluarea activităţii manageriale a profesorilor şi motivarea performanţelor profesionale; 

Factori de risc: fişe de evaluare relevante pentru evaluarea instituţională şi mai puţin pentru evaluarea performanţelor personale 
9.Armonizarea ofertei de formare cu nevoile identificate la nivelul școlii; 

Factori de risc: oferta centrelor de formare este insuficient racordată la nevoile de formare ale cadrelor didactice 
10.Consilierea cadrelor didactice în vederea accesului acestora la proiecte şi programe de cooperare naţională, de integrare europeană; 
11.Diversificarea parteneriatelor educaţionale dintre şcoală şi administraţia publică în domeniul conducerii şi finanţării învăţământului; 
12.Dezvoltarea resurselor informaţionale (reţea de informare, de formare, monitorizare şi comunicare la nivelul unităţii şcolare – comunicatea on-
line în şcolii şi învăţarea colaborativă)  la nivel local, judeţean, naţional. 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Obiective Acţiuni Responsabili / 

parteneri 

Orizont de 

timp 

Indicatori 

1. Monitorizarea 

dezvoltării şi 

valorificării 
resurselor materiale 

şi de patrimoniu 

 Realizarea unei baze de date care să 
cuprindă date despre starea şcolilor, 
condiţiile spaţiilor funcţionale, existenţa 
autorizaţiilor sanitare 

Directorii, 
administrator, 

coordonatorii de 
la gradinite 

Octombrie 
2022 

Existenţa bazei de date care să conţină 
detalii despre fiecare corp de clădire 

 Stabilirea necesarului de investiţii şi 
monitorizarea realizării acestora 

Serviciile 
administrativ si 

financiar-contabil 

Permanent  Realizarea documentaţiei necesare primirii 
investiţiilor şi a monitorizării realizării 
acestora 

 Administrarea eficientă a resurselor 
materiale și financiare. 

Serviciul 
administrativ si 

Permanent Realizarea documentaţiei şi monitorizarea 
investiţiei 



financiar-contabil 

 Inventarierea necesarului de mijloace 
de învăţământ necesare bunei 
funcţionări a şcolilor 

Serviciul 
administrativ si 
contabilitatea 

Periodic  Realizarea documentaţiei şi monitorizarea 
dotărilor 

 Realizarea unor proiecte de 
dezvoltare a bazei materiale în 
colaborare cu Asociația Părinților și unii 
agenți economici 

Conducerea 
Asociația 
Părinților 

Permanent Realizarea documentației și organizarea 
întâlnirilor de lucru 

 Crearea şi păstrarea imaginii pozitive 
a scolii în peisajul media 
judeţean/naţional 

 

Director 
Director adjunct 
Comisia pentru 

lobbying 

Permanent  Existenţa a cel puţin unei prezentări de 
bună practică/experienţă valoroasă din 
peisajul educaţional în fiecare lună. 

2.  Recrutare şi 
încadrarea cu 

personal didactic, 
didactic auxiliar, 

nedidactic în 

condiţiile aplicării 
planurilor cadru 

 

 Configurarea reţelei şcolare şi a 
planului de şcolarizare potrivit nevoilor 
de dezvoltare ale unităţii de învăţământ 
şi ale comunităţii locale/judeţene 

Director 
Director adjunct 

Secretar-șef 

Decembrie 
2022 

1. Existenţa analizei diagnostice şi 
prognostice privind dinamica populaţiei 
şcolare 
2. Realizarea planului de şcolarizare în 
proporţie de 93% 

Organizarea de concursuri la nivelul 
unității pentru ocuparea tuturor 
posturilor ocupate cu personal cu 
contract pe perioadă determinată 
(dacă este posibil) 

Directori 
CA 

Periodic Procese verbale cu hotărâri CA 
Dosare concurs 
Contracte de muncă pe perioadă 
nedeterminată 

3.  Evaluarea activităţii 

manageriale a  

cadrelor didactice şi 
motivarea 

performanţelor 
profesionale 

 

 Evaluarea personalului didactic 
potrivit fişelor postului 

 

Directori 
CA 

August 2023 Existenţa rapoartelor de autoevaluare ale 
cadrelor didactice, a deciziilor privind 
punctajul acordat în C.A. la dosarele 
personale. 

 Valorizarea experienţelor pozitive şi a 
exemplelor de bună practică 
pedagogică şi managerială 

 

Directori 
CA 

Comisia de 
mentorat 

Permanent 
 
 

1. Monitorizarea  modului de valorificare a 
exemplelor de bună practică în cadrul 
întâlnirilor cu personalul didactic. 
2. Prezentarea la fiecare cerc pedagogic,  a 
cel puţin unui exemplu din buna practică 
managerială sau pedagogică. 

 Motivarea performantelor 
profesionale ale cadrelor didactice,  
personalului didactic auxiliar si 
nedidactic 

 

Directorii 
CA 

 
Anual 

 

1. Acordarea de recompense materiale 
cadrelor didactice pentru rezultatele 
obţinute de elevii îndrumaţi la olimpiade şi 
concursuri naţionale şi internaţionale 
2. Acordarea de diplome “Gheorghe Lazăr”, 
gradaţii de merit în raport cu coeficienţii 
stabiliţi legal. 



3. Recunoaşterea meritelor cadrelor 
didactice, în cadru festiv, prin 
emisiuni/articole publicate în media locală. 

 
 

4. 
Armonizarea ofertei 
de formare cu nevoile 

de identificate în 

instituţiile şcolare şi 
cu instituţiile 

ofertante 

 Promovarea ofertelor de formare 
continuă adresate cadrelor didactice. 

 

Comisia de 
mentorat 

Permanent 
 
 
 

1. Existenţa unei oferte de formare care să 
răspundă nevoilor de formare, identificate 
prin sondaj. 
2. Finalizarea cursurilor  de formare,  prin 
certificare,  a cel puţin 30% din cadrele  
didactice. 

 Asigurarea unei oferte de formare 
continuă a personalului didactic care să 
asigure formarea la nivel de scoala şi la 
nivel de persoane (formarea pe 
programe TIC; cuprinderea în reţeaua 
de formare continuă a tuturor cadrelor 
didactice care nu au parcurs stagii în 
ultimii cinci ani) 

Comisia de 
mentorat 

 
 
 

Permanent  
 
 

Creşterea  numărului de cadre didactice 
care au participat la formare pe programme 
TIC. 
Creşterea  numărului de cadre didactice 
care vor participa la programul de formare 
odată la 5 ani. 

 

 Iniţierea şi derularea de activităţi 
centrate pe consiliere şcolară, orientare 
şi formare pentru carieră, 
managementul clasei, management de 
proiect, elaborarea de strategii de 
dezvoltare 

Directori 
Comisia de 
mentorat 

 
Permanent  

 
 

 
Derularea de acţiuni semestriale de 
consiliere,  cu participarea  de cadre 

didactice desemnate consilieri educativi. 
 

 

 
 

 

 
 

5. 

Consilierea cadrelor 

didactice  în vederea 
accesului acestora la 

proiecte şi programe  

de cooperare 
naţională și de 

integrare europeană; 
 

 
 Asigurarea sustenabilității proiectului 
ERASMUS+ K229 

Directori, 
CA, 

Echipa de proiect 

Septembrie 
2022 -  

August 2023 

 Realizarea de sesiuni de informare în cadrul 
comisiilor metodice. 
 

 Monitorizarea formării continue prin 
programe şi proiecte de dezvoltare a 
resurselor umane 

Comisia de 
mentorat 

Periodic  
 

 Participarea la perfecţionarea prin grade 
didactice. 

Accesarea unui nou proiect ERASMUS+ 
de tip KA1 sau KA2 

Echipa ERASMUS Periodic Organizarea de întâlniri lunare pentru buna 
informare, organizare, coordonare și 
implementare a proiectului  

 Iniţierea şi derularea de noi proiecte 
de formare pentru dezvoltarea 
compartimentelor în domeniul 
managementului educaţional 

Directorii 
Responsabilul cu 

proiecte 

Permanent  
 

Formarea continuă a profesorilor asupra 
legislaţiei în vigoare în domeniul 
managementului educaţional. 



6. Diversificarea 

parteneriatelor 
educaţionale dintre 

şcoală cu 
administraţia publică 

și alte instituții în 

domeniul conducerii 
şi finanţării 

învăţământului 

 Interrelaţionarea  cu reprezentanţii 
comunităţii locale şi ai altor instituții în 
vederea consilierii reciproce 

Directorii 
 

 
Permanent 

Realizarea unei întâlniri zonale cu 
reprezentanţi ai comunităţii locale și altor 
instituții cel puţin o dată pe semestru 

 Organizarea şi participarea la acţiuni 
comune şi relevante pentru comunitate 
şi sistemul educaţional din judeţul 
Neamţ 

Directorii Permanent  
 

Realizarea unei informări lunare privind 
problematica abordată şi soluţiile propuse. 
 

 Colaborarea  scolii cu Instituţia 
Prefectului, Consiliul Local, Consiliul 
Judeţean,  serviciile descentralizate, 
instituţiile partenere, cu asociaţii, 
fundaţii, cu reprezentanţii sindicatelor, 
cu alte organizaţii, pentru dezvoltarea 
de proiecte şi programe de interes 
comun, în dezvoltarea resurselor 
umane, materiale şi financiare 

Directori Permanent Participarea la întâlniri între reprezentanţii 
școlii şi reprezentanţi ai instituţiilor şi 
organizaţiilor 
 

 Colaborarea între scoala si 
Inspectoratul Școlar Județean și 
consiliul local  pentru a se adopta 
formule obiective şi transparente de 
gestionare a  bugetului unității școlare 

Directori  
Contabilul unitatii 

 

Noiembrie-
decembrie 

2022 
Permanent 

1. Întocmirea bugetului pentru anul 2023 
2. Stabilirea priorităţilor pentru alocarea 
fondurilor necesare finalizării investiţiilor 

aprobate prin proiectul de buget 

 

7. 

Dezvoltarea 

resurselor 

informaţionale (reţea 
de informare, de 

formare, 
monitorizare şi 

comunicare la nivelul 
unităţii şcolare – 

comunicate online şi 

învăţarea 
colaborativă)  din 

școală 
 

Dezvoltarea platformei G-Suite, 
Google Classroom pentru creșterea 
performanței profesorilor și elevilor 

Directori 
Prof. informatică 

și TIC 

Octombrie 
2022 

Permanent 

Dezvoltarea platformei scoalaelenacuza.ro 
Initierea tuturor cadrelor didactice în 
utilizarea acesteia în activitatea cu elevii și 
nu numai 

 
 Eficientizarea comunicării în sistemul 
de învăţământ judeţean/naţional 

Directori 
Secretariat 

Permanent Centralizarea tuturor  situaţiilor solicitate la 
serviciul secretariat si in registrul de intrari-
iesiri. 

 Asigurarea transparenţei informaţiei 
prin actualizări pe site-ului instituţiei și 
la avizier 

 

Directori 
Secretariat 

 
Periodic 

Centralizarea tuturor  informaţiilor şi a 
comunicărilor la serviciul secretariat. 

 Organizarea de întâlniri, şedinţe cu 
caracter informativ, de analiză şi de 
consultare cu profesori, autorităţi 
locale, parteneri 

Directori 
Consilierul 
educativ 

 
Periodic 

 

 
Realizarea unei întâlniri comune lunar la 

nivelul scolii. 



8 Desfășurarea în 

condiții optime a 
procesului de 

învățământ prin 
asigurarea dotărilor 

corespunzătoare și a 

funcționalității 
echipamentelor 

necesare, inclusiv 
pentru învățământul 

online 

Finalizarea dotării integrale a noului 
cabinet de ingormatică 

Director, 
Admin. 

patrimoniu, 
Admin. financiar 

Noiembrie 
2022 

Recepția finală a cabinetului de informatică 

Asigurarea funcționării optime a tuturor 
echipamentelor din dotarea școlii și a 
rețelelor de internet (cablu și wireless) 

Admin. 
patrimoniu, 

Admin. financiar 

Permanent Verificare periodică a echipamentelor de 
către firma de service 

9 Organizarea și 
desfășurarea în 

condiții 
corespunzătoare a 

operațiunilor de 

igienizare și 
dezinfectare a 

spațiilor școlare 

Asigurarea stocului de materiale 
igienico-sanitare si dezinfectanți 

Admin. 
patrimoniu, 

Admin. financiar 

Periodic Existența stocului de materiale 

Aplicarea Planului de igienizare și 
dezinfecție la nivelul școlii 

Compartimentul 
administrativ 

Permanent Consemnarea zilnica în graficul operațiunilor 
de igienizare și dezinfectare 

Asigurarea monitorizării 
corespunzătoare privind aplicarea 
Planului de igienizare și dezinfecție 

Administrator de 
patrimoniu, 

Coordonatoare 
grădinițe 

Permanent Consemnarea zilnica în graficul de 
monitorizare 

 

 

III. Domeniul funcţional – RELAŢII COMUNITARE 

 

OBIECTIVE 
 

1. Organizarea și desfășurarea în condiții optime a procesului educațional în contextul pandemiei printr-o bună colaborare cu familia. 

Factori de risc: Nesemnarea acordului de către toți părinții pentru desfășurarea învățământului online atunci când se impune 
2. Asigurarea accesului şcolii la programele de cooperare în educaţie finanţate din fonduri europene.  

3. Asigurarea accesului la formare, în domeniul elaborării/implementării proiectelor, a unui număr cât mai mare de beneficiari din școală 

4. Consolidarea dimensiunii europene a educaţiei prin creşterea capacităţii instituţiei şcolare de a absorbi fondurile de finanţare 

nerambursabilă destinate educaţiei. 

5. Asigurarea unui cadru al calităţii implementării proiectelor prin monitorizarea/evaluarea şi diseminarea acestora.  

6. Susţinerea inovaţiei şi a creativităţii în şcoală prin derularea proiectelor educaţionale în colaborare cu partenerii existenţi la nivel judeţean. 

7. Proiecte şi noi perspective privind creşterea calităţii serviciilor educaționale oferite de școală  



8. Creşterea şi promovarea imaginii instituţiei la nivelul comunităţii, la nivel naţional şi internaţional 

 

PLAN OPERAŢIONAL 

Nr. 
crt. 

Obiective Acţiuni Responsabili 

şi/sau parteneri 

Orizont  
de timp 

Indicatori 

 

 

1. 

 

 

Asigurarea accesului 
şcolii  la programele 
de cooperare în 
educaţie finanţate 
din fonduri europene 

Urmarirea  pe site-ul ISJ, a 
oportunităţilor de finanţare şi a 
potenţialilor parteneri pentru 
dezvoltarea de proiecte şi 
parteneriate europene. 

Responsabilul cu proiecte  
Consilierul educativ 

 
 

Permanent 

 
Monitorizarea anunţurilor  lunare de 
pe site-ul ISJ-ului 

Participarea la  sesiuni de informare 
la nivelul Inspectoratului Şcolar 
pentru promovarea oportunităţilor de 
finanţare a sistemului educaţional. 
 

Directorii şi 
responsabilii de proiecte 
educaţionale şi programe 
comunitare din şcoli 
 

 
 

Periodic 
 
 

Participarea la sesiuni de informare 
la nivelul ISJ 
Participarea la sesiuni de informare 
la nivelul oraşului Piatra-Neamţ şi 
zonă 

Constituirea şi actualizarea unei baze 
de date vizând evidenţa cadrelor 
didactice din scoala responsabile cu 
gestionarea programelor comunitare 

 
Directorii şi 
responsabilii de proiecte  

 
Septembrie 

2022 

 
O bază de date 

Participarea la  sesiuni de formare a 
cadrelor didactice pentru accesarea 
proiectelor finanţare prin programul 
Erasmus.+ 
 

Directorii şi responsabilii de 
proiecte  

 
 

Până la 
termenele de 
depunere a 

candidaturilor 

Participarea la  sesiuni de formare la 
nivelul ISJ 
Participarea la sesiuni de informare 
la nivelul oraşului Piatra-Neamţ şi 
zonă (câte una pentru fiecare 
acţiune) 

2. Consolidarea 
dimensiunii europene a 

educaţiei prin 

creşterea capacităţii 
instituţiei şcolare de a 

absorbi fondurile de 
finanţare 

nerambursabilă  

 

Participarea la  sesiuni de 
informare/formare , pentru 
completarea formularelor de 
candidatură pentru proiectele 
finanţate prin Programul Erasmus+ 

 
 
responsabilii de proiecte 
educative și comunitare 

 
 

Până la 
termenele de 
depunere a 

candidaturilor 

 
 
Participarea la sesiuni de informare 
la nivelul oraşului Piatra  Neamţ 

Participarea la sesiuni sesiuni de 
informare/formare , pentru 
promovarea oportunităţilor de 
finanţare în cadrul programelor POS 
DRU şi POR 

Directorii şi responsabilii de 
proiecte din şcoală 

Până la 
termenele de 
depunere a 

candidaturilor 

Participarea la sesiuni de informare 
la nivelul oraşului Piatra  Neamţ 
 
 

Valorificarea experienței acumulată 
din participarea la Proiectul 

 
 

 
 

Organizarea activităților de 
diseminare și promovare a 



Nr. 

crt. 

Obiective Acţiuni Responsabili 

şi/sau parteneri 

Orizont  

de timp 

Indicatori 

ERASMUS+ KA229 în interiorul 
instituției și în relațiile cu alte 
instituții 

Directorii şi echipele de 
proiect din şcoală 

Lunar proiectului și a exemplelor de bune 
practici 
 

  Coordonarea/sprijinirea  
responsabililor de proiect/ în vederea  
absorbirii fondurile de finanţare 
nerambursabilă destinate educaţiei 

Directorii 
Responsabilul de proiecte din 
şcoală. 

 
Când este 

cazul 

Depunerea a cel puţin un proiect 

  Participarea la consiliere şi 
consultanţă în vederea dezvoltării 
relaţiilor şcoală-autorităţile locale-
comunitate, pentru susţinerea 
proiectelor de finanţare 
nerambursabilă 
 

Directorii şi echipele de 
proiect din şcoală 
Parteneri: Consiliie locale, 
agenţii economici. 

 
 

Permanent 

 
Parteneriate încheiate de şcoală cu 
diferite instituţii pentzru susţinerea ţi 
dezvoltarea de proiecte 

 

 
 

 

3. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Asigurarea unui 
cadru al calităţii 
implementării 
proiectelor prin 
monitorizarea / 
evaluarea şi 
diseminarea 
acestora 

Monitorizarea calităţii produselor 
finale obţinute în urma 
implementării proiectelor 

Directorii şi echipele de 
proiect din şcoală 
 

Lunar Produsele finale din proiectle 
implementate 
 

 Participarea la diseminarea 
rezultatelor  în derularea de proiecte 
prin organizarea unei expoziţii locale 
și judeţene  

Directorii şi echipele de 
proiect din şcoală. 
Consiliile locale, Agenţi 
economici 

Anual Participarea la expoziții 

Valorizarea bunelor practici însuşite 
prin proiecte: 
- realizarea Conferintei de valorizare 
a modelelor de bune practici din 
cadrul mobilităţilor de formare 
profesională continuă; 
- prezentare a produselor realizate  

 
Directorii şi echipele  de 
proiect din şcoală 
 

 

Periodic 
 

Participarea la conferințe și expoziții 

Realizarea acţiunilor din Calendarul 
activităţilor educative extraşcolare 
pentru anul şcolar 2022-2023 şi 
asigurarea participării elevilor şi 
preşcolarilor la etapele judeţene, 
interjudeţene, regionale şi naţionale 
ale concursurilor cultural-artistice,  
tehnico-aplicative şi sportiv-turistice 

 
Directorii 
Consilierul educativ 

 
Sept. 2022-
Iunie 2023 

 
Participări la etape locale, judeţene 
și naționale elevilor de la Şcoala 
,,Elena Cuza,, 

       

4.                                                  
 
Proiecte pentru 

 
Organizarea de activități de 

 

 
 Directori, Comisia pentru 

 
 

Periodic 

 
Procese-verbale și materiale de 



Nr. 

crt. 

Obiective Acţiuni Responsabili 

şi/sau parteneri 

Orizont  

de timp 

Indicatori 

creşterea calităţii 
educației și 
vizibilității școlii la 
nivel local, județean 
și național 

diseminare și promovare a 
rezultatelor excepționale  

imagine și lobbying prezentare 

Actualizarea periodică a web-site-
ului școlii  

 Directori, Comisia pentru 

imagine și lobbying 
Periodic Informații actualizate pe web-site 

 
 
 
 

IV. Domeniul funcţional –DESCENTRALIZARE ŞI MANAGEMENT INSTITUŢIONAL  
 

 

OBIECTIVE 
 
 

1. Coerenţa managerială prin diagnoză, prognoză, proiectare, implementare, evaluare/autoevaluare în vederea realizării unui 

management dinamic; 

Factori de risc: realizarea unor documente formale prea puţin utilizate în organizarea activităţii din şcoală 

2. Eficientizarea activităţii şi creşterea performanţei serviciilor educaționale; 

3. Democratizarea relațiilor instituționale, asigurarea accesului şi a echităţii în educaţie; 

Factori de risc: Tendinţa de a tolera anumite atitudini şi comportamente neconforme cu statutul elevului/cadrului didactic 

invocând democratizarea sistemului educaţional 

4. Stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice; 

5. Crearea condiţiilor optime de siguranţă şi securitate instituţională; 

6. Asigurarea transparenţei în luarea deciziilor şi în gestionarea fondurilor publice destinate educaţiei; 

7. Consilierea în vederea facilitării schimbului de informaţii; 

8. Stimularea motivării spirituale prin exemple de bună practică și valorizare profesională. 

 

 
  



 

Nr. 
crt. 

Obiective 
Acţiuni 

Responsabili şi/sau 
parteneri 

Orizont de 
timp 

Indicatori 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coerenţa 
managerială prin 
diagnoză, 
proiectare, 
implementare, 
evaluare/autoevalua
re în vederea 
realizării unui 
management 
dinamic 

 Realizarea analizei şi a diagnozei 
activităţii desfăşurate, în anul şcolar 
2021 – 2022, în scopul stabilirii 
măsurilor ce vor fi adoptate pentru 
optimizarea activităţii în anul şcolar 
2022-2023 

Echipa managerială 
Octombrie 

2022 
Realizarea raportului de analiză pe 
anul 2018 – 2019 

 Elaborarea planurilor manageriale  , 
pe compartimente şi specialităţi 

Director 
Director adjunct 

Septembrie 
Octombrie 

2022 
Realizarea documentelor 

 Organizarea activităţii în 
compartimentele şcolii (planificare, 
monitorizare, evaluare) 

Director 
Director adjunct 

Permanent 

Existenţa documentelor de 
proiectare, informări privind 
monitorizarea activităţilor, 
evaluarea personalului conform 
normativelor în vigoare 

 Proiectarea activităţii  de asistenţe şi 
întocmirea graficului unic de control 
pentru anul şcolar 2022-2023 

Directorul 
Director adjunct 

Octombrie 
2022 

 

Realizarea planului de asistenţe 

 Proiectarea necesarului de resurse 
umane în conformitate cu planul de 
şcolarizare pentru anul şcolar 2023-
2024, cu respectarea prevederilor în 
vigoare privind finanţarea/elev 

Directori 
Conform 

calendarulu 

Realizarea documentelor de 
mişcare personal ;i a unei baze de 
date cu cadrele didactice pentru 
fiecare specialitate 

 Evidenţa documentelor şi 
respectarea regimului legal de 
securitate şi de completare a acestora 

Directori Permanent Evidenţa documentelor 

 Monitorizarea şi evaluarea calităţii şi 
eficienţei managementului educaţional 
la nivelul unităţilor şcolare din 
subordine 

Director, 
Director adjunct 

C.E.A.C. 

Conform  
graficului 

Realizarea rapoartelor de evaluare 
internă la nivelul şcolii 

 Monitorizarea şi evaluarea strategiilor 
şi procedurile de asigurare a calităţii din 
şcoală, în conformitate cu politica ME şi 
ARACIP şi în consens cu strategia ISJ 
de asigurare a calităţii 

Directori 
Consilierul educativ 

Permanent 

Realizarea informărilor cu privire la 
asigurarea calității pentru CA al 
şcoală 
 

 Monitorizarea şi evaluarea / aplicării 
descentralizării administrative, 
financiare şi educaţionale şi a asigurării 
calităţii în educaţie. 

Directori 
Directori adjuncţi 

 

Permanent 
 

Realizarea documentaţiei specifice 
(rapoarte, procese verbale. 
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Eficientizarea 
activităţii şi 

creşterea 
performanţei 

serviciilor 

educaţionale  
 

 Monitorizarea şi evaluarea strategiilor 
şi procedurile de asigurare a calităţii din 
şcoală, în conformitate cu politica ME şi 
ARACIP şi în consens cu strategia ISJ de 
asigurare a calităţii 

Directori 
C.E.A.C. 

Permanent 

Realizarea informărilor cu privire la 
asigurarea calității pentru CA al 
şcoală 
 

 Creşterea gradului de responsabilizare 
a comunităţii locale şi a şcoli 

CA 
Permanent 

 

Participarea activă a 
reprezentanţilor comunităţii locale 
în consiliile de administraţie a şcoli.   
Gradul de comunicare cu 
comunitatea locală a deciziilor 
unităţi de învăţământ 

 Valorizarea experienței și bunelor 
practici acumulate prin participarea la 
Proiectul ERASMUS+ KA229 

Echipa de management 
a proiectului 

Permanent 
Creșterea eficienței manageriale 
prin transfer de bune practici 

 Consolidarea autonomiei şi a 
capacităţii de a gestiona resursele 
financiare şi umane 

Contabil Permanent 
Instruirea personalului din unităţile 
de învăţământ pentru a opera într-
un cadru descentralizat  

3. Democratizarea 
relațiilor 

instituționale, 
asigurarea accesului 

şi a echităţii în 

educaţie 

 Implicarea în structurile sistemului de 
educaţie a unor parteneri externi şi a 
beneficiarilor (părinţi, elevi, patronate, 
sindicate, asociaţii profesionale şi non-
profit) 

Consilierul educativ 
Începutul 

anului şcolar 
Reprezentarea partenerilor externi 
şi a beneficiarilor in CA  

 Creşterea eficienţei comisii  referitoare 
la asigurarea calităţii în educaţie 

Şeful comisiei CEAC Permanent 
Activizarea comisiei CEAC la nivelul 
şcolii 

 Asigurarea reflectării în media locală a 
acţiunilor descentralizate la nivelul 
unităţilor de învăţământ 

Directori Permanent 

Realizarea de articole de presă, 
emisiuni TV, care să promoveze 
acţiunile descentralizate  ale 
şcolilor 

 Crearea unor programe orientate 
către acoperirea nevoilor educaţionale 
diferite ale elevilor determinate de 
diversitatea  culturală şi etnică în 
vederea estompării discrepanţelor socio-
economice 

Consilierul educativ Permanent 

Rate brute de cuprindere şcolară 
pe nivele de echitaţie, procent de 
creştere faţă de perioada 
anterioară  

 Colaborarea cu autorităţile locale şi cu 
ONG în vederea concretizării acţiunilor 
desfăşurării unor proiecte de atragere a 
elevilor fără posibilităţi materiale la 
şcoală 
 

Directori 
 

În funcţie de 
oportunităţile 
de finanţare 

Funcţionarea unor programe 
permanente: de ajutoare a copiilor 
din familii foarte sărace. 
Scăderea ratei abandonului şcolar 



 

 
 

4. 

 

 
Stimularea 

inovaţiei, a 
responsabilităţii 

profesionale şi a 

răspunderii publice 

 Corelarea acţiunilor educaţionale, 
financiare şi de formare a resursei 
umane cu nevoile şi interesele 
beneficiarilor 

Directori Permanent  

 Stimularea parteneriatului în educaţie 
Directori 

 
Permanent 

Creşterea numărului de 
parteneriate educaţionale la nivel 
de şcoală cu 10 % 

 Valorificarea în manieră inovativă a 
experienței din Proiectul ERASMUS+ 
KA229 

Echipa de management 
a proiectului 

Permanent 
Creșterea gradului de inovare 
managerială prin transfer de idei 
noi 

 Actualizarea  breviarului juridic privind 
legislaţia în învăţământ 

Secretariatul Permanent Actualizarea bazei legislative 
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Crearea condiţiilor 
optime de siguranţă 

şi securitate 

instituţională 
 

 Aplicarea integrală şi la timp a 
prevederilor legale privind protecţia 
socială a elevilor,  prin asigurarea 
resurselor financiare corespunzătoare   
 

Director adjunct 
Septembrie 

2022 
Permanent 

Includerea în proiectele de buget  a 
fondurilor necesare pentru 
realizarea protecţiei sociale  a 
elevilor (burse,  ajutoare sociale, 
decontarea navetei etc.) 

 Prevenirea şi detensionarea stărilor 
conflictuale în şcoală, medierea relaţiilor 
şcoală  - comunitate  
 

Directori  Permanent 
Realizarea dosarului de 
corespondenţă şi sesizări 

 Aplicarea integrală şi la timp a 
prevederilor legale privind protecţia 
socială a elevilor,  prin asigurarea 
resurselor financiare corespunzătoare  

Contabil  
Directori 

Lunar Realizarea de proiecte/programe 
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Asigurarea 

transparenţei în 
luarea deciziilor şi în 

gestionarea 

fondurilor publice 
destinate educaţiei 

 

 Comunicarea partenerilor educaţionali 
a rezultatelor execuţiei bugetare anuale  

 

Contabil 
Directori 

Semestrial 

Realizarea de informări şi a 
reuniunilor de informare 
 
 

 Implicarea şcolii în gestionarea şi 
atragerea de resurse financiare 

Contabil 
Directori 

Permanent  
Existenţa la nivelul fiecărei şcoli a 
unui plan de  gestionarea şi 
atragerea de resurse 

  

 Colaborarea cu autorităţile locale în 
ceea ce priveşte repartizarea şi utilizarea 
fondurilor pentru întreţinerea şi 
repararea spaţiilor şcolare 

 

Contabil 
Directori 

Permanent Realizarea documentaţiei specifice 

 Gestionarea şi administrarea 
responsabilă a patrimoniului din 

 
Contabil 

Permanent 
Realizarea documentaţiei  privind 
baza materială a unităţilor şcolare  



perspectiva susţinerii depline a calităţii 
actului educaţional  

Directori 
 

 

 Proiectarea necesarului de  resurse 
materiale şi financiare şi colaborarea cu 
autorităţile publice locale în vederea 
asigurării bunei funcţionări a instituţiilor 
de învăţământ în anul şcolar următor 

Contabil 
Directori 

Conform 
calendarului 

Realizarea documentelor financiare 

 
 

7. 

 
Consilierea şi 
facilitarea 
schimbului de 
informaţii 

 Informarea opiniei publice prin 
colaborarea cu  mass-media locală şi 
colaborarea cu instituţii care pot sprijini 
sistemul de învăţământ  

Directorii Permanent 
Articole apărute  în mass-media şi  
posturile locale de TV 

 realizarea unui sistem de comunicare 
rapid şi eficient privind transmiterea în 
unităţişe arondate  şi noutăţile legate de 
activitatea instructiv /educativă 

Director 
Consilierul educativ 

Permanent Schimbul eficient de informaţii 

Organizarea de schimburi de bună 
practică pentru dezvoltarea profesională 
şi popularizarea experienţelor 

Directori Periodic 

Întâlniri cu cadrele didactice  
Diseminarea exemplelor pozitive 
prin intermediul mass- media şi 
revista şcolii. 

Asigurarea reflectării în media locală a 
activităţilor derulate la nivelul şcolii 

Director Permanent Apariţii de articole în presa locală 

8. Stimularea 
motivării 
spirituale prin 
exemple de bună 
practică și 
valorizare 
profesională. 

Evidențierea performanțelor profesionale 
Directori 

 
Periodic 

Liste de evidențiere, Procese-
verbale, Rapoarte 

Organizarea unor ceremonii de premiere 
la nivelul școlii 

Directori 
CA 

Ocazional Diplome 

Consilierea gestionării carierei 
profesionale 

Directori Permanent Fișe de evoluție a carierei 

Organizarea unor ceremonii și momente 
festive pentru pensionari sau zile 
deosebite 

Directori 
Lider sindical 

Ocazional Fotografii, Anunțuri 

 

 

 

Întocmit, 
Director, 

Prof. dr. Dumitru Letos 


