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 Creşterea rolului şi 
repon-sabilităţii 
managerilor în 
coordonarea 
procesului 
instructiv-edu-cativ; 

 
 Implicarea 

Consiliului de 
Administraţie şi al 
Consiliului 
Profesoral în actul 
de conducere a 
procesului instructiv 
– educativ; 

1. Constituirea normelor 
pentru personalul didactic, 
didactic auxiliar şi 
nedidactic. 

Septembrie 
2013 Director Consultări 

- Legea 
învăţământului; 
- Statutul 
personalului 
didactic; 
- Planul cadru 
ptr. cls I – VIII 

Creşterea calităţ
procesului 
instructiv-educativ 
prin asigurarea
unităţii şcolii cu 
personal calificat.

2. Reorganizarea Consiliului 
de Administraţie şi a 
Comisiilor metodice, 
precum şi a celorlalte 
comisii de lucru permanente 
sau temporare din şcoală. 

permanent 
Director 
Cadrele 
didactice 

Întâlniri, 
dezbateri în 
Consiliul 
Profesoral 

- R.O.F.U.I.P. 

Crearea 
organismelor 
decizionale şi de 
monitori-zare a 
activ. educative 
din şcoală. 
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 Implicarea 
Consiliului pentru 
Curri-culum în 
asigurarea infor-
maţiilor privind 
curriculumul 
naţional şi formarea 
continuă. 

3. Acordarea calificativelor 
cadrelor didactice, 
personalului didactic 
auxiliar şi nedidactic şi 
informarea acestora asupra 
rezultatului evaluării. 

septembrie 
2013 

Director 
Respon 
sabili 
Comisii 
metodice 

Întâlniri, 
dezbateri in 
Consiliul de 
Administra-
ţie şi în 
Consiliul 
Profesoral  

R.O.F.U.I.P. 

Realizarea unei 
evaluări obiective 
în vederea 
conştientizării 
disfuncţiilor şi 
îmbunătăţirii 
propriei activităţi 

 Implicarea 
Consiliului pentru 
Evaluarea şi 
Asigurarea Calităţii 
în realizarea unui 
învăţământ de 
calitate. 

4. Întocmirea documentelor 
manageriale: 
- Planul managerial pentru 
anul şcolar 2013 – 2014; 
- Tematica şedinţelor 
Consiliului Profesoral; 
- Planul managerial al 
Consiliului de 
Administraţie; 
- Regulamentul de Ordine 
Interioară; 
- Fişele posturilor; 
- Materialul de analiză a 
activităţii instructiv-
educative din anul şcolar 
2012 -2013; 
- Planul de măsuri pentru 
optimizarea activităţii 
instructiv-educative CEAC; 
- Programul formării 
continue pe semestrul I / II; 
- Realizarea bugetului pe 
anul 2013. 

octombrie 
2013 

Director 
Responsa 
bili 
comisii 
metodice 
Respon 
sabil 
Comisied
e formare 
continuă 
 
 
Respon 
sabil 
CEAC 
 
 
Adminis 
trator 
financiar 

Lucru 
individual 
Consultări în 
cadrul 
Consiliul de 
Administraţie 

- Legea 
învăţământului 
- Statutul 
personalului 
didactic 
- R.O.F.U.I.P. 
- Ghidul 
ARACIP 
- Legea 
finanţelor 
publice 

Creşterea eficienţei 
activităţii 
manageriale prin 
trasarea clară a 
jaloanelor ce 
coordonează 
activitatea 
educativă a şcolii 
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 Prioritatea acordată 
procesului de 
învăţare şi interesele 
elevului; 

 Implicarea 
Consiliului de 
Administraţie şi al 
Consiliului 
Profesoral în actul 
de conducere a 
procesului 
instructiv-educativ; 
 Implicarea 

Consiliului pentru 
Curriculum în 
asigurarea 
informaţiilor 
privind curriculumul 
naţional şi formarea 
continuă;  

 Implicarea 
Consiliului pentru 
Evaluarea şi 
Asigurarea Calităţii 
în realizarea unui 
învăţământ de 
calitate 

 

1. Informarea cadrelor 
didactice cu privire la 
structura anului şcolar, la 
planurile de învăţământ, 
programele şcolare şi 
manualele valabile. 

septembrie 
2013 Director 

Şedinţe în 
plen în 
Consiliul 
Profesoral, 
Consultări în 
cadrul 
comisiilor 
metodice 

- Documente 
MEN 
- Planurile de 
învăţământ;,  
- Programe 
ş.a.) 

Realizarea unor 
planificări 
eficiente ptr. 
întreaga activitate 
educativă. 

2. Întocmirea orarului şcolii 
cu respectarea curbelor de 
efort ale elevilor. 

septembrie 
2013 

Comisia 
pentru 
orar 

Consultări 
ale cadrelor 
didactice 

 

Crearea condiţiilor 
necesare creşterii 
eficienţei actului 
educativ 

3.Elaborarea planificărilor 
calendaristice anuale şi 
semestriale la toate 
disciplinele de studiu. 

septembrie 
2013 

Director 
Responsa 
bili 
comisii 
metodice 

Lucru 
individual; 
Consultări în  
cadrul 
Comisiilor 
metodice  

- Programele 
şcolare 

Realizarea unor 
planificărieficiente 
ale întregii 
activităţi educative  

4. Întocmirea programelor 
pentru studiul disciplinelor 
opţionale, aprobarea şi 
avizarea acestora de către 
directorul şcolii şi 
inspectorul de specialitate 

septembrie 
2013 

Cadre 
didactice 
cu 
discipli 
ne 
opţiona 
le 

Consultări în 
Consiliul 
pentru 
Curriculum 

- Planul Cadru 
de învăţământ 
pentru clasele 
 I – VIII 

Crearea unei oferte 
curriculare menite 
să atragă cât mai 
mulţi elevi 

5. Întocmirea planurilor 
manageriale ale Comisiilor 
metodice care vor ţine cont 
de Asigurarea Calităţii în 
procesul instructiv-educativ. 

octombrie 
2013 

Responsa 
bili 
Comisii 
metodice 

Şedinţe pe 
secţiuni în 
Comisiile 
Metodice 

- Proiectul de 
curriculum al 
şcolii 
- Dosarele CM 

Creşterea eficienţei 
activităţilor 
metodice 

6. Întocmirea proiectelor de Permanent Director Lucru - Proiecte de Creşterea eficienţei 



 
 

 
 

Page 4 
 
 
 

tehnologie didactică, pe tot 
parcursul anului şcolar de 
către profesorii debutanţi şi 
în perioada recapitulărilor 
semestriale şi anuale de 
către toate cadrele didactice. 

Sfârşitul 
semestre 

lor 

Responsa 
bili 
Comisii 
metodice 

individual 
Consultări în 
cadrul 
şedinţelor 
Comisiilor 
Metodice 

tehnologie 
didactică 
- Ghidurile 
metodologice 
de evaluare 
şcolară 
- Tipuri de 
teste la clasele 
a VIII-a. 

actului instructiv-
educativ 

7. Monitorizarea aplicării 
curriculumului la decizia 
şcolii şi a parcurgerii ritmice 
a materiei prin aplicarea 
unor chestionare elevilor, 
prin verificarea 
consemnărilor zilnice din 
condică. 

Permanent 

Director 
Respon 
sabilicom
isii 
metodice 

Efectuarea de 
asistenţe 
Aplicarea de 
teste elevilor 

- Ghiduri 
metodologice 
de aplicare a 
programelor 
şcolare 

Creşterea eficienţei 
actului instructiv-
educativ 

8. Stabilirea nivelului de 
pregătire al elevilor prin 
aplicarea unor probe de 
evaluare iniţială la toate 
obiectele de studiu. 

septembrie 
–octombrie 

2013 

Director 
Respon 
sabili 
Comisii 
metodice 
Cadre 
didactice 

Aplicarea 
testelor 
predictive 

- Metodica 
predării 
disciplinelor 

Realizarea unei 
radiografii 
obiective asupra 
stadiului de 
pregătire al 
elevilor 

9. Elaborarea unor programe 
de activităţi suplimentare, 
diferenţiate pentru elevii cu 
un nivel slab de pregătire, 
pentru elevii claselor 
terminale şi pentru cei 
capabili de performanţe 
şcolare. 

octombrie 
2013 

Director 
Respon 
sabili 
Comisii 
metodice 
CEAC 

Consultări în 
Consiliu 
pentru 
Curriculum şi 
CEAC. 

- Ghiduri 
metodologice 
de aplicare a 
programelor 
şcolare 

Creşterea 
randamentului 
şcolar 
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10. Evaluarea ritmică a 
elevilor şi stabilirea 
măsurilor ameliorative. 

Sem. I 
(18octom 

brie; 
15 

noiembrie; 
12 

decembrie 
2013,17 
ianuarie 
2014) 

Director 
Respon 
sabili 
Comisii 
metodice 

Consultări în 
Comisia de 
evaluare a 
ritmicităţii 
notării 
constituită la 
nivelul şcolii 

- Descriptori de 
performanţă pe 
discipline 

Stabilirea 
periodică a 
progresului 
elevilor şi a 
măsurilor de 
ameliorare ce se 
impun 

11. Planificarea şi susţinerea 
lucrărilor semestriale. 

 
Săptămânel
e stabilite 
de către 
MEN 

Profesori 
la a căror 
discipline 
se susţin 
lucrări 
semestria 
le  

Conceperea 
lucrărilor 
semestriale 
conform 
normelor 
metodologice 
în vigoare, 
aplicarea lor 
şi prezentarea 
acestora 
elevilor cu 
cel mult două 
săptămâni 
înaintea 
vacanţei 

- Descriptori de 
performantă pe 
discipline 
- Programele 
şcolare de la 
disciplinele la 
care se susţin 
lucrări 
semestriale 

Realizarea unei 
evaluări 
semestriale care să 
oglindească în mod 
obiectiv nivelul de 
pregătire al 
elevilor 

12. Evaluarea progresului 
şcolar (formativ-informativ). 15 

ianuarie 
2014 

ResponsC
omisii 
metodice
dirig. 

Aplicarea 
unor teste şi 
fişe de lucru 

- Fişe 
- Teste 

Îmbunătăţirea 
procesului 
instructiv-educativ 

13. Intensificarea muncii cu 
cartea în rândul elevilor prin 
acţiuni specifice vârstei, 

Lunar / ori 
de câte ori 
este nevoie 

Bibliote 
car 
învăţători 

Dezbateri 
tematice, 
mese 

- Cărţi 
- Albume 
- Atlase 

Şlefuirea 
personalităţii 
elevului prin 
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programate şi realizate cu 
sprijinul bibliotecii şcolare. 

Profesori 
de lb. 
română 

rotunde, 
lecturi, 
audiţii ş.a. 

- Reviste 
- CD-uri / 
DVD-uri s.a. 

dezvoltarea laturii 
estetice, morale 

3. 

c.
 A

ct
iv

ita
te

a 
ed

uc
at

iv
ă 

ex
tr

ac
ur

ri
cu

la
ră

 

 14. Elaborarea planului 
managerial al activităţii 
educative. Semestrial 

 
octombrie 

2013 

Director 
Consilier 
educativ 

Consultări cu 
cadrele 
didactice, cu 
învăţătorii, 
diriginţii şi 
consilierul 
educativ 

- Materiale 
metodice de 
specialitate 
(MEN, ISJ) 

Lărgirea spectrului 
formativ şi 
informativ al 
procesului de 
învăţământ 

a. Sugestii tematice pentru 
întocmirea planului 
activităţilor educative pe 
colective de elevi. 

 
septembrie 

2013 

Consilier 
educativ 
Învăţători 
Diriginţi 

Dezbateri - Planificări 
semestriale 

Lărgirea spectrului 
formativ şi 
informativ al 
procesului de 
învăţământ 

b. Constituirea Consiliului 
Consultativ al Elevilor la 
ciclul gimnazial. octombrie 

2013 

Consilier
educativ 
Învăţători 
Diriginţi 

Alegerea 
reprezentanţil
or în 
Consiliul 
elevilor 

- Proces-verbal 

Creşterea gradului 
de implicare al 
elevilor în procesul 
instructiv-educativ 

c. Lectorate cu părinţii şi 
elevii având ca invitaţi 
reprezentanţi ai Poliţiei, 
jurişti, medici pentru a 
dezbate probleme de interes 
general pentru elevi şi 
părinţi. 
 

Periodic 
(lunar) 

Director 
Consilier 
educativ 
Reprezen 
tanţi 
părinţi 

Dezbateri în 
Consiliul 
Consultativ 
al Elevilor 
Întâlniri cu 
reprezentanţi
ai părinţilor 

- Pliante 
- Fise 
- CD/DVD-uri 
tematice 

Cunoaşterea 
problemelor 
societăţii moderne 
în vederea 
prevenirii 
comportamentului 
deviant al elevilor 

d. Orientarea şcolară şi 
profesională a elevilor. Periodic 

(bilunar) 

Diriginţi 
Consilier 
educativ 

Dezbateri 
Consultări 
Participări la 

- Teste 
- Documente 
- Publicaţii 

Cunoaşterea 
abilităţilor, 
competenţe 
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târgul de 
oferte 
educaţionale 
organizat de 
ISJ Iaşi 

lor şi aptitudinilor 
elevilor în vederea 
realizării unei bune 
orientări şcolare şi 
profesionale 

e. Întocmirea programului 
de educaţie sanitară şi 
educaţie pentru sănătate. Februarie 

2014 

Consilier 
educativ 
Prof. 
biologie 
Medici 

Discuţii 
aplicaţii 
practice, 
concursuri 
tematice 

- Cărţi tematice 
- Planşe 
- Trusă 
medicală de 
prim ajutor 

Educarea elevilor 
în spiritul 
menţinerii unei 
vieţi sănătoase 

f. Combaterea delincvenţei 
juvenile, a consumului de 
tutun, alcool şi alte droguri. martie 2013 

Director 
Consilier 
educativ 
Agenţi de 
la Poliţia 
Ciorteşti 

Dezbateri 
tematice 

Pliante, 
- CD/DVD-uri 
tematice 

Cunoaşterea 
problemelor 
societăţii moderne 
şi combaterea 
tarelor sociale 

g. Întocmirea programului 
educativ pentru perioada 
vacanţelor intra şi inter 
semestriale. 

Sem. I şi 
Sem. II – 
vacanţe 
şcolare 

Consilier 
educativ 
Învăţători 
Diriginţi 

Consultări 
ale 
consilierului 
educativ cu 
învăţătorii şi 
diriginţii. 

- Calendarul 
programului 
educativ 

Lărgirea spectrului 
formativ şi 
informativ al 
procesului de 
învăţământ 

4. 

R
ES

U
R
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 U

M
A

N
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 d
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 d
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l 
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 d
e 
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eţ
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e 

- Perfecţionarea şi 
formarea continuă a 
personalului didactic 
şi didactic auxiliar; 

- Extinderea 
experienţei “bunelor 
practici” în activitatea 
didactică; 

1. Repartizarea învăţătorilor 
la clasa I şi a diriginţilor la 
clasa a V-a. septembrie 

2013 

Director 
şi 
Consiliul 
de 
Adminis 
traţie 

Lucru în 
echipă 

- Proiectul de 
încadrare (ptr. 
cadre 
didactice) 

Asigurarea 
personalului 
necesar 

2. Încadrarea profesorilor pe 
clase. septembrie 

2013 Director Lucru în 
echipă 

- Planul cadru 
de învăţământ 
pentru clasele  

Asigurarea 
personalului 
necesar 
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- Eficienţa 
comunicării şi 
aplanarea 
conflictelor. 

I – VIII 
3. Repartizarea învăţătorilor 
şi diriginţilor pe săli de 
clasă. septembrie 

2013 

Director 
şi 
Consiliul 
de 
Administr
aţie 

Lucru în 
echipă - Planul şcolii 

Buna utilizare a 
resurselor spaţiale 
şi materiale 

4. Constituirea comisiilor 
metodice şi a colectivelor de 
lucru permanente sau 
temporare, la nivelul şcolii, 
conform metodologiei 
MEN. În cadrul acestor 
comisii se vor stabili 
măsurile concrete de 
realizare a prevederilor 
programelor şcolare, se vor 
preciza informări 
psihopedagogice, proiecte 
de tehnologie didactică, se 
vor discuta modalităţile de 
predare a unor lecţii sau 
capitole mai dificile din 
manualele şcolare, se vor 
planifica activităţile 
educative. Responsabilii 
comisiilor metodice, prin 
asistenţe la ore, vor îndruma 
şi perfecţiona activitatea 
cadrelor didactice - mai ales 
a debutanţilor.  

septembrie 
2013 

Periodic 

Director 
Responsa 
bili 
Comisii 
metodice 

Informări, 
consultări, 
activităţi 
demonstrati 
ve în cadrul 
Comisiilor 
Metodice 
Asistenţe la 
ore 

- Planşe 
- Fişe de lucru 
- Casete audio  
- Software 
educaţional 
-
Videoproiector 
ş.a. 

Eficientizarea 
activităţii didactice 
în cadrul 
comisiilor 
metodice 

5. Perfecţionarea cadrelor Permanent Responsa Asistenţe la - Ghiduri Eficientiza-rea 
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didactice prin: 
- activităţi de mentorat – 
îndrumarea cadrelor 
didactice debutante în 
vederea formării şi integrării 
în activitatea didactică; 
- desfăşurarea cu 
responsabilitate şi rigoare a 
programelor de 
perfecţionare la nivelul 
catedrelor de specialitate, a 
comisiilor metodice şi a 
Consiliului Profesoral; 
- înscrierea la examenele de 
obţinere a gradelor 
didactice. 
- participarea la cursurile de 
formare organizate de 
ISJ,CCD şi Universitate 

 
Lunar 

 
 

octombrie 
2013 

 
noiembrie 

2013 
 

Conform 
planificări 
lor CCD, 

ISJ şi 
Universitat

e 

bili 
Comisii 
Metodice 
Sem I –  
Responsa 
bil cu 
formarea 
continuă 

ore 
Cercuri 
metodice 
Consilii 
tematice 
Examene de 
definitivare 
în 
învăţământ, 
de obţinere a 
gradelor 
didactice II şi 
I 

metodice 
- Planşe 
- Fişe de lucru 
- Casete audio 
- Software 
educaţional ş.a. 
- Metodologia 
de 
perfecţionare a 
personalului 
didactic din 
învăţământ 

activităţii didactice 
prin perfecţionare 
şi 
autoperfecţionare 
didactică 

6. Prelucrarea codului de 
conduită a cadrelor 
didactice. Februarie 

2014 
Director 
CEAC 

Dezbateri în 
cadrul 
şedinţelor 
comisiilor 
metodice. 

 

Îmbunătăţirea 
relaţiilor 
interpersonale la 
nivelul unităţii. 

7. Întocmirea graficului 
serviciului pe şcoală la cadre 
didactice şi prelucrarea 
regulamentului efectuării 
acestuia. 

septembrie 
2013 

Comisie 
orar 

Lucru în 
echipă 

- Orarul 
ciclului primar 
şi gimnazial 
- Regulamentul 
efectuării 
serviciului pe 
şcoală a 
cadrelor 

Creşterea gradului 
de siguranţă a 
întregului proces 
instructiv-educativ 
(atât în timpul 
orelor cât şi în 
pauze) 
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didactice 
 

8. Prelucrarea 
Regulamentului de Ordine 
Interioară şi afişarea lui în 
Cancelarie, secretariat şi în 
sălile de clasă. 

sept 2013 

Director 
Consilier 
educativ  
Învăţător 
Diriginţi 

Dezbateri în 
cadrul orelor 
de dirigenţie, 
a şedinţelor 
cu părinţii 

- Regulamentul 
de organizare 
şi funcţionare a 
unităţilor de 
învăţământ 
preuniversitar 

Cunoaşterea 
drepturilor şi 
responsabilităţilor 
de către personalul 
unităţii şi de către 
elevi şi părinţi 

5. 

 

- Asigurarea de şanse 
egale în educaţie 
pentru toţi elevii 
şcolii 

- Creşterea 
procentului de 
promovabilitate; 

 

1. Constituirea efectivelor 
clasei pregătitoare, clasei I 
şi a claselor a V –a, conform 
legislaţiei în vigoare, a 
regulilor stabilite în şcoală şi 
a opţiunilor 
elevilor/părinţilor 

septembrie 
2013 

Director 
Învăţători 
cls. preg., 
I Diriginți 
Consiliul 
de 
Adminis 
traţie 

Dezbateri în 
Consiliul de 
Administraţie
. 

- R.O.F.U.I.P. 
Crearea unor 
colective 
echilibrate 

   
 
 
 
 
 
 
 

2. Prelucrarea 
Regulamentului de Ordine 
Interioară, a normelor de 
Protecţia Muncii, precum şi 
a sarcinilor şi îndatoririlor 
elevilor de serviciu pe 
şcoală. 

septembrie 
2013 

Director 
Învăţători 
Diriginţi 

Dezbateri în 
cadrul orelor 
de dirigenţie 

- R.O.I. 
- Norme de 
Protecţia 
muncii şi PSI 
- Regulamentul 
serviciului pe 
şcoală la elevi 

Cunoaşterea 
normelor de 
conduită şcolară 
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- Reducerea 
absenteismului şi a 
abandonului şcolar 

3. Întocmirea graficului 
serviciului pe şcoală pentru 
elevi. 

septembrie 
2013 

Director 
Consilier 
educativ 
Diriginţi 
– cls. a 
VII -a 

Discuţii în 
cadrul orelor 
de dirigenţie 

- Orarul la 
ciclul primar şi 
gimnazial 

Creşterea gradului 
de siguranţă a 
întregului proces 
instructiveducativ 
prin responsabili 
zarea elevilor 

4. Monitorizarea frecvenţei 
elevilor. Lunar Director 

 

Consultarea 
documentelor 
şcolare 
(cataloage) 

 Îmbunătăţirea 
frecvenţei elevilor 

5. Raportarea a absenţelor la 
ISJ şi constituirea unei baze 
de date cu elevii care au un 
număr mai mare de 20 
absenţe nemotivate. 

Săptămânal 
Reactuali 

zare 
periodică 

(lunar) 

Director 
Secretaria
tul 
Consilier 
educativ  
Învăţători 
Diriginţi 

Programe de 
consiliere a 
elevilor cu 
abateri 
comportamen
tale şi 
frecvenţă 
redusă 

- Situaţii 
statistice 

Îmbunătăţirea 
frecvenţei elevilor 

6. Discutarea cazurilor 
deosebite de absenteism în 
Consiliul de Administraţie şi 
în lectoratele cu părinţii. Ori de câte 

ori este 
nevoie 

Director 
Consilier 
educativ 
Învăţători 
Diriginţi 

Programe de 
consiliere a 
elevilor cu 
abateri 
comportamen
tale şi 
frecvenţă 
redusă 

- Teste 
psihopedagogi 
ce 

Îmbunătăţirea 
frecvenţei elevilor 
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7.Monitorizarea cazurilor de 
indisciplină şi întocmirea 
unui plan de măsuri privind 
combaterea violenţei în 
şcoală. 

Permanent; 
 

Director 
Învăţători 
Diriginţi 
Consilier 
educativ 

Programe de 
consiliere a 
elevilor cu 
abateri 
comporta-
mentale şi 
frecvenţă 
redusă 
Dezbateri în 
cadrul 
Consiliului 
elevilor 
Dezbateri în 
cadrul orelor 
de dirigenţie 
Lectorate 

- Teste 
- Fişe 
- “Violenţa nu 
este o soluţie” 
– ghid 
metodologic 

Creşterea gradului 
de siguranţă al 
elevilor şi 
îmbunătăţi-rea 
relaţiilor 
interpersonale 

8. Verificarea ţinutei 
elevilor. Zilnic 

Director 
Învăţători 
Diriginţi 

Controale 
periodice. - R.O.I. 

Îmbunătăţi-rea 
aspectului estetic şi 
respectarea ROI 

9. Concentrarea tuturor 
eforturilor în vederea 
menţinerii efectivelor de 
elevi pe clase şi la nivelul 
şcolii (respectarea 
prevederilor legale în 
privinţa înscrierii şi 
transferului elevilor). 

Permanent 

Director 
Învăţători 
Diriginţi 
Consiliul 
de 
Administr
aţie 

Consultaţii 
cu părinţii în 
vederea 
identificării 
eventualelor 
nemulţumiri 
legate de 
şcoală 
Prelucrarea 
R.O.F.U.I.P. 
în privinţa 
transferării 
elevilor 

- R.O.F.U.I.P. Menţinerea 
efectivelor de elevi 
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6. 

R
ES

U
R

SE
 M

A
TE

R
IA

L-
FI

N
A

N
C

IA
R

E
 

- Asigurarea 
condiţiilor materiale 
necesare desfăşurării 
procesului instructiv-
educativ; 

- Asigurarea 
funcţionării 
instalaţiilor termice şi 
electrice; 

- Reînnoirea 
autorizaţiei sanitare 

1. Pregătirea localului şcolii 
în vederea deschiderii 
noului an şcolar. 

02 
septembrie 

2013 

Director 
Cadre 
didactice 
Personalu
l de 
întreţiner
e 

Lucru în 
echipă 

- Materiale de 
construcţie şi 
igienico-
sanitare 

Asigurarea 
condiţiilor 
igienico-sanitare 
necesare 
desfăşurării în 
bune condiţii a 
procesului 
instructiv-educativ 

2. Reactualizarea panourilor 
tematice. 

septembrie 
2013 

Consilier 
educativ 
Învăţători 
Prof. 
diriginţi 
 

Lucru 
individual. 

- Pliante 
- Vederi 
- Poze ş.a. 

Îmbunătăţirea 
aspectului estetic 

3. Pregătirea spaţiului/ 
încăperii pentru Programul 
guvernamental “Lapte şi 
corn” 

septembrie 
2013 

Director 
Secretar 
Personalu
l de 
întreţiner
e 

  

Asigurarea 
condiţiilor 
igienico-sanitare 
necesare 
depozitării şi 
distribuirii 

7. 
4. Recondiţionarea 
materialului didactic 
existent 

Permanent 
Toate 
cadrele 
didactice 

Lucru 
individual  

Asigurarea 
materialului 
didactic necesar 
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5. Recondiţionarea 
mobilierului şcolar. 

Permanent 

Personalu
l de 
întreţiner
e  

Lucru 
individual  

Asigurarea 
condiţiilor 
materiale necesare 
desfăşurării 
procesului de 
învăţământ 

6. Achiziţionarea 
materialelor necesare 
igienizării şi reparaţiilor. 

Periodic Director 
Studiu de 
ofertă 
Achiziţii 

- Legea 
achiziţiilor 
publice 

Asigurarea 
condiţiilor 
igienico-sanitare 
necesare 
desfăşurării în 
bune condiţii a 
procesului 
instructiv-educativ 

7. Aprovizionarea şcolii cu 
manuale şi imprimate 
(cataloage, registre, condici, 
carnete elev ş.a.) 

septembrie 
2013 

Director, 
Administr
ator 
financiar 
Secretar 

Studiu de 
ofertă 
Achiziţii 

- Legea 
achiziţiilor 
publice 

Asigurarea 
imprimatelor şi 
tipizatelor necesare 

8. Întreţinerea şi 
modernizarea 
echipamentului de birotică  

Pe 
parcursul 

anului 
şcolar 

Director 
Secretar/
Adm. 
financiar  
 

Studiu de 
ofertă 
Achiziţii 

- Legea 
achiziţiilor 
publice 

Îmbunătăţi-rea 
bazei materiale a 
şcolii 

9.  Derularea unui program 
de îmbunătăţire a bazei 
materiale a şcolilor, 
constând în achiziţii de 
mobilier, aparatură şi 

Pe 
parcursul 

anului 
şcolar 

Director 
Studiu de 
ofertă 
Achiziţii 

- Legea 
achiziţiilor 
publice 

Îmbunătăţirea 
bazei materiale a 
şcolii 
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materiale didactice 
(laboratorul de fizică, 
chimie, biologie, 
informatica) 
10. Procurarea de materiale 
PSI şi Protecţia muncii Pe 

parcursul 
anului 
şcolar 

Director 
Adm. 
financiar 
Responsa
bil PSI 

Studiu de 
ofertă 
Achiziţii 

- Legea 
achiziţiilor 
publice 

Creşterea 
siguranţei în 
procesul instructiv-
educativ 

11. Realizarea inventarului 
anual Decembrie 

2013 

Comisia 
de 
inventarie
re 

Derularea 
procedurii de 
inventariere. 

 
Cunoaşterea exactă 
a bazei materiale 
existente 

12. Întocmirea proiectului 
de buget pentru anul 
financiar 2014. 

Octombrie 
2013 

Director 
Adm. 
financiar 

Lucru în 
echipă 

- Legea 
finanţelor 
publice 

Estimarea 
cheltuielilor ptr. 
anul financiar 
următor 

13. Identificarea unor 
resurse financiare 
extrabugetare în vederea 
dezvoltării bazei didactico-
materiale a şcolii. Permanent 

Director 
Adm. 
financiar 
Comitetul 
Reprezent
ativ al 
Părinţilor 
pe şcoală 

Consultări cu 
Comitetul 
Reprezentativ 
al Părinţilor 
pe şcoală 

- Norme 
metodologice 
pentru 
finanţarea 
învăţământului 
preuniversitar 
de stat 

Sporirea surselor 
bugetare 
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14. Realizarea 
documentaţiei în vederea 
acordării burselor şcolare. 

septembrie 
2013 

Secretaria
t 
Comisia 
de 
acordare 
a burselor 
şcolare 

Consultări cu 
învăţătorii şi 
diriginţii 

Regulamentul 
de acordare a 
burselor şi altor 
forme de 
sprijin material 
elevilor 
defavorizaţi 

Asigurarea de 
şanse egale tuturor 
elevilor-inclusiv 
celor defavorizaţi 
material 

8. 

COLABOR
AREA 

ŞCOLII 
CU 

FAMILIA 
ŞI 

COMUNIT
ATEA 

LOCALǍ 

- Mediatizarea şcoliişi 
politicii sale 
educaţionale în 
vederea creării unei 
imagini pozitive în 
comunitate.  

1. Constituirea comitetelor 
de părinţi pe clase şi pe 
şcoală. 

octombrie 
2013 

Învăţători
Diriginţi 

Şedinţe de 
constituire a 
Comitetelor 
Reprezentativ
e de Părinţi 

- Documente 
MEN 

Creşterea 
implicării 
părinţilor in 
politica 
educaţională a 
şcolii 

  2. Elaborarea planului de 
activitate a Comitetului 
Reprezentativ al Părinţilor 
pe şcoală 

octombrie 
2013 

Director 
Comitetul 
Reprezent
ativ al 
Părinţilor 
pe şcoală 

Consultări cu 
Comitetul 
Reprezentativ 
al Părinţilor 
pe şcoală 

- R.O.F.U.I.P. 

Creşterea 
implicării 
părinţilor in 
politica 
educaţională a 
şcolii 

3. Implicarea familiei în 
activităţile 
formativeducative ale 
elevilor. 

Permanent 

Învăţători 
Diriginţi 
Consilier
educativ 

Activităţi 
demonstrativ
e şcolare şi 
extraşcolare 
Lectorate 

- Mape 
- Referate 
- Portofolii 

Creşterea 
implicării 
părinţilor în 
politica şcolii 

4. Efectuarea de vizite la 
domiciliul elevilor pentru 
cunoaşterea atmosferei 
familiale, a stării materiale, 

Periodic 
Periodic 
Învăţători 
Diriginţi 

Vizite la 
domiciliul 
elevilor 

 

Cunoaşterea 
specificului 
fiecărei familii de 
elevi 
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Director, 
Prof. Raluca Mariana CIUDIN 

 

5. Întocmirea graficului 
şedinţelor cu părinţii la 
nivelul fiecărei clase. 

septembrie 
2013 

Învăţători 
Diriginţi 

Consultări cu 
părinţii  

Realizarea unei 
mai bune 
colaborări cu 
părinţii elevilor

6. Întocmirea graficului 
lectoratelor cu părinţii pe 
cicluri de studiu. 

octombrie 
2013 

Consilier 
educativ 

Consultări cu 
învăţătorii şi 
diriginţii 

- Referate 
tematice 

Realizarea unei 
mai bune 
colaborări cu 
părinţii elevilor

7. Realizarea unui registru 
de corespondenţă pentru 
informarea părinţilor cu 
privire la rezultatele şcolare 
şi comportamentul elevilor. 

18 
octombrie 

2013 

Consilier 
educativ, 
Învăţători 
Diriginţi 

Informări - R.O.F.U.I.P. 
art. 118 

Realizarea unei 
evidenţe a 
colaborării şcoală
familie 

 


