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PLANUL MANAGERIAL OPERAŢIONAL 

Anul şcolar 2013 – 2014, semestrul al II-lea 
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DOMENIUL OBIECTIVE 

DEMERSURI 
PENTRU 

OPTIMIZAREA 
ACTIVITĂŢII 

ŞCOLARE 

RESURSE 

INDICATORII DE IMPAC
De timp Umane Procedurale Materiale 
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- Asigurarea coerenţei 
manageriale la nivelul 
compartimentelor 
şcolii, prin raportarea 
la documentele de 
analiza şi diagnoză a 
sistemului, proiectarea 
managerială anuală/ 
semestrială, aplicarea 
unor hotărâri şi 
recomandări ale 
Consiliului de 
Administraţie al şcolii; 
 
 
 
-Eficientizarea 
activităţii comisiilor 

1. Întocmirea Raportului 
privind starea 
învăţământului la CTSI în 
semestrul I al anului 
şcolar 2013-2014 
 

Februarie 
2014 Director Consultări 

 Statistici 
 Studii 
 Cataloage 

școlare 
 

Raport privind starea 
învăţământului la CTSI în 
semestrul I al 
2014 
Registru de procese verbale CP

2. Proiectarea activităţilor 
departamentelor, 
comisiilor metodice şi 
echipei manageriale 
pentru semestrul al II-lea 
al anului şcolar 2013-
2014 

Februarie 
2014 

Director 
Cadrele 
didactice 

Întâlniri, 
dezbateri în 
Consiliul 
Profesoral 

 Plan 
managerial al 
ISJ Iasi 

 PDI 
 Plan 

managerial 
anual al CTSI 

 Planuri manageriale
 Planuri operaţionale
 PV de la CP 

3.  Elaborarea 
documentelor proiective 
de management şi a 

Februarie 
Martie 
2014 

Director 
Respon 
sabili Comisii 

Întâlniri, 
dezbateri in 
Consiliul de 

 Planuri 
manageriale 

 PDI 

 
 

 Planuri de activităţi
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din şcoală prin 
aplicarea unor 
reglementări, 
proceduri şi 
instrumente de lucru, 
pe domenii de 
activitate; 
 
 
 
 
-Aplicarea corectă a 
instrumentelor de 
asigurare a calităţii în 
şcoală. 
 
 
 - Elaborarea planului 
de şcolarizare in 
concordanta cu 
numarul elevilor 

 

planurilor de activităţi 
curriculare şi 
extracurriculare pentru 
semestrul al II-lea al 
anului şcolar 2013-2014 

metodice Administraţie 
şi în Consiliul 
Profesoral  

4.  Monitorizarea aplicării 
Planului de dezvoltare 
institutionala (PDI) Conform graficului 

 

Director 
Respon 
sabili Comisii 
metodice 

Lucru 
individual 
Consultări în 
cadrul 
Consiliul de 
Administraţie 

 PDI 
 Planuri 
 Statistici 
 Studii 
 

 
 
 Raport comisie monitorizare

  5.  Promovarea planului 
de şcolarizare propus 

pentru anul şcolar 2014– 
2015  Conform graficului 

 

Consilier 
educativ 
Membrii 
comisiei de 
promovarea a 
imaginii școlii 
și ofertei 
educaționale 

Întâlniri, 
dezbateri în 
Consiliul 
Profesoral 
Consiliul de 
Administraţie 

 PDI 
 Site-ul şcolii 
 

 
 Graficul de mediatizare a ofertei 

educationale 
 

  6.  Întocmirea planificării 
profesorilor şi elevilor de 
serviciu pentru semestrul 
al II- lea al anului școlar 
2013-2014 și 
monitorizarea efectuării 
acestuia 
 

Conform graficului 

Membrii 
comisiei 
pentru 
serviciul pe 
scoala 
Prof. Burlui 
Luminita 

Întâlniri, 
dezbateri în 
Consiliul 
Profesoral 

 Orar 
 ROFUIP 
 Regulament 

intern 

 
 Grafice 
 Registru de procese verbale

7. Monitorizarea aplicării 
și 
respectăriiRegulamentului 
intern Periodic 

Director 
Consilier 
edcativ 

Întâlniri, 
dezbateri în 
Consiliul 
Profesoral 
Consiliul de 
Administraţie 

 ROFUIP 
 Regulament 

intern 
 Ghiduri 

metodologic 

 Procese verbale de prelucrare şi 
luarela cunoştinţă a ROI
 Regulamentul intern 
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 8. Utilizarea 
instrumentelor de 
monitorizare, control şi 
evaluare internă Conform graficului 

Director 
Membrii 
CEAC 

Întâlniri, 
dezbateri în 
CEAC, 
Consiliul 
Profesoral, 
Consiliul de 
Administraţie 

 Materiale de 
analiză 

 Rapoarte 
Note de control 

 Procese verbale de la CA 
 Fişa de monitorizare/ 

autoevaluare 
 Graficulmonitorizării 

9. Asigurarea condiţiilor 
de respectare a ordinii în 
şcoală şi a securităţii 
elevilor, personalului, 
bunurilor materiale 

Conform planificării 

Diriginţii 
Director 

Comisia de 
siguranţă în 

şcoală 
Seful de post 

 

Dezbateri în în 
Consiliul 
Profesoral 
Instruiri 
realizate de 
seful de post 

 Programe 
 Protocol cu 

Politia locala 
 ROFUIP 
 Regulament 

intern 

 Registrul de intrari ale 
persoanelor străine în unitatea 
școlară  
 Procese verbale ale profesorilor 
de serviciu 
 Note de control 

2. 
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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 

1.Afişarea, expunerea în 
cancelarie şi în dosarul 
”Informaţii” a 
documentelor, deciziilor, 
ordinelor, dispoziţiilor 
MEN, ISJ Iasi, privind 
aplicarea curriculumului 
 

Conform graficului 
Director 
Secretar  
 

Informari, 
Publicare pe 
grup 

 Documente de 
la MEN, ISJ 
Iasi, ARACIP 
etc. 

 Cataloage 
 Planificări 
 Dosarul „Informaţii” 

2.Stabilirea unui program 
de consultare cu cadrele 
didactice în vederea 
înţelegerii atribuţiilor, 
cerinţelor, metodologiilor 
pentru aplicarea acestora 
şi completarea corectă a 
documentelor şcolare 
 

Periodic  

Director 
Secretar  
Resp. Comisii 
metodice 

Consultări ale 
cadrelor 
didactice 

 Programe 
 Ghiduri 

metodologice 
 Auxiliare 

 Fişe de evaluare 
 Planificări 
 Rapoarte 
 Procese verbale 

3.Informarea, formarea şi 
consilierea privind Periodic  Director 

Secretar  
Consultări în  
cadrul 

 Planuri - cadru 
 Ghiduri 

 Planificări 
 Proiecte de lecţie 



 
 

 
 

Page 4 
 
 
 

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 

 

respectarea curriculum-
ului şcolar în vigoare: 
planuri cadru, programe 
şcolare, CDŞ, standarde 
de evaluare, criterii de 
notare, curriculum  
 

 Comisiilor 
metodice 
Consultări în 
Consiliul 
pentru 
Curriculum 

metodologice 
 Curriculum 

4.Implementarea 
acţiunilor din plan de 
către fiecare cadru 
didactic la fiecare 
disciplină şi clasă 
 

Conform graficului 

Cadrele 
didactice 
Responsabili 
comisii 
metodice 

Consultări în  
cadrul 
Comisiilor 
metodice 

 Plan 
 Programe 
 Modele 
 Ghid 

 Teste 
 Chestionare 

5.Stabilirea unitară în 
cadrul comisiilor a 
strategiilor de evaluare 

Conform planificării 

Responsabili 
comisii 
metodiceCadrele 
didactice 

Şedinţe în 
Comisiile 
Metodice 

 Ghiduri 
metodologice 
 Proiecte 
 Modele 

 Portofoliul comisiei 
 Portofoliul profesorului 
 Portofoliul elevului 

 
6.Realizarea de programe 
de pregătire suplimentară 
a elevilor, în vederea 
recuperării materiei şi 
participării la examene, 
olimpiade şi concursuri 
şcolare 

Conformprogramului 
de 

pregătiresuplimentară 

Responsabili 
comisii 
metodice 
Cadrele 
didactice 

Lucru 
individual 
Consultări în 
cadrul 
şedinţelor 
Comisiilor 
Metodice 

 Grafice 
 Programe 
 Planificări 

 Program de pregătire 
 Condica de prezenţă 

7.Stabilirea loturilor de 
elevi participanţi la 
olimpiade şi concursuri 
şcolare 

Conform graficului 
Responsabili 
comisii 
metodice 

Consultări în 
cadrul 
şedinţelor 
Comisiilor 
Metodice 

 Chestionare 
 Teste 

 Tabele nominale cu elevii 
participanţi 

8.Participarea elevilor la 
olimpiade şi concursuri 
şcolare 

Conform 
calendarului  

 

Director 
Responsabili 
comisii 
metodice 

Aplicarea de 
teste 

 Programe 
pentru 
olimpiada 
 Metodologia 

 Procese verbale 
 Statistici 
 Diplome 



 
 

 
 

Page 5 
 
 
 

Cadre didactice de desfășurare 
olimpiadelor 
 Grafice de 

desfășurare a 
olimpiadelor 
 Proceduri 

operationale 
 
9.Actualizarea 
planificărilor 
calendaristice 
semestriale/proiectarea 
unităţilor de învăţare 

 
Februarie 2014 

Director 
Responsabili 
comisii 
metodice 
Cadre didactice 

Consultări în  
cadrul 
Comisiilor 
metodice 
Consultări în 
Consiliul 
pentru 
Curriculum 
 

 Ghiduri 
metodologice 
 Curriculum 
 Planificări 

anuale 
 Portofoliul catedrei 
 Portofoliul profesorului 
 Condica 

10.Completarea 
cataloagelor 

Conform structurii  
anului școlar 2013 - 

2014 
 

Director 
Diriginţii 

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

 Instrucţiuni 
 Mapa 

dirigintelui 
 OMEN 

3818/03.06.20
13 privind 
structura 
anului scolar 

 Cataloagele școlare 

11.Iniţierea unor cercuri 
ştiinţifice şi tehnico-
aplicative 

Aprilie 2014  

Coordonatorul 
de programe şi 
activităţi 
educative 
Responsabili 
comisii 
metodice 

Consultari in 
cadrul 
comisiei 
pentru 
concursuri 
scolare 

 Programe 
 Proiecte 
 Modele 

 Programe 
 Proiecte 
 Documente ştiinţifice 
 Publicaţii 

12.Planificarea optimă a 
tezelor, testelor, lucrărilor Conform planificării Cadrele 

didactice 
Conceperea 
lucrărilor 

 Planificări 
 Lista MEN 

 Condica de prezen
 Procese verbale CA
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scrise  semestriale cf. 
normelor 
metodologice 
în vigoare, 
aplicarea lor şi 
prezentarea 
acestora 
elevilor cu cel 
mult două 
săptămâni 
înaintea 
vacanţei 

 Site-ul MEN  Raport membrii CA

13.Parcurgerea ritmică a 
materiei 

Conform planificării Cadrele 
didactice 

Consultări în  
cadrul 
Comisiilor 
metodice 

 Planificări 
calendaristice 
 Pr. de unităţi 

de învăţare 

 Condica de prezen
 Fişe de asistenţă 

   14.Utilizarea TIC pentru 
realizarea de activități 
didactice Conform planificării 

Director 
Responsabili 
comisii 
metodice 
Cadre 
didactice 

Consultări în  
cadrul 
Comisiilor 
metodice 

Mijloace TIC 
 Proiecte de lecţiișiunitățide 

învățare 
 Fişe de asistenţă 
 Materialele utilizate 

3. 
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1.Elaborarea revistei 
şcolii Martie, iunie 2014 

Director 
Comisia pentru 

redactarea 
revistei şcolare 

Consultări cu 
cadrele 
didactice, cu 
învăţătorii, 
comisia de 
redactare 

 Materiale 
documentare  Revista„Orizonturi scolare

2.Pregătirea tinerilor 
talentaţi pentru 
participarea la competiţii 
sportive locale, judeţene, 

Conform 
calendarului 
desfășurării 

competițiilor sportive 

Seremet 
Adrian Pregatiri  Programe 

 Proiecte 

 Statistici 
 Diplome 
 Articole mass-media 
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naţionale 

3.Corelarea acţiunilor 
educative şi 
extracurriculare cu planul 
managerial al activităţilor 
extracurriculare al şcolii 

Conform 
calendarului 

Diriginţii 
Cadrele 

didactice 
Consilier 
educativ 

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

 Plan 
managerial al 
activităţilor 
extracurricu 
lare 

 Procese verbale 
 Fişe 
 Portofolii 

4. 

R
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U
R
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 U

M
A

N
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- Asigurarea accesului 
cadrelor didactice la 
formarea 
corespunzătoare 
aplicării noilor cerinţe 
ale sistemului de 
învăţământ şi adaptării 
ascestuia la cel 
european; 
 
 
 
- Aplicarea corectă a 
prevederilor legale 
privind încadrarea cu 
personal didactic de 
predare calificat, de 
conducere, auxiliar şi 
nedidactic, în contextul  
lărgirii autonomiei 
politicilor de personal; 
 

1.Participarea la cercuri 
pedagogice Conform graficelor  

Director 
 Secretar  
 

Lucru în 
echipă 

 Metodologii 
de 
perfecţionare 

 Proiecte / 
programe 

 Adeverinţe de participare 
 Portofoliulresponsabilului

cercmetodic 
 Gf. 

desfășurăriicercurilormetodice

2.Participarea la cursuri 
de formare 

Conform 
calendarului, ISJ, 

CCD 

Director 
 Secretar  
 

Lucru în 
echipă 

 Programe 
 Proiecte 
 Tematici 

 Graficuldesfășurăriicursurilor 
de formare 

3.Publicarea de materiale 
ştiinţifice, metodice în 
literatura de specialitate 

Periodic  

Director 
Resp. Comisii 
metodice 
Cadre didactice 

Lucru în 
echipă 
Lucru 
individual 

 Materiale 
documentare  Publicaţii 

4.Cultivarea unei relaţii 
profesor elev de 
cooperare 

 
Periodic  

Cadrele 
didactice 

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

 Materiale 
documentare 

 Ghiduri 

 Fișe de asistență 
 Chestionare 
 

5.Valorificarea 
exemplelor pozitive de 

 
Periodic  

Cadrele 
didactice 

Asistenţe la 
ore  Ghiduri  Fișe de asistenţă 

 Chestionare 
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punctualitate, prezenţă 
plăcută la ore, respect, 
eleganţă în predare, 
dialog constructiv, spirit 
de echipă 

Cercuri 
metodice 
Consilii 
tematice 
 

 

  
  
   

6. 

R
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U
R
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M
A
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-Modernizarea 
infrastructurii şcolare 
şi realizarea dotărilor 
specifice acesteia; 
 
- Actualizarea bazei 
didactico-materiale în 
acord cu standardele 
demersurilor 
curriculare 

Realizarea de lucrări de 
întreţinere, reparaţii, 
modernizări, dotări 

Periodic, în funcție 
de buget 

Director 
Cadre 
didactice 
Personalul de 
întreţinere 

Lucru în 
echipă 

 Referate de 
necesitate 

 Bugetul pentru 
anul financiar 
2014 

 Facturi 
 Note de recepție 
 Procese verbale 
 Contracte de prestări servicii, 
donații, reparații 

8. 

C
O
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R
A

R
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ŞC

O
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O
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- 
Participareacompetentă 
şi operativă a 
reprezentanţilor 
autorităţilor locale în 
exercitarea 
atribuţiilorce le revin 
în activităţile şcolii; 
 
 
 
 
- Responsabilizarea 

1. Planificarea şedinţelor 
cu părinţii pe clase 

Conform graficului 

Director 
Consilierul 

educativ 
Comisia 

diriginţilor 

Şedinţe de 
constituire a 
Comitetelor 
Reprezentative 
de Părinţi 

 Metodologii 
 Programe 
 ROI 

 Graficul desfășurării ședințelor 
cu părinții 
 Portofoliul dirigintelui 
 Procese verbale de la 

ședinţelecupărinţii 

2. Monitorizarea 
frecvenţei elevilor prin 
studiu la nivelul şcolii şi 
dezbateri privind 
absenteismul şi abandonul 
şcolar 

Periodic  

Coordonatorul 
de programe şi 

activităţi 
educative 

Comisia de 
monitorizare a 

frecvenţei 
elevilor 

Profesorii 

Consultări cu 
Comitetul 
Reprezentativ 
al Părinţilor pe 
şcoală 

 Statistici 
 Cataloage 
 Avertismente 

scrise 

 Referate ale profesorilor 
diriginți 
 Rapoartelemembrilorcomisiilor 

de lucru 
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părinţilor pentru 
implicarea înasigurarea 
unor servicii 
educaţionale din şcoli; 
 
 
 
 
 
- Asigurarea 
continuităţii în 
parteneriatele 
educaţionale 
interinstituţionale 
locale, regionale, 
naţionale şi 
internaţionale; 
 
 
- Pregătirea echipelor 
de proiect în scopul 
realizării unor 
aplicaţiipentru 
accesarea fondurilor 
europene, prin 
colaborarea cu alte 
şcoli sau/și consultații 
cu specialiști din 
cadrul ISJ Iasi. 
 

diriginţi  
3.Îngrijirea curţii şcolii şi 
spațiilor învecinate 
 

 
Conform graficului  Director 

Ingrijitori 
scolari 

Activităţi 
demonstrative 
şcolare şi 
extraşcolare 

 Programe 
(Eco-școala, 
educația 
pentru mediu 
etc.) 

 Graficul de planificare a 
activităților 

4.Derularea şi 
participarea la programe 
europene 

 
Conform graficului 

Director 
Resp. Comisia 

de proiecte 
europene 

Vizite la 
domiciliul 
elevilor 

 Programe  Documentație proiecte 

5.Menţinerea unei 
legături permanente cu 
părinţii sau tutorii legali 
utilizând toate canalele şi 
formele de comunicare 
existente 

Periodic  
Profesorii 
diriginţi  

 

Consultări cu 
părinţii  Program  Procese verbale de la 

ședințelecupărinții 

6.Menţinerea unei 
legături permanente cu 
agenţi economici şi 
autorităţile locale 

Periodic  Consilier 
educativ 

Consultări cu 
învăţătorii şi 
diriginţii 

 Parteneriate 
existente 

 Programul 
activităților 
extrașcolare 
 

 Acorduri de parteneriat
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Director, 

Prof. Raluca Mariana CIUDIN 
 


