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PLANUL  MANAGERIAL 

ANUL ŞCOLAR 2021-2022 
ŢINTE/ 

SCOPURI 

STRATEGICE 

ACTIVITĂŢI OBIECTIVE RESURSE TERMEN RESPONSABIL/ 

RESPONSABILI 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1. Proiectarea şi 

organizarea 

activităţii 

Întocmirea procedurilor de organizare 

și desfășurare a procesului instructiv- 

educativ conform Ordinului comun 

ME / MS nr. 5349 2021 pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a 

activităţii în cadrul unităţilor/ 

instituţiilor de învăţământ în condiţii 

de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 
SARS-CoV-2 

Asigurarea 

condițiilor de 

securitate și 

sănătate pentru 

desfășurarea 

procesului de 

învățământ 

Date 

statistice 

(elevi, 

personal) 

Colective de 

lucru 

septembrie 

2021 

Directorul şi 

directorul adjunct  

Procedurile 

elaborate 

Constituirea formațiunilor de studiu 

de la început de ciclu, respectând 

egalitatea de șanse pentru toți 
preșcolarii/elevii 

Toți preșcolarii 

și elevii au 

aceleaşi drepturi 

Preșcolari 

Elevi 

Cadre 
didactice 

septembrie 

2021 

Directorul şi 

directorul adjunct 

Secretar 

Baza de date din 

SIIIR 

Întocmirea orarului pentru fiecare 

nivel de învățământ, grupă, clasă 

Programarea practicii comasate pentru 

elevii din învățământul tehnic, 
profesional  

Asigurarea unui 

program riguros 

pentru procesul 

instructiv- 
educativ 

Preșcolari 

Elevi 

Cadre 

didactice 

septembrie 

2021 

Comisia de 

întocmire a orarelor 

Orarul fiecărei 

grupe/clase 

Graficul practicii 

comasate 
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Organizarea serviciului pe şcoală, în 

funcție de nevoile și specificul 

fiecărui nivel de învățământ (primar, 

gimnazial, liceal) și a pauzelor 

intercalatate 

Asigurarea 

securității 

elevilor în timpul 

programului 

școlar 

Personal 

didactic, 

didactic 

auxiliar și 

nedidactic 

septembrie 

2021 

Director adjunct 

Comisia de 

organizare a 

serviciului pe 

şcoală 

Graficul serviciului 

pe școală pentru 

fiecare nivel și 

graficul pauzelor 

 Întocmirea raportului de analiză a 

activităţii desfăşurate în anul şcolar 

2020-2021 

Asigurarea 

calităţii educaţiei 
Rapoarte 

comisii 

Date 
statistice 

octombrie 

2021 

Directorul 

Responsabilii de 

comisii  
Secretar 

Raport aprobat în 

CA şi CP 

Întocmirea planului unic managerial  Asigurarea 

condițiilor 

propice pentru 

procesul de 
învățământ 

Raportări 

Date 

statistice 

colectate 
anterior 

septembrie-

octombrie 

2021 

Directorul şi 

directorul adjunct 

Secretar 
 

Plan unic 

managerial aprobat 

în CA 

Elaborarea graficului şi tematicii 

ședințelor Consiliului de 

administraţie și ale Consiliului 

profesoral 

Asigurarea 

calităţii educaţiei 

din unitatea de 
învățământ 

Date 

statistice 

Documente 

oficiale 

Septembrie- 

octombrie 

2021 

Directorul şi 

directorul adjunct 

Secretar 

Grafice CA şi CP 

Asigurarea unităţii cu toate 

documentele de bază pentru 

desfășurarea activității didactice 
(planuri-cadru, programe școlare etc.) 

Aplicarea 

documentelor de 

politică 
educațională 

Legislaţia în 

vigoare 

septembrie

octombrie 

2021 

Directorul şi 

directorul adjunct 

Secretar 

Planificări 

calendaristice 

avizate 

Realizarea evaluării iniţiale pe 

discipline de învăţământ: 

- efectuarea recapitulării inițiale; 

- elaborarea și administrarea testelor 

de evaluare iniţială sau realizarea 

evaluării orale în mediul online, dacă 

nu se poate în scris; 

- stabilirea modalităţilor de realizare a 

planurilor individualizate de învăţare. 

Asigurarea 

calităţii actului 

educaţional prin 

aplicarea unor 

măsuri de 

îmbunătățire a 

nivelului de 

cunoștințe al 

elevilor 

Elevi 

Cadre 

didactice 

 

Materiale 

consumabile 

Echipamente 

IT 

septembrie, 

octombrie 

2021 

Comisia pentru 

curriculum 

Grupurile de lucru 

pe discipline 

Evaluări iniţiale 

Concluzii la nivelul 

fiecărei clase și 

discipline 
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Elaborarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a unității de 

învățământ și a Regulamentului intern 

Prezentarea acestora în Consiliul 

profesoral, Consiliul reprezentativ al 

părinților, elevilor și celorlalți angajați 

ai unității 

Cunoaşterea şi 

respectarea 

prevederilor 

regulamentelor 

specifice unității 

LEN și 

OMEC 

5447/2020 
 

Colective de 

lucru 

octombrie 

2021 

Colectivele de 

lucru stabilite prin 

hotărâre CA 

Directorul și 

directorul adjunct 

Diriginții 

ROF și RI 

aprobate în CA 

Proces verbal CP 

Procese verbale 

pentru toate 

categoriile 

specificate 

 Actualizarea Codului de etică pentru 

personalul din unitatea de învățământ 

pe baza legislației în vigoare 
Prezentarea acestuia personalului 
didactic 

Cunoaşterea şi 

respectarea 

prevederilor 
codului de etică 

Legislaţia 

specifică 

octombrie 

2021 

Responsabilul de 
etică 

 
 

Director adjunct 

 

Procese verbale 

2. Dezvoltarea 

competenţelor 

profesionale ale 

colectivului 

didactic 

Formarea continuă a cadrelor 

didactice prin cursurile organizate de 

CCD și prin programe de formare 

acreditate de minister (inclusiv 

online), prin cursuri/studii 

postuniversitare 

Îmbunătățirea 

potențialului 

profesional al 

colectivului 

didactic în 

vederea 

asigurării 

calităţii actului 

educațional 

Cadre 

didactice 

Formatori 

Resurse 

financiare și 

materiale 

semestrial Directorul și 

Directorul 

adjunct 

Comisia pentru 

dezvoltare 

profesională și 

evoluție în cariera 

didactică 

Baza de date cu 

cadrele didactice 

participante 

Monitorizarea participării cadrelor 

didactice la cursuri/programe de 

formare prin care sunt alocate credite 

transferabile 

Acumularea de 

către cadrele 

didactice a 

numărului de 90 

de credite 

transferabile 

conform 

prevederilor 
LEN 

Cadre 

didactice 

Formatori 

Resurse 

financiare și 

materiale 

semestrial Directorul şi 

directorul adjunct 

Comisia pentru 

dezvoltare 

profesională și 

evoluție în cariera 

didactică 

Baza de date cu 

numărul de credite 

acumulate de 

fiecare cadru 

didactic 
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Implicarea şi încurajarea participării 

cadrelor didactice în proiecte şi 

programe europene (Erasmus+) 

Consilierea 

personalului 

didactic în 

vederea 

accesului la 

proiecte cu 

finanţare 

externă, care pot 

asigura şi 

formarea 

profesională 

Cadre 

didactice 

Materiale 

informative 

situaţional Directorul şi 

directorul adjunct 

Responsabilul 

pentru proiecte şi 

programe europene 

Întâlniri periodice 

pentru diseminarea 

informațiilor 

 Realizarea unor schimburi de 

experienţă în cadrul unității în vederea 

aplicării metodelor activ-participative 

și promovării bunelor practici din 

activitatea instructiv-educativă 

Diversificarea 

metodelor şi 

tehnicilor 

moderne de 

predare 

Cadre 

didactice 

Material 

didactic 

Echipamente 
IT 

semestrial Directorul 

Comisia pentru 

curriculum 

Grupurile de lucru 

pe discipline 

Asistențe 

Interasistențe 

(inclusiv online) 

Perfecţionarea cadrelor didactice prin 

înscrierea la examenele pentru 

obţinerea gradelor didactice 

Creşterea 

gradului de 

pregătire 

ştiinţifică şi 

metodică a 

cadrelor 
didactice 

Cadre 

didactice 

Resurse 

financiare 

proprii 

august 

2022 

Comisia pentru 

dezvoltare 

profesională și 

evoluție în cariera 

didactică 

Cadrele didactice 

înscrise 

Baza de date cu 

cadrele didactice 

înscrise pentru 

obținerea gradelor 

didactice 

Implementarea și utilizarea platformei 

G Suite for Education – aplicația 

Google Classroom la nivelul unității. 
 

Extinderea 

folosirii 

platformelor și 

programelor IT 

în activitatea 
didactică 

Cadre 

didactice 

Tehnologie 

IT 

semestrial Directorul 

Informaticianul și 

profesorii de 

informatică 

Lecții folosind 

tehnologia IT 
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Stimularea şi susţinerea cadrelor 

didactice pentru participarea la 

programe de perfecţionare şi 

dezvoltare profesională. 

Creşterea 

gradului de 

pregătire 

ştiinţifică şi 

metodică a 
cadrelor 

didactice 

Cadre 

didactice 

Programe de 

perfecţionare 

Resurse 

financiare 

semestrial, 

conform 

ofertei 

Directorul şi 

directorul adjunct 

 

CA 

Certificate/ 

atestate de 

participare 

3.Îmbunătăţirea 

performanţelor 

şcolare 

Elaborarea unui plan de măsuri pentru 

recuperarea lacunelor înregistrate de 

unii elevi şi sprijinirea acestora pentru 

evitarea situațiilor de corigență și 

repetenție (inclusiv online) 

Îmbunătățirea 

nivelului de 

cunoștințe al 

elevilor aflați în 

situații de risc 

Diminuarea 

numărului de 

corigenţi şi 

repetenţi la 

nivelul şcolii 

Elevi 

Cadre 

didactice 

Material 

didactic 

Materiale 

consumabile 

semestrial Directorul adjunct 

Comisia pentru 

curriculum 

Număr redus de 

elevi corigenți și 

repetenți 

Elaborarea unui program suplimentar 

de pregătire pentru elevii participanţi 

la olimpiadele şi concursurile şcolare, 

de pregătire pentru sesiunile de 

referate şi comunicări științifice 

(inclusiv online) 

Creşterea 

numărului de 

premii obţinute 

la concursuri şi 

olimpiade, la 

sesiunile de 

referate şi 

comunicări 
științifice 

Elevi 

Cadre 

didactice 

Materiale 

consumabile 

semestrial Comisia de 

organizare a 

olimpiadelor, a 

sesiunilor de 

referate şi 

comunicări 

științifice, a 

concursurilor 

profesionale 

Creşterea 

numărului de 

premii la olimpiade 

şi concursuri cu 

25% 

Asigurarea periodicităţii evaluării şi 

notării elevilor (inclusiv online) 

Creşterea 

calităţii 

procesului de 

predare-învățare- 

evaluare 

Elevi 

Cadre 

didactice 

semestrial Directorul și 

director adjunct 

Comisia pentru 

curriculum 

Informări în CP și 

CA 
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Realizarea unor ore de pregătire 

suplimentară cu elevii claselor a II-a, 

a IV-a, a VI-a, a VIII-a, a XII-a și 

anul III de profesională pentru 

Evaluările Naţionale, examenele de 

bacalaureat şi absolvire 

Îmbunătăţirea 

performanţelor 

la examenele 

naționale și de 

absolvire 

Elevi 

Cadre 

didactice 

Materiale 

consumabile 

iunie 

2022 

Directorul adjunct 

Cadrele didactice 

care predau 

discipline de 

examen 

Cel puţin o oră de 

pregătire pe 

săptămână pentru 

fiecare disciplină 

de examen 

 Organizarea şi desfăşurarea simulării 

pentru Evaluarea Naţională a elevilor 

claselor a VIII-a şi a Examenului de 

bacalaureat 

Analiza nivelului 

de pregătire a 

elevilor pentru 

examenele 

naționale și de 

absolvire 

Elevi 

Cadre 

didactice 

Materiale 

consumabile 

Ianuarie 

2021, 

martie 

2022 

Directorul și 

director adjunct 

Comisiile 

constituite pentru 

simulare 

O simulare pe 

semestru 

Recompensarea elevilor care au 

obţinut rezultate deosebite la 

concursuri şi olimpiade 
 

Recompensarea cadrelor didactice 

care au pregătit elevii 

Promovarea 

valorilor în 

şcoală şi 

comunitate 

Elevi 

Comitetul 

reprezentativ 

al părinţilor 

Bugetul local 

Mass-media 

iunie-iulie 

2022 

Directorul şi 

director adjunct 

Recompense 

materiale pentru 

elevii cu rezultate 

deosebite 

Diplome pentru 

cadrele didactice 

4. Dezvoltarea 

parteneriatului 

şcoală - comuni- 

tate locală 

Încheierea de parteneriate cu agenţii 

economici în vederea realizării 

activităţii de instruire practică a 

elevilor din învățământul liceal tehnic, 

profesional și dual 

Dezvoltarea 

competenţelor 

profesionale prin 

desfăşurarea 

instruirii practice 

la agenţii 
economici 

Elevi 

Cadre 

didactice 

Agenţii 

economici 

implicaţi 

septembrie 

2021 

Directorul 

Grupul de lucru de 

la disciplinele 

tehnice și instruire 

practică 

Parteneriatele 

încheiate 

Identificarea nevoilor de calificare ale 

agenţilor economici şi adaptarea 

ofertei unității de învățământ la 

cerinţele de pe piața locală/zonală a 

muncii 

Realizarea 

ofertei şcolare 

care să asigure 

un grad cât mai 

mare de inserţie 

a absolvenţilor 

Agenţi 

economici 

CA 

februarie 

2022 

Directorul 

Comisia de 

orientare școlară și 

profesională 

Oferta educațională 
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Identificarea de noi parteneri 

interesaţi de implicarea în actul 

educațional 

Încheierea de noi 

parteneriate cu 

reprezentanţi ai 

comunităţii 

locale, ONG-uri, 
asociații 

Directorul 

Agenți 

economici 

ONG-uri 

Alte instituții 

iulie 

2022 

Directorul şi 

director adjunct 

Coordonator 

pentru 

programe şi 

proiecte educative 

parteneriate 

 Colaborarea cu autoritățile publice 

locale pentru asigurarea permanentă a 

condițiilor de igienă, sănătate și 

securitate în unitatea de învățământ 

Creșterea 

gradului de 

siguranță în 

unitatea de 

învățământ 

pentru 

prevenirea 

îmbolnăvirilor 

cu SARS-CoV 2 

Directorul 

Reprezentanți 

ai Primăriei  

săptămânal Administratorii de 

patrimoniu 

Firma autorizată 

O dezinfecție la 

sfârșit de 

săptămână în 

fiecare locație 

5.Îmbunătăţirea 

calităţii 

procesului 

instructiv- 

educativ prin 

derularea de 

proiecte cu 

finanțare internă 

şi de colaborare 

internaţională 

Întocmirea documentaţiei necesare 

proiectelor de colaborare 

internațională compatibile cu nevoile 

şcolii 

Câştigarea 

proiectelor 

întocmite şi 

depuse, respectiv 

implicarea în 

calitate de 

parteneri 

Echipele de 

proiecte 

Materiale 

consumabile 

Documentaţii 

martie 

2022 

Directorul şi 

director adjunct 

Responsabilul 

pentru proiecte 

europene 

Minim un proiect 

întocmit şi depus 

Derularea proiectelor câştigate sau în 

care unitatea este implicată ca 

partener - „PERFORMANȚA 

PROFESIONALĂ PENTRU PIAȚA 

EUROPEANĂ A MUNCII”  

-2021-1-RO01-KA122-

VET000035690- 

Realizarea 

obiectivelor 

propuse în 

proiecte 

Echipele de 

proiecte 

Parteneri 

externi 

Fonduri 

europene 

iulie 

2022 

Directorul şi 

director adjunct 

Responsabilul 

pentru proiecte 

europene 

Informări privind 

obiectivele 

realizate în proiecte 
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Diseminarea produselor finale şi a 

rezultatelor obţinute în urma derulării 

proiectelor-”COOLART-NOI 

COMPETENȚE EUROPENE 

PENTRU ARTELE 

SPECTACOLULUI” 

și 

 „PERFORMANȚA 

PROFESIONALĂ PENTRU PIAȚA 

EUROPEANĂ A MUNCII”  

-2021-1-RO01-KA122-

VET000035690- 

 

Diseminarea 

rezultatelor 

proiectelor şi 

asigurarea 

sustenabilităţii 

acestora 

Echipele de 

proiecte 

Comunitatea 

locală 

Mass-media 

Elevi 

Septembrie 

2021 

 

 

 

 

 

 

august 

2022 

Directorul şi 

director adjunct 

Responsabilul 

pentru proiecte 

europene 

Articole de presă 

Pagina web a 

proiectelor 

Chestionare 

Expoziţii 

 

Achiziţionarea de aparatură 

multimedia în cadrul unor proiecte 

Abordarea 

modernă a 

predării-învăţării 

şi derularea 

activităţilor 

extracurriculare 

Resurse 

financiare de 

la bugetul 

propriu și 

bugetul local 

Echipele de 
proiecte 

iulie 

2022 

Directorul 

Administratorul 

financiar 

Echipamente 

audio-video şi IT 

Achiziţionarea de material didactic 

pentru laboratoare, cabinete, 

bibliotecă şi sala de sport 

Creşterea 

calităţii actului 

didactic prin 

achiziţionarea de 

material didactic 

Resurse de la 

bugetul 

propriu și 

bugetul local 

Fonduri 

extrabugetare 

permanent Directorul 

Administratorul 

financiar 

Lista cu materialele 

achiziționate 
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Atragerea de fonduri extrabugetare Susţinerea 

financiară a 

procesului 

educativ din 

fonduri 

extrabugetare 

Sponsori 

Contracte de 

închiriere 

Parteneriat cu 

Consiliul 

reprezentativ 
la părinţilor 

permanent Directorul 

Administratorul 

financiar 

Situația contabilă 

cu fondurile 

extrabugetare 

6.Creşterea 

calităţii 

serviciilor de 

consiliere şi 

orientare privind 

cariera 

Participarea elevilor din clasele 

terminale de la învățământul liceal și 

profesional la Bursa locurilor de 

muncă 

Educarea 

antreprenorială a 

elevilor din 

clasele terminale 

Elevi 

Diriginţi 

Iunie 2022 Directorul şi 

directorul adjunct 

Diriginţii claselor 

terminale 

prezentări 

 Crearea unei baze de date privind 

continuarea studiilor sau inserția pe 

piața muncii a absolvenţilor din anul 
școlar 2020-2021 

Monitorizarea 

parcursului 

profesional al 
absolvenţilor 

Diriginţii 

claselor VIII, 

XI (prof), XII 
Absolvenţi 

noiembrie 

2021 

Diriginţii claselor 

terminale 

Baza de date cu 

absolvenții 

învățământului 
liceal și profesional 

Colaborarea cu alte instituţii, asociaţii, 

organizaţii non-guvernamentale care 

activează în domeniul educaţional, al 

activităţilor educative şi extraşcolare 

ce urmăresc educaţia permanentă 

Promovarea şi 

valorificarea 

diversităţii 

culturale în 

educaţie 

Cadre 

didactice 

Preșcolari 

Elevi 

Asociaţii 

culturale 
ONG-uri 

conform 

calendarului 

propriu 

Directorul şi 

directorul adjunct 

Coordonatorii 

pentru programe şi 

proiecte educative 

Informări 

coordonator 

programe şi 

proiecte 
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Realizarea unor materiale informative 

privind oferta şcolii, participarea la 

Târgul de oferte educaţionale şi 

organizarea de vizite ale elevilor din 

clasele a VIII-a în cadrul ,,Zilei 

porţilor deschise” 

Organizarea ,,Zilei porților deschise” 

pentru înscrierea în clasa pregătitoare 

Promovarea 

ofertei şcolii 

Cadre 

didactice 

Elevi 

Materiale 

informative 

Tehnologie 

IT, 
Mass-media 

aprilie-mai 

2022 

 

 

 

februarie- 

martie 2022 

Director adjunct 

Comisia de 

orientare școlară și 

profesională 

Materiale cu oferta 

școlii 

7. Reducarea 

abandonului 

şcolar 

Monitorizarea frecvenţei elevilor şi a 

stării disciplinare 

Prevenirea 

situaţiilor 

abandonului 

şcolar 

Diriginţi permanent Director adjunct 

Diriginții 

Comisia internă de 

evaluare continuă 

Plan de măsuri 

Derularea unor activităţi în parteneriat 

cu factorii comunităţii locale interesaţi 

de actul educațional 

Implicarea 

comunităţii 

locale în 

prevenirea 

abandonului 

şcolar şi a 

infracţionalităţii 

juvenile 

Poliţia de 

proximitate  

Parteneri 

implicaţi în 

educaţie 

conform 

calendarului 

propriu 

Director adjunct 

Responsabilul 

comisia 

diriginţilor 

Coordonator 

pentru programe şi 

proiecte educative 

Întâlniri lunare cu 

reprezentanţi ai 

comunităţii locale 

 Organizarea de lectorate/întâlniri cu 

părinţii (inclusiv în mediul online) 

Consilierea 

părinţilor în 

vederea reducerii 

abandonului 
şcolar 

Comitetele de 

părinţi ale 

claselor 

Consilierii 
școlari 

semestial Director adjunct 

Diriginții 

Coordonator 

pentru programe şi 
proiecte educative 

Procese verbale 
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Elaborarea Planului operaţional 

pentru prevenirea și eliminarea 

violenţei, a bullyingului și 

cyberbullyingului în mediul școlar, 

precum și a calendarului de activități 

Prevenirea și 

eliminarea 

violenţei, a 

bullyingului, 

cyberbullyin- 

gului și 

combaterea 
absenteismului 

Legislația 

specifică 

octombrie 

2021 

Subcomisia pentru 

prevenirea și 

eliminarea 

violenţei în mediul 

școlar 
 

Diriginții 

Planul operațional 

Calendarul de 

activități 

Desfășurarea activităților prevăzute în 

calendarului de activități al 

Subcomisiei pentru prevenirea și 

eliminarea violenţei în mediul școlar 

Implicarea 

elevilor, a 

cadrelor 

didactice și a 

altor factori 

responsabili în 

activitatea de 

prevenție 

Elevi 

Cadre 

didactice 

Consilierii 

şcolari 

DAS 

Poliția de 

proximitate 

Comitetele de 

părinţi 

lunar Subcomisia pentru 

prevenirea și 

eliminarea 

violenţei în mediul 

școlar 

Diriginții 

Situații întocmite 

și transmise la 

CJRAE 

Analize individuale şi colective cu 

profesorii, diriginţii şi părinţii privind 

situația elevilor care prezintă risc de 

abandon 

Susținerea 

elevilor aflați în 

risc de abandon 

pentru evitarea 

acestuia 

Elevi 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

periodic Diriginţii Procese verbale 

Adoptarea unor strategii didactice 

care să permită valorificarea 

capacităţilor inividuale ale elevilor şi 

adaptarea la stilurile de învăţare 

diferite ale acestora 

Valorificarea 

capacităţilor 

inividuale 

ale elevilor 

Elevi 

Cadre 

didactice 

Părinţi 

Materiale 
consumabile 

iunie 

2022 

Diriginţii 

Consilier şcolar 

Profesorul itinerant 

și de sprijin 

Planuri de 

intervenţie 

personalizată 
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 Consilierea psihopedagogică 

a elevilor cu probleme 

disciplinare şi de comportament 

predispuși la abandon școlar, precum 

și a părinților acestora 

Identificarea 

cauzelor care 

determină 

abandonul şcolar 

și scăderea ratei 

acestuia 

Elevi 

Consilieri 

şcolari 

Părinţi 

situaţional Diriginţii 

Consilier şcolar 
Situații statistice 

privind abandonul 

şcolar 

8. Dezvoltarea şi 

diversificarea 

activităţilor 

extracurriculare 

Desfăşurarea activităţilor cercurilor 

tematice și a formaţiilor artistice 

conform planificărilor proprii în 

condiții de siguranță în situația 

epidemiologică creată de virusul 

SARS-CoV 2 

Formarea 

abilităţilor de 

comunicare, 

dezvoltarea la 

elevi a spiritului 

civic și artistic 

Elevi 

Cadre 

didactice 

Fonduri 

extrabugetare 

conform 

planificării 

Director adjunct 

Coordonator 

pentru programe şi 

proiecte educative 

Cadrele didactice 

coordonatoare 

Activități cultural- 

artistice 
 

Expoziții 

Desfășurarea unor activităţi 

Extracurriculare tradiţionale definitorii, 

în condiții de siguranță, dacă situația 

epidemiologică permite organizarea 

acestora 

Promovarea 

simţului artistic 

şi a valorilor 

culturale 

Preșcolari 

Elevi 

Cadre 

didactice 

Sponsori 

conform 

planificării 

activităţilor 

educative 

Director adjunct  

Coordonator 

pentru 

programe şi 

proiecte educative 

Minim 2 activităţi/ 

semestru 

Participarea la activităţile 

extracurriculare înscrise în 

calendarele IȘJ Alba și MEC 

pentru anul şcolar 2021-2022 

Promovarea si 

valorificarea 

diversităţii 

culturale în 
educaţie 

Cadre 

dicactice 

Preșcolari 

Elevi 

conform 

calendarelor 

IȘJ și MEC 

Coordonator 

pentru programe şi 

proiecte educative 

Cadrele didactice 

Raport activităţi 

educative 

Desfăşurarea unor activități educative 

la nivel de grupe/clase cu respectarea 

regulilor de protecție și distanțare 

fizică , precum și desfășurarea unor 

activități în mediul online 

Dezvoltarea 

capacității de 

relaţionare cu 

preșcolarii și 

elevii, 

dezvoltarea 

personalității 
acestora 

Preșcolari 

Elevi 

Cadre 

didactice 

Fonduri 

extrabugetare 

conform 

planificării 

activităţilor 

la nivel de 

unitate şi 

grupă/clasă 

Coordonator 

pentru programe şi 

proiecte educative 

Diriginții 

Minim 2 activități 

pe semestru la 

fiecare grupă/clasă 
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 Desfășurarea unor întreceri sportive 

pe niveluri de învățământ, când 

situația epidemiologică permite 

organizarea unor astfel de acțiuni 

Promovarea 

spiritului de 

echipă, a 

disciplinei şi 

muncii bine 

organizate 

Preșcolari 

Elevi 

Cadre 

didactice 

Fonduri 

extrabugetare 

planificăril

e 

activităților 

educative la 

nivel de 
unitate 

Coordonator 

pentru 

programe şi 

proiecte educative 

Cadrele didactice 

coordonatoare 

Diplome de 

participare şi 

premii obţinute 

Derularea unor activităţi 

extracurriculare în parteneriat cu 

reprezentanţi ai comunităţii locale 

interesaţi de actul educațional 

Creșterea rolului 

școlii în viața 

comunității şi 

îmbunătăţirea 

colaborării cu 

toți factorii 

implicați în 

activități 

Preșcolari 

Elevi 

Cadre 

didactice 

ONG-uri 

Comunitatea 

locală 

Materiale 

informative 

semestrial Coordonator 

pentru programe şi 

proiecte educative 

Subcomisia 

diriginţilor 

Minim o activitate / 

semestru 

9. Susţinerea 

elevilor prin 

derularea unor 

programe 

sociale şi de merit 

 

Derularea programelor naționale de 

protecție socială (tichete pentru 

grădiniță, burse, bani de liceu). 

 

Sprijinirea 

financiară a 

elevilor 

Legislația în 

vigoare 

octombrie 

2021 

 

Directorul şi 

director adjunct 

Administratorul 

financiar 

Tabele nominale cu 

beneficiarii 

programelor 

sociale 

 

Recompensarea         elevilor cu rezultate 

foarte bune prin Asociația 

Părinților. 

Implicarea 

părinţilor în 

susţinerea 

financiară a 

elevilor cu 

rezultate 

deosebite 

Consiliul 

reprezentativ 

al părinților 

Elevi 

iulie 

2022 

Coordonator 

pentru programe şi 

proiecte educative 

Subcomisia 

diriginţilor 

Tabele cu 

elevii 
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10. Prevenirea 

segregării si 

marginalizării 

elevilor 

Cooptarea tuturor preșcolarilor și 

elevilor în activităţile extracurriculare, 

fără discriminare 

Promovarea 

egalităţii de 

şanse pentru toți 

preșcolarii și 
elevii 

Preșcolari 

Elevi 

Cadre 

didactice 

conform 

planificării 

la nivel de 

unitate şi 
grupă/clasă 

Director adjunct 

Coordonator 

pentru 

programe şi 

proiecte educative 

Activităţi 

extracurriculare 

Proiecte educative 

Discuţii individuale/de grup (adulţi şi 

copii)  și cu consilierul şcolar. 

Activități de susținere didactică și 

psihopedagogică a elevilor cu CES 

Promovarea 

egalităţii 

şanselor 

Preșcolari 

Elevi 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

situaţional Consilierul şcolar Informări întocmite 

de consilierul 

şcolar 

Activități de educaţie pentru viaţa de 

familie (discuții, dezbateri, întâlniri 

online) 

Promovarea 

egalităţii 

şanselor 

Preșcolari 

Elevi 

Părinţi 

Medici de 
familie 

semestrial Consilierul şcolar 

Coordonator 

pentru programe şi 

proiecte educative 
Diriginții 

Minim 2 activități 

pe semestru 

Activităţi de educaţie civică pentru 

elevi şi adulţi (folosind imagini, filme 

didactice, fotografii, prezentări de 

reuşite personale, exemple de bune 

practici) 

Promovarea şi 

valorificarea 

diversităţii 

culturale în 
educaţie 

Preșcolari 

Elevi 

Cadre 

didactice 

semestrial Coordonator 

pentru programe şi 

proiecte educative 

Diriginții 

O întâlnire la 

fiecare grupă/clasă 

11. Asigurarea 

resurselor 

financiare şi 

materiale 

Elaborarea proiectului de buget 

pentru anul 2022 

Asigurarea 

bugetului unității 
Proiectul de 

buget 

decembrie 

2021 

Directorul 

Administratorul 
financiar 

Documentele 

contabile specifice 
bugetului 

Identificarea si realizarea de fonduri 

extrabugetare, repartizarea acestora 

conform priorităţilor 

Asigurarea 

unității cu 

fonduri 

extrabugetare 

Sponsorizări 

Chirie sala 

de dans 

iulie 

2022 

Directorul 

Administratorul 

financiar 

Consiliul de 
administaţie 

Documentele 

contabile care 

includ fondurile 

extrabugetare 
atrase 
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Implicarea Consiliului reprezentativ al 

părinţilor şi a altor factori în 

susţinerea financiară a proiectelor 

desfășurate de unitatea de învățământ 

Atragerea de 

resurse 

financiare 

necesare 

derulării unor 

proiecte 

Donații, 

Sponsorizări, 

2% Asociatia 

de părinţi 

Cadre 

didactice 

iulie 

2022 

Directorul și 

director adjunct 

Coordonator 

pentru programe şi 

proiecte educative 

Documentele 

contabile privind 

sponsorizările, 

donațiile, 

contribuția de 2% 

Director, Secretar șef, 

Prof. Jurcan Elena Mihaela Jeler Rodica Mirela 
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