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Prezentul plan derivă din Planul managerial cuprins în Planul de dezvoltare instituțională a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Lumina și urmărește  

cinci direcții de acțiune corespunzând țintelor strategice ale școlii:  

DIRECȚII DE ACȚIUNE 

A. Dezvoltare organizațională  și relațională 

 1. Cresterea eficienței funcțiilor manageriale; 

2. Dezvoltarea sistemului de management al calitatii; 

3. Respectarea regulamentelor școlii (Regulamentul de organizare și funcționare si Regulamentul de ordine interna) 

B. Curriculum 

1. Aplicarea curriculumului national la nivelul fiecărei discipline de studiu și nivel de școlarizare; 

2. Realizarea unei oferte de CDȘ adaptată nevoilor elevilor și posibilităților materiale și umane ale scolii; 

4. Realizarea unei evaluări ritmice și obiective a competențelor vizate de curriculum; 

5. Imbunătățirea demersului didactic asigurând egalitate de șanse tuturor elevilor pentru atingerea standardelor curriculare de performanță; 

C. Resurse umane 

1. Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure calitatea demersului didactic actual; 

2. Informarea cadrelor didactice privind dezvoltarea carierei didactice și etapele acesteia; 

3. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare individuale si cu cele ale organizatiei; 

4. Asigurarea sănătatii și securității la locul de munca . 

D. Resurse materiale 

1. Fundamentarea, angajarea, ordonanțarea, lichidarea și execuția bugetului conform prevederilor legale în vigoare ; 

2. Asigurarea conditiilor igienico-sanitare conform legislatiei în vigoare; 

3. Gestionarea eficientă a resurselor financiare și materiale ale școlii; 

4. Păstrarea, întreținerea și înnoirea bazei materiale a școlii, dotarea cu dispozitive necesare lecțiilor on-line; 

5. Stabilirea unor priorități de repartizare a fondurilor, a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar achiziționate; 

6. Atragerea de fonduri extrabugetare. 

 



E. Parteneriat social în unitatea de învăţământ (relația școală-părinți-comunitate)  

1. Stabilirea modalitatilor de colaborare cu părinții, autoritățile publice locale, instituțiile de cultură și alte organizații guvernamentale și nonguvernamentale ; 

2. Implicarea părintilor și a comunitătii locale în activitățile școlare și extrașcolare ale școlii; 

3. Promovarea imaginii școlii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semestrul I 

DIAGNOZA ACTIVITĂȚII  

Nr. 
Crt. 

Activități Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente 

1 Elaborarea rapoartelor justificative 
individuale 

Cadrele didactice – șefi de 
comisii 
 

20 august 2020 
 

Fișe de autoevaluare 
însoțite de rapoartele de 
evaluare anuale ale 
cadrelor didactie 

Fișa postului, fișa de 
evaluare,  documente 
justificative pentru raport  
 

2 Prezentarea rapoartelor comisiilor metodice 
în ședințe de lucru și în CP 

Cadrele didactice – șefi de 
comisii 
 

Septembrie 2020 Rapoartele comisiilor 
 

Dosarul comisiilor 
metodice 

3 Analiza activității Consiliului de 
administrație în anul școlar 2019 - 2020 

Director 
Membri CA 

Septembrie 2020 Procesul-verbal al  
sedinței CA 
 

Lista cu atribuțiile 
membrilor  CA, dosarul 
CA, registrul de  procese-
verbale  CA 
 

4 Elaborarea rapoartelor privind activitatea 
compartimentului  secretariat și 
administrativ-financiar 

Secretar 
Contabil 

Septembrie 2020 Rapoartele secretarului,  
administratoriului  
financiar și de  
patrimoniu 
 

Fisa postului pentru 
secretar, administrator 
de  patrimoniu și 
financiar,  planul de 
activități 
 

5 Elaborarea rapoartelor de monitorizare a 
calității educației 

Responsabil CEAC Septembrie 2020 Fise de monitorizare  
Rapoarte monitorizare 
 

Proceduri  

6 Elaborarea Raportului privind starea și 
calitatea educației  din școală în anul școlar 
2019-2020 

Director 15 octombrie 2020 Raportul privind  
starea invatamantului 
 

Rapoartele comisiilor și 
ale  compartimentelor 
Fișe de asistență la lecții 
 

7 Autoevaluarea instituțională în anul școlar 
2019-2020 

Responsabil CEAC 1 octombrie RAEI Platforma ARACIP 
Calendar completare 
RAEI  Standarde de 
evaluare 

 

 

 

 

 



SEMESTRUL I și II 

II. DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ ȘI RELAȚIONALĂ 

1. Cresterea eficienței funcțiilor manageriale; 

2. Dezvoltarea sistemului de management al calității; 

3. Respectarea regulamentelor școlii (Regulamentul de organizare și funcționare si Regulamentul de ordine interna) 

Nr. 
Crt. 

Activități Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente 

1 Elaborarea planului managerial Cadrele didactice – șefi 
de comisii 
 

Septembrie – octombrie 
2020 
 

Fișe de autoevaluare 
însoțite de rapoartele de 
evaluare anuale ale 
cadrelor didactie 

Fișa postului, fișa de 
evaluare,  documente 
justificative pentru raport  
 

2 Elaborarea graficului si a  tematicii CP Director  Septembrie 2020 Proces-verbal CP 
Grafic întâlniri, tematică 

ROI 

3 Constituirea consiliilor clasei/ 
învățători/diriginți 

Director 
diriginți 

1 - 15 septembrie 2020 Proces-verbal CP 
 

ROFUIP, organigrama 

4 Stabilirea componenței formațiunilor de 
studiu 

Director 1 – 10 septembrie 2020 Constituire clase/grupe  Liste de elevi 

5 Elaborarea orarului școlii. Realizarea 
graficului pentru serviciul pe școală 
pentru cadrele didactice 

Responsabil comisie orar 1 - 15 septembrie 2020 
Revizuire la nevoie 

Hotărâre CA PO – orar și serviciu pe 
școală 

6 Realizarea programului de lucru pentru 
ciclul prescolar, primar și gimnazial și a 
programului microbuzului școlar în 
contextul distanțării sociale pentru elevii 
navetiști 

Director 
Consiliul local 

1 – 15 septembrie 2020 Sedințe CP, CA 
Procese-verbale 

Digramă  

7 Constituirea comisiilor cu caracter 
permanent, temporar și ocazional 

Directori 
CP 
CA 

1 - 15 septembrie 2020 Procese-verbale CP și CA 
Hotărâri CA 
Decizii 

ROFUIP, organigramă 

8 Aprobarea planurilor managerial ale 
comisiilor cu caracter permanent și 
temporar 

Responsabili comisie 
CP 
CA 

Septembrie – octombrie 
2020 

Procese-verbale CP și CA 
Hotărâri CA 
 

Planuri manageriale 

9 Desemnarea coordonatorului de 
structură, a celui pentru programe și 
proiecte  educative, al responsabilului 
CEAC, SNAC și cu formarea continuă 

Directori 
CP 
CA 

Septembrie 2020 Procese-verbale CP și CA 
Hotărâri CA 
Decizii 

ROFUIP 

10 Elaborarea organigramei școlii, avizarea 
în CP și aprobarea în CA 

Directori Septembrie 2020 organigrama scolii  
Hotararea CA 

ROFUIP 



11 Revizuirea Regulamentului de ordine 
interna în baza ROFUIP aprobat prin OM 
5447/2020 

Comisia pentru elaborare 
ROI 
 

Septembrie – octombrie 
2020 

ROI 
 

LEN 
OM 5447/31.08.2020  
Statutul elevului 

12 Avizarea  ROI de catre Consiliul 
Reprezentativ al Părinților și CP 

Director 
 

Octombrie 2020 Procesul-verbal al  
sedinței CRP și CP 
 

ROI 2020 - 2021 
 

13 Aprobarea ROI revizuit Director Octombrie 2020 Proces-verbal al ședinței 
CA 
Hotararea CA 
 
 

OM 4619/2014 
 

14 Prelucrarea ROFUIP si ROI - personal 
școală, elevi, părinți 

Directori 
Invățători, diriginți, 
personal  

Octombrie 2020 Procese-verbale ședințe 
CP, cu părinții și elevii 

Tabele cu semnături 

15 Demararea procedurii de constituire a CA 
a școlii pentru  anul scolar 2020-2021 

Director 
Cadre didactice 
Comitetele de părinți 

Octombrie 2020 Adrese de înaintare către 
CL, UAT, CRP 

Ședințe CP desemnare 
cadre didactice în CA 
Sedință CRP pentru 
alegere reprezentanți în 
CA - OM 4619/2014 

16 Constituirea CA pentru anul școlar 2020-
2021 

Director Octombrie 2020  Documente  
justificative de la CL,  
primar, CRP si CP  
Proces-verbal ședinta CA 
Decizie 

OM 4619/2014 
 

17 Elaborarea graficului și a tematicii CA Director Septembrie 2020 Proces-verbal CA 
Grafic și tematica CA 
 

ROI 

18 Monitorizarea realizării planului 
operațional 

Director Lunar Analiză  
Procese-verbale 

Fișă de monitorizare 

19 Desemnarea responsabilului cu 
consilierea cadrelor  didadactice pentru 
activitatea online 

Director Decembrie 2020 Sedință CP, CA 
Decizie 

Decizie emisă 

20 Elaborarea proiectului planului de 
scolarizare pentru anul scolar 2021-
2022 

Director 
Responsabil SIIIR 

Noiembrie – decembrie 
2020 

Proiect plan școlarizare Efectivele de 
elevi/prescolari 2020-
2021 

21 Avizarea planului de școlarizare pentru 
anul 2021-2022 

CP 
CA 

Decembrie 2020 Procese-verbale CP/CA Documentație  

22 Elaborarea proiectului de încadrare a 
titularilor școlii 

Director Ianuarie – februarie 2021 Machetă preîncadrare Plan de școlarizare 
Planuri cadru  

23 Aprecierea sintetică pentru personalul 
didactic ce solicită  depunerea dosarului 
pentru gradație de merit și grade 
didactice 

CP 
CA 

Octombrie-noiembrie 
2020 
Martie 2021 

Procese-verbale CP, CA Rapoarte cadre didactice 
Fișă de asistență la ore 



24 Inscrierea copiilor în clasa pregătitoare 
pentru annul școlar 2020-2021 

Responsabil  comisie  
înscriere 

Secretari 
 

Calendar MEC Cererile de înscriere 
 

Planuri de școlarizare  
Metodologie privind 
înscrierea copiilor  

25 Inscrierea copiilor la grădiniță pentru 
anul școlar 2020-2021 

Responsabil  comisie  
înscriere 

Secretari 
 

Calendar MEC Cererile de înscriere 
 

Planuri de școlarizare  

 

Nr. 
Crt. 

Activități Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente 

1 Reactualizarea diagramelor spațiilor 
pentru anul școlar 2020-2021 

Director 2 septembrie 2020 Diagrama spațiilor 
Semnalizarea spațiilor 
școlare și a căilor de acces 
 

ROI școală 

2 Intocmirea machetei de încadrare a școlii Director 
Secretar  

Septembrie 2020 Machetă încadrare 2020 - 
2021 

Decizii ISJ Constanța 
Decizii interne 

3 Completarea registrelor de corigență 
după examenele de corigență și 
încheiere de situație 

Secretar Septembrie 2020 Registre matricole Regulamentul actelor de 
studii 

4 Completarea cataloagelor școlare pentru 
anul școlar 2020- 2021. Avizarea 
carnetelor de elev 

Invățători 
Diriginți  
Secretar  

 Septembrie 2020 Cataloage 
Carnete de elev 

Registrele matricole, baza 
de date  a școlii 
 

5 Constituirea Consiliului Școlar al Elevilor Responsabil comisie Octombrie – noiembrie  Lista Consiliului  
Elevior 
Procese-verbale de la  
clase și de la ședinta de 
constituire 
 

Statutul elevilor 

6 Stabillirea programului de audiențe 
pentru director si al programului de 
consultații al cadrelor  didactice 

Director 
Responsabil comisie 
diriginți 

Septembrie 2020 Program audiențe ROI 

7 Realizare procedurilor necesare la nivel 
de școala în funcție de necesități sau 
revizuirea acestora 

Responsabil CEAC Permanent Proceduri 
Hotărâri CA 

Legislație specifică 

8 Monitorizarea fenomenului de 
absenteism pentru stabilirea măsurilor 
de remediere sau pentru evidența 
beneficiarilor de tichete sociale 

Responsabil comisie  
Învățători/diriginți 

Lunar Rapoarte comisie 
Planuri remediale 
Adrese către serviciul 
Asistență socială 

Cataloage școlare 
Fișe de prezență 

9 Semnarea contractelor educaționale 
pentru CP și  preșcolarii de la grupa 

Educatori 
Învățători 

Septembrie – Octombrie 
2020 

Contracte educaționale 
Acorduri GDPR 

ROI 



mică, precum și acordurilor privind 
prelucrarea datelor personale 

10 Validarea situației școlare și a notelor la 
purtare sub 7 

Învățători 
Diriginți 
Consiliul clasei 

Ianuarie 2021 
Iunie 2021 

Procese-verbale CP ROFUIP 
ROI 

11 Validarea situației școlare după 
examenul de încheiere a situației/ 
corigență 

CP 
 

Iulie 2021 Procese-verbale CP Cataloage corigență/SN 

12 Semnarea parteneriatelor cu instituțiile 
din comună, județ 

Coordonator CPPPE Septembrie – octombrie 
2020 

Parteneriate încheiate  

 

III. Curriculum 

1. Aplicarea curriculumului national la nivelul fiecărei discipline de studiu și nivel de școlarizare; 

2. Realizarea unei oferte de CDȘ adaptată nevoilor elevilor si posibilităților materiale și umane ale școlii; 

4. Realizarea unei evaluari ritmice și obiective a competențelor vizate de curriculum; 

5. Imbunătățirea demersului didactic asigurând egalitate de șanse tuturor elevilor pentru atingerea standardelor curriculare de performanță; 

 

Nr. 
Crt. 

Activități Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente 

1 Elaborarea planificărilor calendaristice, 
anuale și a unităților de învățare 

Cadre didactice 
 

1 octombrie 2020 Planificări 
 

Programele școlare în 
vigoare  și planurile -
cadru 
 

2 Avizarea documentelor de proiectare 
didactică 

Directori 
Comisia de verificare a 
documentelor școlare 

1 – 15 octombrie 2020 Planificări Mapa comisiei 
 

3 Elaborarea și promovarea ofertei 
educaționale pentru anul școlar 2021-
2022 

Comisia Curriculum Conform calendarului 
Decembrie 2020 – 
ianuarie 2021 

Oferta educațională 
avizată de CP si 
aprobata de CA 

Chestionare de interese 
Sedințe cu părinții 

4 Stabilirea și validarea CDȘ pentru anul 
școlar 2021-2022 

Comisia de Curriculum  Conform calendarului 
Martie-aprilie 2021 

HCA 
P-V sedinta comisie 
curriculum, sedință CP și 
CA 
 

Procedura specifică 

5 Elaborarea și avizarea programelor 
școlare pentru disciplinele opționale 
2021-2022 

Comisia Curriculum 
Cadre didactice 

Aprilie 2021 Fișa de avizare a 
programei școlare 
 

Programe școlare 



6 Monitorizarea parcurgerii ritmice a 
conținuturilor  planificate în 
conformitate cu programele școlare 

Sefi comisie 
Directori 

Permanent Grafic asistențe   
Fișe de observație la  
lectie 
 

Procedura specifică 

7 Realizarea programelor diferențiate 
pentru elevii cu cerințe  educaționale 
speciale, a programelor remediale și 
pentru elevii capabili de performanță. 
Aplicarea acestora 

Cadre didactice Permanent  Grafic și programe de 
pregătire suplimentară 
 

Programele comisiilor 
metodice 
 

8 Monitorizarea activităților de pregătire 
cu elevii cu cerințe educative speciale/ 
cu rămâneri în urmă la învățătura sau a 
celor capabili de performanța 

Responsabilii comisiilor 
metodice 
Membrii CEAC 

Permanent  Fișe de asistență Proceduri specifice 

9 Evaluarea ritmică și sistematică a elevilor 
folosind o gama  cât mai variată de 
instrumente evaluative care să permită 
o  evaluare realistă, obiectivă și centrată 
pe elev 

Cadrele didactice 
 

Permanent  Cataloage școlare Instrumente de evaluare 

10 Organizarea și desfășurarea simulării EN 
VIII și a  

Comisia  
 

Martie 2021 Mapa comisiei 
Decizii 

Metodologia privind 
organizarea și 
desfășurarea simulării 
Evaluării Naționale 
 

11 Organizarea și desfășurarea Evaluării 
Nationale II, IV, VI si a celei de la 
clasa a VIII-a 

Comisie de examen Calendar MEC Decizie comisie 
Mapa comisiei 

Metodologia privind 
organizarea și 
desfășurarea EN 

12 Folosirea platformelor de predare-
învățare-evaluare on-line în mod sincron 
și asincron 

Director 
Administrator platformă 
24edu 
Cadre didactice 

Permanent Conturi 24edu și Microsoft 
Teams 

Metodologia-cadru 
privind desfăşurarea 
activităţilor didactice prin 
intermediul tehnologiei şi 
al internetului, precum şi 
pentru prelucrarea datelor 
cu caracter personal 
OMEC 5545/2020 

 

 

 
 
 
 
 
 



IV. RESURSE UMANE 
 

1. Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure calitatea demersului didactic actual; 

2. Informarea cadrelor didactice privind dezvoltarea carierei didactice și etapele acesteia; 

3. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare individuale si cu cele ale organizației; 

4. Asigurarea sănătății și securității la locul de muncă. 

Nr. 
Crt. 

Activități Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente 

1 Reactualizarea fișei postului pentru 
personalul didactic și  didactic auxiliar și 
asumarea acesteia de către angajați 

Directori 
Cadre didactice 
 

Septembrie 2020 Fișe de post actualizate 
 

Codul Muncii 
Contractul colectiv de 
muncă   
ROI școală 
 

2 Reactualizarea fișei postului personalului 
nedidactic și asumarea acesteia de către 
angajați 

Administrator de 
patrimoniu 

Ianuarie 2021 Fișe de post actualizate Codul Muncii 
Contractul colectiv de 
muncă 

3 Asigurarea sănătății si securității în 
muncă pentru tot personalul. 
Elaborarea graficului de alarmare și 
evaluare la incendiu.  

Responsabil SSM și SU 
Cadru tehnic PSI 
Director 

Permanent  
Conform graficului – min. 
2 activități  

Carnetele de instructaj  
Fisele de aptitudini  
semnalizarea pentru  
evacuare 
instrucțiunile de lucru 
 

Planul de prevenire și 
protecție în domeniul 
SSM/PSI 
Graficul de activități 
SSM/PSI 

4 Aprobarea strategiei de formare continuă Director 
CA 

Octombrie 2020 Proces-verbal al sedinței 
CA 

 

5 Prezentare metodologiei privind 
obținerea definitivatului și  a gradelor 
didactice 

Șef comisie formare 
continuă 

Octombrie – noiembrie 
2020 

Proces-verbal al sedinței 
de comisie 

Proceduri specifice 
Metodologie 

6 Reactualizarea bazei de date privind 
formarea continuă 

Șef comisie formare 
continuă 

Septembrie – octombrie 
2020 

Baza de date Dosarele personale ale 
cadrelor  didactice 
 

7 Monitorizarea activității comisiilor 
temporare și permanente 

Responsabili comisii 
Responsabil CEAC 

Permanent Procesele-verbale al 
comisiilor metodice 

Planuri operaționale 
comisii 

8 Participarea cadrelor didactice la 
activitățile metodice ale  cercurilor 
pedagogie 

Cadre didactice Calendar activități cercuri 
pedagogice 

Adeverințe participare  

9 Constituirea și valorificarea portofoliului 
profesional ca  instrument de evaluare și 
dezvoltare personală 

Șef comisie formare 
continuă 

Lunar Portofoliile personale 
 

Proceduri specifice 



10 Participarea cadrelor didactice la 
conferințe, seminarii,  simpozioane 
locale, zonale, județene, naționale, 
internaționale 

Cadre didactice Conform calendarului   Articole, cărți cu ISSN  
sau ISBN 
Diplome, premii  

Stategie formare continuă 

11 Evaluarea impactului activităților de 
formare continuă a cadrelor didactice 
asupra activității de la clasă 

Director 
Responsabil formare 

Anual Raport privind  
calitatea activității 
educative în școală  RAEI 
 

Procedură  

12 Prezentarea și aplicarea Metodologiei 
privind mobilitatea personalului didactic 

Director 
Comisia de mobilitate 

Conform calendarului 
MEC 

Fișe de evaluare a 
activității 
Dosare personale 
 

Metodologia privind 
mobilitatea personalului 
didactic 

13 Prezentarea și respectarea Codului de 
etică de către  toți angajații școlii și 
semnarea luării la cunoștință 

Responsabil comisie de 
etică 

Septembrie 2020 Absența reclamațiilor 
 

Cod etică 

14 Elaborarea fișei de evaluare pentru 
personalul didactic și didactic auxiliar si 
aprobarea acestora în CA 

Director Octombrie 2020 Fișa de evaluare 
HCA 
 

Fisa postului OM 
6143/2011 
 

15 Elaborarea fișei de evaluare pentru 
personalul nedidactic și aprobarea 
acestora în CA 

Administrator de 
patrimoniu 

 

Ianuarie 2021 Fișa de evaluare HCA 
 

Fisa postului OM 
3860/2011 
 

16 Acordarea calificativelor anuale pentru 
personalul didactic si didactic auxiliar 

CA 
 

3-10 sep 2021 Fișele de evaluare, 
rapoarte 
HCA 
 

OM 4613/2012 

17 Acordarea calificativelor anuale pentru 
personalul nedidactic 

Administrator de patrimoniu 
CA 

Ianuarie 2021 Fișele de evaluare  HCA OM 3860/2011 
 

18 Stabilirea perioadei pentru concediile de 
odihnă 

CP 
CA 

Noiembrie – decembrie 
2020 

Grafic CO 
 

Cereri CO 

19      
 
  

V. RESURSE MATERIALE 
OBIECTIVE 

1. Fundamentarea, angajarea, ordonanțarea, lichidarea și execuția bugetului conform prevederilor legale în vigoare ; 

2. Asigurarea condițiilor igienico-sanitare conform legislației în vigoare; 

3. Gestionarea eficientă a resurselor financiare și materiale ale școlii; 

4. Păstrarea, întreținerea și înnoirea bazei materiale a școlii, dotarea cu dispozitive necesare lecțiilor on-line; 

5. Stabilirea unor priorități de repartizare a fondurilor, a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar achiziționate – dotarea claselor cu dispozitive necesare predării sincron; 



6. Atragerea de fonduri extrabugetare. 

Nr. 
Crt. 

Activități Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente 

1 Elaborarea proiectului de buget al 
școlii – prioritizarea asigurării 
resurselor pentru dotarea cu 
dispozitive necesare predării on-line 
auxiliar și asumarea acesteia de către 
angajați 

Directori 
Administrator de 
patrimoniu și financiar 
 

decembrie 2020 Proiect de buget 
 

Referatele de necesitate 
ale compartimentelor 
si comisiilor  din scoala 
PS privind bugetul  

2 Elaborarea proiectului Planului anual 
de achizitii publice - prioritizarea 
asigurării resurselor pentru dotarea 
sălilor de curs și asigurarea confortului 
elevilor (utilități, servicii) 

Directori 
Administrator de 
patrimoniu și financiar 
Responsabil SICAP 
 

ianuarie 2021 
 

PAAP 
HCA 

Referate de necesitate 

3 Aprobarea proiectului bugetului de 
venituri și cheltuieli al scolii 

Director 
CA 

Ianuarie 2021 HCA aprobare buget 
 

Proiect buget 

4 Asigurarea încadrării în prevederile 
bugetare aprobate 

Director 
Contabil  

permanent Evidențe contabile 
 

Fișa postului administrator 
financiar 

5 Respectarea planului anual de achiziții 
publice  

Director 
Administrator 
Financiar 
Responsabil SICAP 
 

Permanent Dosare achiziții publice Legislație in domeniu 

6 Folosirea SICAP pentru realizarea 
achizițiilor 

Director 
Administrator 
Financiar 
Responsabil SICAP 
 

permanent Rapoarte  Legislație in domeniu 

7 Monitorizarea activității financiar-
contabile 

Director Trimestrial Rapoarte, bilanțuri Grafic de control  
 

8 Stabilirea surselor de finanțare 
extrabugetară 

Director 
CA 

Permanent Contracte în valoare de cca 2500 
lei 

Contract arendare teren  
extravilan școală 

9 Asigurarea manualelor școlare Bibliotecar 
Administrator de 
patrimoniu 

Conform calendarului Comenzi de manuale  
Procese-verbale stabilire 
manuale 
 

Stocul de manuale din 
bibliotecă 
Gradul de acoperire a 
comenzii de manuale de 
către depozitul  de 
manuale 

10 Verificarea și înlocuirea kiturilor din 
cutiile de prim-ajutor din sediile școlii  
și gradiniță 

Administrator de 
patrimoniu 

Semestrial Existența spațiilor și a kiturilor ROI 



11 Monitorizarea periodică a stării 
spațiilor școlare 

Administrator de 
patrimoniu 

Săptămânal Rapoartele 
administratorului 
Referate de constatare 

Graficul de control al  
directorului 
 

12 Realizarea inventarierii anuale Comisia de 
inventariere și casare 

Decembrie 2020 Inventare 
Decizie 

Proceduri specifice 

13 Repararea mobilierului și a mijloacelor 
de învățământ 

Administrator de 
patrimoniu 
Muncitor de 
întreținere 

Periodic Programul anual de 
întrețienere a 
mobilierului/mijloacelor de 
învățământ 
 

Fișa postului muncitor 

14 Igienizarea și amenajarea spațiilor de 
învățământ 

Administrator de 
patrimoniu 
Îngrijitoare 
 

August - septembrie 
2021 

PV de 
dezinsecție/dezinfecție/deratizare 
Contract cu firma specializată 

8 săli văruite 
Holuri, toalete 

15 Reabilitare 2 săli de clasă (corp vechi): 
parchetare, scoatere lambriuri 

Director 
Administratori 

Iulie 2021 Contract cu firma specializată Bugetul școlii 

16 Achiziție 10 laptopuri și 15 camere 
videoconferință – dotare clase in 
sistem hibrid, tablete pentru cadrele 
didactice cu catalog electronic 

Director 
Contabil 
Responsabil achiziții 

Septembrie - octombrie Contracte, facturi Bugetul școlii 

17 Achiziții dezinfectanți, produse de 
igienizare, măști în vederea combaterii 
riscului îmbolnăvirilor 

Director 
Contabil 
Responsabil achiziții 

Semestrial  Contracte, facturi Bugetul școlii 

18 Achiziții materiale de întreținere și 
birotică 

Director 
Contabil 
Responsabil achiziții 

Semestrial Contracte, facturi Bugetul școlii 

19 Evaluarea utilizării resurselor 
financiare 

Director 
CP, CA 

Anual Execuție bugetară Procedură specifică 

 

 

VI. PARTENERIAT SOCIAL ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT (RELAȚIA ȘCOALĂ-PĂRINȚI-COMUNITATE)  

1. Stabilirea modalitatilor de colaborare cu părinții, autoritățile publice locale, instituțiile de cultură și alte organizații guvernamentale și nonguvernamentale ; 

2. Implicarea părintilor și a comunitătii locale în activitățile școlare și extrașcolare ale școlii; 

3. Promovarea imaginii școlii. 

Nr. 
Crt. 

Activități Responsabil Termen Indicatori de realizare Instrumente 

1 Colaborarea cu Primaria Și Consiliul 
Local al comunei Lumina pentru 
realizarea proiectelor inițiate de școală 

Directori 
Coordonator CPPPE 

Permanent Întâlniri cu reprezentanții 
Primăriei și ai CL 

PDI 



 Incheierea parteneriatelor cu instituțiile 
locale, județene, naționale, cu școli din 
judet sau din țară , cu organizații 
implicate în activitatea educativă 

Coordonator CPPPE 
Cdre didactice 
Directori 

Permanent Protocoale de parteneriat PDI 
ROI 

2 Organizarea ședintelor cu părinții și 
constituirea comitetelor  de părinți pe 
clase, respectiv la nivelul școlii 

Invățătoare 
Educatoare 
Diriginți 

Septembrie 2020 
Octombrie 2020 

Procese-verbale  

3 Elaborarea programului activităților 
extrașcolare  si extracurriculare 

Coordonator CPPE Octombrie 2021 P-V ședința CPPE 
 

Programul activităților 
extrașcolare  și 
extracurriculare 
 

4 Implicarea părinților în realizarea 
activităților extracurriculare (vizite, 
excursii, activități cultural-artistice) 

Cadre didactice Permanent Proiectele activităților 
extrașcolare 
 

Programul activităților 
extrașcolare  și 
extracurriculare 
 

5 Identificarea și consilierea elevilor cu 
părintii plecați în  străintate 

Consilier școlar 
Directori 
Cadre didactice 
Asistența socială  

Septembrie 2020  
Lunar 

Liste elevi cu părinți 
plecați în străinătate 

Proceduri specifice 

6 Întreținerea site-ului școlii și a paginii de 
facebook 

Informatician 
Responsabil imagine 

Permanent www.scoalalumina.ro PDI 

7 Gestionarea relațiilor cu mass-media Responsabil imagine Permanent Comunicate de presă 
Aparițiile în mass- 
media 
 

Proceduri specifice 
PDI 

 

Director, 

Prof. Pană Florența - Gabriela 
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