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STRATEGIA MANAGERIALA
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Nr. ............ 
din............................ PLAN DE DEZVOLTARE 

INSTITUŢIONALĂ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “MARIN PREDA” PITEŞTI 

DEZBATUT, AVIZAT SI PROPUS C.A. IN CONSILIUL PROFESORAL DIN ………………………….  

APROBAT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE DIN…………………………….. 
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ECHIPA MANAGERIAL Ă: 

DIRECTOR: PROF. SIMION 
ROMULUS 

PROFESOR:  

PROFESOR:  

PROFESOR:  

PROFESOR: 

 2013-2017 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.5. Con ținuturile planului opera țional al etapelor curente de implementare PLAN  

OBIECTIVE STRATEGICE  OBIECTIVE OPERA ŢIONALE  
1 Transformarea şcolii într -o organizaţie care învaţă, care favorizează 1. Aplicarea sistemului calităţii  

Nr. ............ 
din............................ 

PLANUL OPERAŢIONAL AL ETAPELOR CURENTE 
DE IMPLEMENTARE 

 (PLAN MANAGERIAL OPERATIONAL 

ANUAL SI SEMESTRIAL) 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “MARIN PREDA” PITEŞTI 

DEZBATUT SI AVIZAT IN CONSILIUL PROFESORAL DIN ………………………….  

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE 

1 Transformarea şcolii într -o organizaţie care învaţă, care favorizează 
dezvoltarea abilităţilor individuale ale elevilor şi profesorilor, într-un 
proces complex de formare continuă prin încurajarea comunicării din 
ambele păr ţi  

1. Aplicarea sistemului calităţii  
2. Adaptarea planului de şcolarizare la realităţile  economice şi sociale  
3. Descentralizarea  
4. Asigurarea unui management performant  
5. Parteneriat şcoală – comunitate locală  

2 Îmbunătăţirea şi utilizarea maximală a bazei materiale şi a 
tehnologiei informaţionale.  

1. Reabilitare şi investiţii  
2. Modernizarea şcolii  
3. Sensibilizarea comunităţii pentru asigurarea condiţiilor moderne de 
studiu  

3 Realizarea unei şcoli incluzive prin adoptarea strategiilor de 
personalizare a procesului instructiv-educativ.  

1. Sporirea accesului şi participării la educaţie, în special pentru copiii 
proveniţi din familii dezorganizate, fără supraveghere, cu posibilităţi 
financiare reduse şi pentru copii instituţionalizaţi  
2. Organizarea de Programe de educaţie remedială 

4.Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare şi evaluare a 
activităţii întregului colectiv al şcolii care să evidenţieze, să promoveze 
şi să stimuleze valoarea la toate nivelurile de activitate  

1. Diagnoza activităţii desfăşurate în şcoală în anul şcolar anterior  
2. Organizarea şi coordonarea eficientă a întregii  activităţi desfăşurată 
în şcoală  
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 2013-2014 
 

DEZBATUT SI AVIZAT IN CONSILIUL PROFESORAL DIN ………………………….  

APROBAT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE DIN…………………………….. 



Analiza SWOT pe Analiza SWOT pe Analiza SWOT pe Analiza SWOT pe 

comisii si tinte comisii si tinte comisii si tinte comisii si tinte 

strategicestrategicestrategicestrategice

ANALIZA SWOT 2013 
 

1. CURRICULUM 
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O P O R T U N I T ĂŢ I  A M E N I N ŢĂR I  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



REGULAMENT DE ORDINE 
INTERIOARA

� ROFUIP 2005modificare O.M.E.C.T.S. nr. 4607/2012

ART. 6 (3) Regulamentul intern se propuneşi se dezbate de
consiliul profesoral

(2) Regulamentul intern este aprobat de consiliul de(2) Regulamentul intern este aprobat de consiliul de
administraţie, cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor
sindicale, recunoscute la nivel de ramură, existente înşcoală,
şi cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de
desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legale
în vigoare.

Propunere



Lista comisiilor 
care funcţionează la nivelul unităţii de învăţământ 

an școlar 2013-2014 
 
 

Comisii cu caracter permanent 
 

Denumirea comisiei Componența comisiei 
 

Consiliul/comisia pentru curriculum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subcomisia pentru orar 
 

Președinte: Simion Constantin Romulus 
 
Membrii  (coordonatori comisii metodice si diriginti): 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
1. Sef comisie matematica 
2. Reprezentant invatamant primar 

Comisia de evaluare si asigurare a calităţii Președinte: Simion Constantin Romulus Comisia de evaluare si asigurare a calităţii 
în învăţământ 
 

Președinte: Simion Constantin Romulus 
Membrii: 
1. 
2.  
3.  
4. sindicat; 
5. CL; 
6. – părinte; 
 
 
 

Comisia pentru prevenirea, reducerea 
violenței și pentru siguranţă în mediul 
scolar 
 

Președinte: Simion Constantin Romulus 
Membrii: 
1.Consilier educativ; 
2.psiholog; 
3. părinte; 
4. - autoritatea locală politie; 
5. - autoritatea județeană; 

Comisia pentru monitorizarea, combaterea 
absenteismului și abandonului școlar 
 (Monitorizarea elevilor cu numar ridicat 
de absente și a elevilor cu risc de abandon 
școlar, monitorizarea frecventei elevilor 

Președinte: Consilierul educativ 
Membrii: 
1. coordonator comisie prescolar; 
2. coordonator comisie primar; 
3. coordonator comisie gimnazial; 



Consiliul de Administratie Consiliul de Administratie Consiliul de Administratie Consiliul de Administratie 
� CINE:

� Legea Educatiei Nationale nr. 1 ART. 96 b.….. în cazul în care consiliul de
administratie….directorul si directorul adjunct sunt membri de drept ai
consiliului de administratie din cota aferentã cadrelor didactice din unitatea de
învãtãmânt respectivã

………din rândul cadrelor didactice angajate în unitatea de învatamânt cu
contract de munca pe perioada nedeterminata…..contract de munca pe perioada nedeterminata…..

ROFUIP 2005 modificare O.M.E.C.T.S. nr. 4607/2012 art. 33 (2)
….dintre cadrele didactice care au calitati manageriala si performante
profesionale deosebite;

Consiliul de administraţie cu structura minimă de 9 membri: director,
director adjunct/cadru didactic, 3 reprezentanţi ai cadrelor didactice
aleşi de consiliul profesoral, un reprezentant al consiliului local, un
reprezentant al primarului, un părinte, un reprezentant al operatorului
economic sau, după caz, încă un părinte.



� Incompatibilităţi privind membrii consiliului de administraţie:

a) nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte
sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean
sau naţional;

b) nu pot avea calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie
soţul, soţia, fiul, fiica, rudele până la gradul al IV-leaşi afinii;

c) nu trebuie să fi primit o sancţiune în ultimii 3 ani;

d) nu trebuie să se afle în litigii directe cuşcoala, conflicte de interese,
alte situaţii specificate de legislaţia în vigoare şi, în acest caz,alte situaţii specificate de legislaţia în vigoare şi, în acest caz,
preşedintele deşedinţă are obligaţia de a suspenda calitatea de
membru în consiliul de administraţie a persoanei respective;

e) dacă are cazier judiciar;

� Membrii consiliului de administraţie au obligaţia de a face dovada 
participării în ultimii 5 ani la programe/cursuri de formare specifice 
managementului unităţilor de învăţământ şi managementului calităţii 
în educaţie.



Revocarea membrilor consiliului de administraţie este de 
drept în următoarele situații:

a) înregistrarea a 3 absenţe consecutive din 5 absenţe în decursul
unui an școlar la ședințele ordinare ale consiliului de
administraţie;

b) retragerea, înlocuirea, în scris, de către autoritatea care a
desemnat membrul respectiv;

c) în cazul în care se află într-o situaţie conflictuală, de naturăc) în cazul în care se află într-o situaţie conflictuală, de natură
juridică, cu unitatea de învăţământ;

d) în cazul în care care nu îndeplinesc condițiile menționate în
prezenta metodologie, la sfârşitul primului an de mandat.

e) prin demisie;

f) a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni sau a fost
lipsit de dreptul de a ocupa un post didactic prin hotărâre
judecătorească definitivă.



� CUM:

ROFUIP 2005modificare O.M.E.C.T.S. nr. 4607/2012art. 33 (2)
…….alese de CP la propunerea directorului sau a celorlalti
membri ai acestuia……

ART. 32 Membrii consiliului de administraţie coordonează şi
răspund de domenii de activitate, pe baza delegării de sarcini
stabilitedepreşedinteleconsiliului,prin decizie.stabilitedepreşedinteleconsiliului,prin decizie.

….reprezentanţii cadrelor didactice sunt alesi, prin vot secret, de
consiliul profesoral, cu majoritate simpla din voturile exprimate.



OrganigramaOrganigramaOrganigramaOrganigrama
NR.      /  

ORGANIGRAMA ŞCOLII GIMNAZIALA MARIN PREDA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI NA ŢIONALE  

I.S.J.ARGEŞ C.C.D. ARGEŞ 

ŞCOLII GIMNAZIALA MARIN PREDA  
STRUCTURI: G.P.N.  

COMUNITATEA LOCALĂ 

instituţionalizată neinstituţionali

Primărie Părinţii  

Poliţie 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

DIRECTOR:   
Prof. Simion C, Romulus  

CEAC : prof.  

Lider de sindicat: prof.  

Compartiment secretariat: - secretar şef,  
Compartiment contabilitate - - contabil şef 

Consilier educativ:  Psihopedagog:  

 
 

Sponsori 

Poliţie 

Jandarmerie 

Pompieri 

Sănătate 

Biserica 

ONG-uri 

Consilier educativ:  

CONSILIUL PROFE
 

SORAL 

Psihopedagog:  

Bibliotecă:  

COMISIA METODIC Ă A ÎNVĂŢĂTORILOR :  

COMISIA DIRIGIN ŢILOR  :  

Comisii de lucru  

RESPONSABILI ARII CURRICULARE :  
 

Cu caracter 
permanent 

Cu caracter 
temporar  

COMISIA METODIC Ă A EDUCATOARELOR  –  

Agenţi economici 

CONSILIUL CLASEI 

CONSILIUL ELEVILOR 



FISELE DE AUTOEVALUARE PENTRU 

PERSONALUL DIDACTIC SI PERSONALUL DIDACTIC SI 

DIDACTIC AUXILIAR 2012/2013 



TEMATICA CONSILIULUI PROFESORAL

2013-2014
T E M A T I C A SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL 

Anul  şcolar 2013-2014 

Semestrul I 

Aprobat in CP ………………………………… 
Nr………………………………………………. 

 
Nr 
Crt 

 

UNITATEA DE CON ŢINUT RESURSE TERMEN RESPONSABILI 
 

 
1 1. Prelucrari legislative 

2. Strategia manageriala (PDI, Plan 
managerial, ROI, Organigrama, CA, 
planificarea şedinţelor Consiliului 
Profesoral conform Anexei 1) 

3. Validarea fiselor de autoevaluare pentru 
anul 2012/2013 

4. Probleme organizatorice, axate pe 
asigurarea procesului de învățământ 
(serviciul pe scoala, completarea 
documentelor scolare etc);  

5. Diverse. 

Legea 1 a Educatiei 
Nationale si legislatia 
complementara, ROFUIP; 
PPT-uri; 
Proiectul de dezvoltare 
institutională 
Regulamentul Intern 
Fise de autoevaluare; 
Resurse umane 
 

03. 09.2013 Director 
Membrii CP 

2 1. Aprobarea Raportului general privind 
starea si calitatea învătământului pentru 
anul scolar 2012-2013 

2. Prezentarea rezultatelor sedintei cu 
directorii de la nivelul ISJ Arges 

Raport general; 
Rapoartele responsabililor 
comisiilor metodice si 
compartimentelor 
functionale; 

13.09.2013 Director 
Consilier educativ 
Responsabil P.M. şi P.S.I. 
CEAC 
Responsabili comisii 



� Tematica Consiliul Profesoral din 13.09.2013
Anexa 2 

Tematica Consiliul Profesoral 13.09.2013 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 

1 Dezbaterea şi aprobarea rapoartelor de activitate, programele semestriale, planul 
anual de activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora; 

2 Prezentarea, analiza şi dezbaterea Raportului general privind starea si calitatea 
învătământului pentru anul scolar 2012 -2013; 

3 Validarea situatiei scolare după încheierea sesiunii de corigente 2013; 
4 Aprobarea componentei nominale a comisiilor metodice din unitatea de 

învătământ; învătământ; 
5 Avizarea programele de activitate comisiilor; 
6 Prezentarea, analiza şi dezbaterea Raportul Comisiei pentru asigurarea calităţii în 

şcoală; 
7 Avizarea proiectul planului de şcolarizare; 
8 Prezentarea si aprobarea proiectului de încadrare a cadrelor didactice pentru anul 

școlar 2013-2014; 
9 Validarea ofertei de discipline optionale pentru anul scolar 2013-2014; 
10 Avizarea anexelor ROI; 
11 Instruirea personalului didactic si didactic auxiliar PM / PSI; 
12 Activitatea educativă scolară si extrascolară; 
13 Prelucrari legislative; 
14 Prezentarea rezultatelor sedintei cu directorii de la nivelul ISJ Arges; 
15 Diverse. 
 



PLANIFICARI, PROGRAME COMISII, 
DIVERSE

� Planificarile trebuie depuse la coordonatorii de comisie (un exemplar). 
Vor fi inregistrate la secretariat. 

Termen: 12.09.2013

� Programele comisiilor trebuie inregistrate la secretariat pana la viitorul � Programele comisiilor trebuie inregistrate la secretariat pana la viitorul 
CP unde se va prezenta pe scurt continutul.

Termen: 13.09.2013

� Analizele medicale depuse la secretariat. Oferta.

Termen: 13.09.2013



Intalniri planificate:Intalniri planificate:Intalniri planificate:Intalniri planificate:
� 03.09. ora 12.00 Comisia invatatorilor;

� 03,09.ora 13.00 Consiliul de Administratie;

� 03.09. ora 15.00 Serviciu contabilitate;

� 04.09. ora 12.00 Serviciu secretariat; Asociatia Parintilor;

� 05.09. ora 9.00 Serviciu intretinere, curatenie;

� 05.09. ora 11.00 Coordonatori comisii metodice (inclusiv diriginti) -
Consiliul/comisia pentru curriculum;Consiliul/comisia pentru curriculum;

� 05. 09.  ora14.00 Coordonatori comisii Comisia pentru perfecţionare 
si formare continuă, Comitetul de securitate si sănătate în muncă, 
Comisia pentru situaţii de urgenţă și PSI;

� 06.09. ora 9.00 Comisia pentru asigurarea serviciului pe scoală,
Comisia pentru monitorizarea frecventei scolare si ritmicitate a notării,
Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii,
Comisia pentru programe si proiecte educative



VA MULTUMESC.

Un an scolar linistit si plin de realizari 
personale si profesionale!


