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PLANUL MANAGERIAL 
 

An şcolar 2019 – 2020 
 

 

Planul managerial este o parte integrantă a strategiei de dezvoltare a învățământului 

European. Acest plan a fost elaborate ca support al reformei în curs de desfășurare în sistemul actual de 

învățământ din țara noastră și are ca scop crearea unui sistem educational adecvat societății cunoașterii. 

Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative: 
 
 Legea Educaţiei Naţionale nr.  1/2011 

 Legea nr 35/2007  

 Legea nr 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr 75/2005 

 Strategia de descentralizare a învățământului preuniversitar, 

 Toate Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.C.T.S.  
 
 Buletinele Informative ale M.E.C.T.S.  
 
 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar.  
 
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar.  
 
 Regulamentul de organizare a Școlii Surdila Greci ROI și Regulamentul Intern RI 
 
 Raportul privind starea învăţământului în anul şcolar 2018/2019.  
 
 Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar Judeţean BRAILA. 
 
 Strategia de dezvoltare economico – socială a Consiliului Local.  
 

Misiunea și viziunea școlii noastre : 

Școala Gimnazială Surdila Greci își propune să dezvolte în parteneriat cu comunitatea 

locala un mediu favorabil învățării bazat pe valorile morale positive, în care fiecare individ să beneficieze 

de șansa dezvoltării sale ca persoană, astfel încât elevul să fie pregatit pentru o treaptă superioară de 

educație ca bun cetățean al României și al Uniunii Europene.  
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Dorim să le oferim copiilor noștri un start solid în educație oferindu-le cea mai bună 

pregătire posibilă pentru  viața de adult; dorim ca elevii noștri să fie siguri pe ei, atenți cu cei din jur 

având în momentul absolvirii cele mai bune rezultate de care sunt capabili. Demersul didactic va oferi 

șanse egale la educație și va urmări asigurarea calității prin orientarea învățării centrată pe elev. 

Dorim ca elevii școlii noastre să-și dezvolte o atitudine mai buna față de școală și 

învățătura, mai multa încredere și respect pentru cadrele didactice și ceilalți membri ai comunității, mai 

bună apreciere a propriei persoane, angajarea mai puternică pentru valorile democratice, să manifeste 

toleranță și responsabilitate prin acceptarea grupurilor “diferite”.  

În acest context, SCOALA GIMNAZIALĂ SUDILA GRECI isi proiectează activitatea pe 

următoarele direcţii strategice: 

1. Adoptarea  strategiilor de personalizare a procesului instructiv-educativ 

2. Ridicarea nivelului profesional al cadrelor didactice ; 

3. Creşterea responsabilităţii şi răspunderii fiecărui profesor faţă de elevi, 

părinţi, colegi, comunitate 

În anul şcolar 2019-2020 ne propunem să continuăm structurarea activităţii manageriale cu 

implicarea cadrelor didactice în planificare în speranţa construirii unui plan managerial în care să se 

recunoască fiecare şi care să fie asumat de tot colectivul.  

Planul managerial cuprinde obiective şi activităţi concepute într-o perspectivă mai 

generală.  

Responsabilii de comisii metodice și compartimente propun activităţi  care se subsumează 

obiectivelor strategice din acest an, activităţi incluse în planul managerial pe care vi-l prezentăm. Credem 

că, în acest fel, toate cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să 

îşi pună în valoare CREATIVITATEA  şi  în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE, 

construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului căruia îi aparţin. Planurile de 

muncă ale catedrelor şi comisiilor vor reflecta prin activităţi concrete aceste tinte strategice. 

În urma analizei SWOT am identificat următoarele propuneri pentru îmbunătăţirea 

activităţii echipei manageriale pentru anul școlar 2019-2020 : 

 Promovarea în mass-media a activităților școlii, promovarea proiectelor școlare, 
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 Menținerea bunei colaborări a tuturor compartimentelor din cadrul școlii prin crearea 

unei atmosfere de respect reciproc şi de respect al muncii sub toate formele ei 

 Urmărirea îndeaproape a cadrelor didactice debutante în elaborarea demersului didactic 

și acordarea de asistență, 

 creşterea nivelului de pregătire al elevilor; realizarea de programe de pregătire de 

performanţă cu elevii cu capacităţi deosebite şi promovare a acestor rezultate; 

 participarea unui număr mai mare de cadre didactice la cursuri de perfecţionare şi la 

cursuri de formare și realizarea de lecţii cu caracter activ-participativ şi promovarea experienţei dobândite 

cu acest prilej;; 

 crearea unei legături cât mai strânse cu familiile, prin profesorii diriginţi/profesorii 

învăţământul primar și preșcolar, 

 găsirea unor metode eficiente pentru reducerea absenteismului prin colaborarea cu 

Postul de Poliție Surdila Greci și serviciul de Asistență socială din cadrul Primăriei Surdila Greci, 

 stimularea randamentului şcolar al elevilor aflați în situații de risc (elevi ce provin din 

familii cu părinţi care au locuri de muncă în străinătate, elevi ce provin din familii cu situații financiare 

precare, elevi cu părinți divorțați etc), prin activităţi de consiliere şi antrenarea lor în programe educative 

atractive;  

OBIECTIVE MAJORE 

• Imbunatatirea calitatii procesului educational. 

• Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional; 

• Realizarea cadrului general adecvat de desfasurare a activitatii instructiv educative 

prin si pentru comunitate 
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OB. GEN. 
OBIECTIVE 
SPECIFICE 

CONTINUT, MIJLOACE DE REALIZARE TERMEN 
RESPON 

SABIL 

I 
  P

R
O

IE
C

T
A

R
E

 

Curriculum 

− Elaborarea proiectului de curriculum al scolii (privind aplicarea curriculum-ului 
national si dezvoltarea regionala/locala de curriculum) 
− Elaborarea proiectului activitatilor extracurriculare (extra-clasa si extra-scolare) si al 
concursurilor scolare 

10.09.2019 
 
11.10.2019 

Vuțino I. 
Consilier 
educativ 

Resurse financiare si 
materiale 

-     Elaborarea proiectului de achizitii 
− Identificarea resurselor extrabugetare de finantare 
− Intocmirea documentatiei pentru constructii scolare si reparatii 

21.10.2019 
Permanent 
27.10.2019 

C. A. 
Vuțino I. 

Resurse umane 
− Elaborarea proiectului schemei de incadrare 
− Elaborarea proiectului de dezvoltare a resurselor umane 

Feb .2020 
Mai .2020 

Vuțino I.. 
C. A. 

Dezvoltare si relatii 
comunitare 

− Identificarea nevoilor de educatie ale comunitatii locale si a posibilitatilor de 
satisfacere in cadrul existent cu resursele disponibile 
− Reactualizarea  programelor de dezvoltare ale unitatii scolare (P.D.I.) pentru 
satisfacerea nevoilor proprii si ale comunitatii locale 
− Îmbunătăţirea planului de colaborare cu institutiile locale 

26.01.2020 
 
13.10.2019 
 
24.11.2019 

 
C. A. 
Vuțino I. 

II
  O

R
G

A
N

IZ
A

R
E

 Curriculum 
− Procurarea documentelor curriculare oficiale, a manualelor, auxiliarelor curriculare, 
cărți pentru bibliotecă, aparatură auxiliară. 
− Asigurarea bazei logistice pentru activitatile extracurriculare si concursurile scolare 

12.10.2019 
Permanent 
Permanent 

Vuțino I.. 
Toderașcu 
C. 

Resuse financiare si 
materiale 

− Procurarea de fonduri extra-bugetare si repartizarea lor conform prioritatilor 
− Repartitia mijlocelor fixe si a obiectelor de inventar conform planificarii 

Permanent 
05.10.2019 
 

C. A. 
Vuțino I.. 
 

Resurse umane 

− Realizarea procedurilor de ocupare a posturilor si catedrelor vacante  
− Realizarea cuprinderii copiilor in unitati de studiu, colective si alte forme de educatie 
stabilite prin lege 
− Realizarea consilierii si orientarii vocationale a copiilor si tinerilor 
− Asigurarea asistentei sanitare si a protectiei muncii 

10.09.2019 
10.09.2019 
 
Permanent 
Permanent 

C. A. 
Educ. 
Înv. 
Diriginţi 
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Dezvoltare si relatii 
comunitare 

− Colaborarea cu autoritatile locale alese (Consiliul Local si Primaria) in ceea ce 
priveste repartizarea si utilizarea fondurilor pentru functionarea intretinerea si repararea 
unitatii scolare 
− Colaborarea cu agenţii economici locali si alte organizatii in vederea sponsorizarii 
sau dotarii scolii 

Permanent 
 
Permanent Vuțino I. 

C. A. 

II
I 

 C
O

N
D

U
C

E
R

E
A

  O
P

E
R

A
T

IO
N

A
L

A
 

Curriculum 

− Aplicarea documentelor curriculare aprobate (curriculum-ul national si dezvoltarile 
curriculare regionale) 
− Structurarea orarului unitatii scolare 
− Supervizarea desfasurarii activitatilor extra-curriculare si a concursurilor scolare 
− Monitorizare ofertei educationale a unitatii scolare in conformitate cu criteriile de 
monitorizare si evaluare si / sau indicatorii de performanta stabiliti prin proiectul de 
curriculum. 

Permanent 
 
09-
13.09.2019 
Permanent 
Permanent 

Vuțino I.. 
 
Mihalache 
G 
Antonescu 
N 

Resurse financiare si 
materiale 

− Realizarea planului de achizitii 
− Alocarea burselor si distribuirea alocatiilor de stat pentru copii si a altor forme de 
ajutor stabilite de lege 
− Utilizarea fondurilor extrabugetare conform  prioritatilor stabilite in proiecte si 
programele unitatii scolare 
− Asigurarea conditiilor necesare privind iluminatul, incalzirea, alimentarea cu apa 

Permanent 
Permanent 
 
Permanent 

C. A. 
Contabil, 
Meiroșu D 

Resurse unmane 

− Normarea si utilizarea personalului din subordine inclusiv in ceea ce priveste 
conducerea colectivelor de copii (dirigentie, orientare si consiliere) 
− Realizarea fisei posturilor descrierilor de rol pentru personalul din subordine 
− Realizarea procedurilor disciplinare si de rezolvarea contesta\iilor 

01.10.2019 
 
Permanent 
Permanent 

Vuțino I. 

Dezvoltare si relatii 
comunitare 

− Aplicarea programelor nationale de reforma si intocmirea documentelor de 
implementare 
− Stabilirea legaturilor cu autoritatile locale, agentii economici, institutiile nationale si 
regionale de cultura, biserica si alte instituții interesate pentru cresterea adecvarii ofertei 
educationale a unitatii scolare la cererea concreta, pentru realizarea proiectelor si 
programelor proprii si in vederea cresterii importantei scolii ca focar de civilizatie 
− Stabilirea legaturilor formale cu organele de politie, pompieri  in vederea asigurarii 
pazei si sigurantei elevilor pentru prevenirea si combaterea delicventei juvenile 

Permanent 
Permanent 
 
 
 
Permanent 

C. A. 
Vuțino I.. 
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IV
  C

O
N

T
R

O
L

 / 
 E

V
A

L
U

A
R

E
 Curriculum 

− Evaluarea ofertei educationale si a performantelor educationale pe baza criteriilor de 
monitorizare si evaluare si/sau a indicatorilor de performanta stabiliti prin proiectul de 
curriculum 
− Intocmirea documentelor si a rapoartelor tematice curente si speciale, solicitate de 
ISJ, CCD, Ministerul Educatiei  Nationale, si autoritatile locale 
− Intocmirea documentelor legale privind curriculum-ul national 
− Arhivarea si pastrarea documentelor scolare oficiale 

Permanent 
 
 
Permanent 
 
Permanent 
22.06.2020 

Vuțino I. 
Secretar, 
Burada D. 

Resurse financiare si 
materiale 

-     Evaluarea realizarii planului de achizitii si a utilizarii fondurilor extra-bugetare 
− Intocmirea documentelor si a rapoartelor tematice curente si speciale cerute de 
Comitetul de parinti si autoritatile locale 
− Intocmirea documentelor legale privind managementul financiar 
− Arhivarea si pastrarea documentelor financiare oficiale 

10.09.2019 
Permanent 
 
Permanent 
19.01.2019 

C. A. 
Vuțino I.. 
Contabil, 
Meiroșu D. 

Resurse umane 
− Evaluarea periodica a personalului didactic si nedidactic din subordine 
− Intocmirea documentelor legale privind managementul resurselor umane 
− Arhivarea si pastrarea documentelor oficiale privind personalul unitatii scolare 

Periodic 
05.10.2019 
22.06.2020 

C. A. 
Vuțino I. 

Dezvoltare si relatii 
comunitare 

− Elaborarea rapoartelor privind activitatea de asigurare a calitatii ofertei educationale 
si a programelor de imbunatatire a calitatii educatiei 
− Intocmirea documentelor de evaluare a realizării proiectelor de reforma 
− Intocmirea raportului anual de activitate a unitatii scolare 

Periodic 
 
Periodic 
20.10.2019 

Vuțino I.. 
 

V
  M

O
T

IV
A

R
E

 

Curriculum − Asigurarea caracterului stimulativ si fundamentarea dezvoltarilor locale de 
curriculum pe experienta copiilor si pe specificul comunitar 

Permanent Vuțino I. 

Resurse financiare si 
materiale 

− Asigurarea de servicii uin contrapartida pentru organizarea surselor alternative de 
finantare 

Permanent C. A. 

Resurse umane 

− Repartizarea echitabila si in conformitate cu criteriile nationale si locale a 
stimulentelor materiale si morale stabilite prin lege pentru cadrele didactice si 
nedidactice si pentru copii 
− Stimularea prin mijloace materiale si morale a formarii si dezvoltarii profesionale 

Permanent 
 
Permanent 

Vuțino I.. 
 

Dezvoltare si relatii 
comunitare − Oferirea cadrului logistic pentru programele si activitatile comunitare Permanent 

C. A. 
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L
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 / 
P
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R

T
IC

IP
A

R
E

 Curriculum 
− Incurajarea, consemnarea si transmiterea catre cei in drept a dezvoltarilor curriculare 
locale si a propunerilor pentru imbunatatirea curriculum-ului national, provenite de la 
cadrele didactice din scoala 

Permanent Vuțino I. 

Resurse financiare si 
materiale − Asigurarea transparentei elaborarii si executiei bugetare Permanent 

Vuțino I.. 
 

Resurse umane 

− Asigurarea cadrului institutional pentru participarea personalului la procesul 
decizional prin colectivele si organelede conducere colectiva existente: colective de 
catedra, Consiliul Profesoral, Consiliul deAdministratie. 
− Realizarea unui sistem intern de comunicare rapid, eficient si transparent 
− Incurajarea unei culturi organizationale care stimuleaza comunicarea deschisa, 
participarea si inovatia 

Permanent 
 
 
Permanent 
Permanent 

Vuțino I. 

Dezvoltare si relatii 
comunitare 

 
− Organizarea de  intalniri periodice cu reprezentantii comunitatii locale: membri in 
organe de conducere alese la nivel  local, parinti, oameni de afaceri, reprezentanti ai 
bisericii si ai organizatiilor culturale, privind cresterea adecvarii ofertei educationale a 
unitatii scolare la specificul comunitar 

 
Periodic 

Vuțino I. 

V
II

 D
E

Z
V

O
L

T
A

R
E

 
P

R
O

F
E

SI
O

N
A

L
A

  

Curriculum − Asigurarea abilitarii si a consultantei in probleme de curriculum pentru cadrele 
didactice 

Permanent 
Vuțino I. 

Resurse financiare si 
materiale 

− Asigurarea formarii specifice si a consultantei pentru problemele financiare si 
administrative 

Permanent 
Vuțino I.. 
 

Resurse umane 

− Formarea continua generala corelata cu evaluarea – a personalului din subordine 
− Asigurarea consilierii generale si specifice pentru intreg personalul din subordine 
− Participarea la programe de formare continua in management educational si 
informarea la zi 

Permanent 
Permanent 
Permanent Vuțino I. 

Dezvoltare si relatii 
comunitare 

− Organizarea de cursuri, forme de pregatire pentru comunitatea locala: educatie 
alimentara, demografica, pentru mediu, managementul bugetului familial si al afacerilor 
mici, etc. 
 
 
 
 

Permanent Vuțino I. 
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V
II

I 
 F

O
R

M
A

R
E

A
 

G
R

U
P

U
R

IL
O

R
 

Curriculum − Organizarea colectivelor de catedra si a echipelor de proiect – in functie de 
necesitatile unitatii scolare si de activitatile planificate 

09.09.2019 Vuțino I. 

Resurse financiare si 
materiale 

− Formarea echipei personalului administrativ (membrii comisiei de inventariere; 
repartizare inventar) 

09.09.2019 
Vuțino I. 
 

Resurse umane 

− Incurajarea unei culturi organizationale care stimuleaza comunicarea deschisa, 
participarea si inovatia 
− Deformalizarea comunicarii in organizatie 
− Organizarea de activitati de formare continuă pentru personalul scolii 

Permanent 
 
Permanent 
Permanent 

Vuțino I. 

Dezvoltare si relatii 
comunitare 

− Organizarea unor echipe mixte sau cu participarea personalului din scoala la diferite 
proiecte de dezvoltare comunitara si la alte proiecte locale 

Ocazional 
Vuțino I.. 
 

IX
  N

E
G

O
C

IE
R

E
A

 R
E

Z
O

L
V

A
R

E
A

 
C

O
N

F
L

IC
T

E
L

O
R

 

Curriculum 

− Asigurarea coerentei intre curriculum-ul national si dezvoltarile regionale locale 
− Asigurarea coordonarii intre diferitele discipline / module / cadre didactice 
− Rezolvarea “conflictelor de prioritate” – intre reprezentantii diverselor discipline – in 
interesul copiilor 

Permanent 
Permanent 
Ocazional Vuțino I. 

Resurse financiare si 
materiale 

− Negocierea celor mai avantajoase contracte de sponsorizare si conditii pentru 
obtinerea fondurilor extra-bugetare 

Permanent Vuțino I. 

Resurse umane 

− Rezolvarea rapida, transparenta si eficienta a conflictelor din interiorul colectivului 
unitatii scolare 
− Rezolvarea rapida, transparenta si eficienta a conflictelor dintre copii sau intre copii 
si cadre didactice, nedidactice si parinti 

Ocazional 
Ocazional 

Vuțino I. 

Dezvoltare si relatii 
comunitare 

− Negocierea celor mai avantajoase conditii de sprijin comunitar pentru unitatea 
scolara 
− Rezolvarea rapida, transparenta si eficienta a conflictelor cu reprezentantii 
autoritatilor / comunitatii,  cu institutiile religioase si culturale 

Permanent 
Ocazional 

C. A. 

 
 

Director,                 
            

      Prof. Vuțino Iulia Olguța  


