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PLAN MANAGERIAL 
 

  An şcolar 2022 -2023 

 

 

              Planul managerial al Școala Gimnaziale Nr. 7 Bistrița este elaborat având la bază prioritățile educaționale stabilite de Ministerul 

Educației pentru anul școlar 2022-2023 și  Documentele l de prognoză trasează programele derulate pentru îndeplinirea țintelor 

strategice cuprinse în Planul Strategic Instituțional al ISJ BN și acțiunile întreprinse pentru realizarea obiectivelor propuse. Toate aceste 

măsuri sunt planificate având în vedere analiza sistemului educațional preuniversitar județean  si Raportul anual privind starea 

învățământului de – octombrie 2022  

 

 REPERE COMUNE:  
Asigurarea de șanse egale de acces la educașie și îmbunătățirea participării active la viața școlară;  

Asigurarea calității educației și în educație la toate nivelurile de învățământ;  

Promovarea unui curriculum/a unor programe de studii și a unor sisteme de evaluare/examinare care să permită dobândirea de 
competențe relevante pe piața muncii;  

Promovarea bunei guvernanțe; asigurarea autonomiei și asumarea responsabilității publice;  

Îmbunătățirea sistemului de formare inițială și continuă a resurselor umane  

Finanțarea corespunzătoare a sistemului și modernizarea infrastructurii (inclusiv echipamente și laboratoare);  

Utilizarea noilor tehnologii (manuale digitale și metode interactive de predare – învățare – evaluare, acces la Internet, platforme 
educațiuonale  ș.a.);  

Încurajarea mobilității educaționale și a cooperărilor europene și internaționale.  
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 1 1. BAZA CONCEPTUALĂ  

  Școala Gimnazială Nr. 7 Bistrița și-a stabilit obiectivele pentru anul școlar 2022-2023, în concordanţă cu 

următoarele acte normative: 

 LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE ( Legea 1 / 2011); 

   ORDIN nr.4183 din 4 iulie  2022 privind aprobarea Regulamentului –cadru de organizare și  funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar;  

  ORDIN Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind  desfășurarea 

activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului,precum și pentru  prelucrarea datelor cu 

caracter personal; 

  ORDIN privind structura anului școlar 2022-2023; 

  ORDIN nr.4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevilor; 

 ORDIN  pentru aprbareaCriteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar; 

 ORDIN nr.4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodolgiei –cadru de organizare și  funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,completat și modificat cu Ordinul 

nr.4621/2015 și OMEN nr.3160/01.02.2017;  

 ORDIN nr.3860 din 10 august 2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a  

performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual;  

  OMECTS nr.4390/7.06.2012 privind înfințarea Consiliului Național pentru prevenirea și combaterea  

violenței în mediul școlar;  
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 ORDIN SGC nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitățolr  publice;  

  ORDIN nr.5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamrntului de inspectie a unităților de  

învățământ preuniversitar; 

  ORDIN nr.5559 din 7 octombrie 2011 privid aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea  

concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ;  

 ORDIN nr.5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a  

personalului din învățământul preuniversitar ,completat și modificat prin OMEN nr.3367 di 23  februarie 

2017; 

   ORDIN nr.5562 din 7 octombrie 2011 –Metodologiei privind sistemul de acumulare ,recunoaștere și  

echivalare a creditelor profesionale transferabile;  

  ORDIN nr.3844/2016 din 24mai 2016 pentru apeobarea Regulamentului privind regimul actelor de  studii și 

al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar;  

  ORDINnr.4624 din 27 iulie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a  unităților 

care oferă activitatea extrașcolară; 

  ORDINnr.6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității  

personalului didactic și didactic auxiliar ,cu modificările ulterioare;  

 O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației ,aprobată cu completările și modificări prin  Legea 

nr.87/2006, cu modificările ulterioare;  

  Planul Managerial Operațional al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud pentru anul școlar  

2022-2023; 

  Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.C.;  



 

                                                                                                                                                                       

  

4 

 

Școala Gimnazială Nr. 7 Bistrița 

Str. Principală, nr. 37 

Tel./fax: 0263-341322 

e-mail: scgen.viisoara@yahoo.com 

 

 

            Documente de referință care vor avea ca bază prezentul plan managerial: 

 Planul de dezvoltare instituțională al Școlii Gimnaziale Nr.7 Bistrița (PDI-2020-2025);  

  Tematica şi graficul Consiliului de Administraţie al Școlii Gimnaziale nr. 7 Bistrița ; 

 Planurile manageriale ale CEAC și a comisiei de curriculul din școală; 

   Activitatea de perfecționare continuă a cadrelor didactice.  

                     Evaluarea calității activiății din școală, conform standardelor propuse de ARACIP (CEAC) va viza: 

  Concentrarea activităţii şcolare pe promovarea bunăstării elevului;  

 Concentrarea activităţii şcolare pe îmbunătăţirea continuă a rezultatelor învăţării;  

  Valorizarea resursei umane în educaţie; 

  Fundamentarea funcţionării şi dezvoltării instituţiei şcolare pe dovezi 

              Tintele stategice pentru anul școlar 2022-2023 transmise de către ISJBN sunt: 

I. Implementarea eficientă a curriculumului şi asigurarea pentru elevi a unui parcurs educaţional eficient cu rezultate bune la 

examenele naţionale 

 I.1. Evaluarea activităţii educaţionale prin inspecţii şcolare 

 I.2 Aplicarea documentelor elaborate de ME 

 I.3 Verificarea activității didactice 

 I.4 Asigurarea calităţii educaţiei 

 I.5 Consilierea și îndrumarea profesională a cadrelor didactice 
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 I.6 Educaţia STEM II. 

II  Consilierea și orientarea elevilor în vederea asigurării unui mediu educaţional optim 

 II.1 Asigurarea cadrului instituţional şi managerial de calitate  

II.2 Monitorizarea activităților, serviciilor și programelor de orientare și consiliere a elevilor 

 II.3 Reducerea absenteismului 

 II.4 Promovarea învățământului special 

 II.5 Asigurarea unui mediu educațional incluziv 

 II.6 Creşterea numărului de antepreşcolari înscrişi în creşe 

 III. Practicarea unui management eficient, bazat pe principiile asigurării calităţii în educaţie 

 III.1 Compatibilizarea strategiilor educaționale judeţene cu politicile M.E. 

 III.2 Practicarea unui management eficient, bazat pe principiile asigurării calităţii în educaţie 

 III.3 Consilierea, monitorizarea, controlul și evaluarea, prin inspecții școlare a modului de aplicare de către echipele manageriale a 

atribuțiilor/funcțiilor INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA–NĂSĂUD Str. 1 Decembrie nr.5, Cod 420080, 

Bistriţa, Jud. B-N Tel: +40 (0)263 213529 Fax: +40 (0)263 216654 www.isjbn.ro MINISTERUL EDUCAȚIEI manageriale în 

domeniul resurselor umane din unitățile de învățământ preuniversitar din județ 

 III.4 Facilitarea participării personalului didactic la activități şi programe de formare continuă și perfecţionare 

 III.5 Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare, în domeniul educațional, precum și în domeniul încadrării, normării și salarizării  

 VI.1 Derularea de parteneriate educaţionale cu administraţia locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, O.N.G.-uri  

VI.2 Îmbunătățirea calității comunicării organizaționale  

VI.3 Dezvoltarea şi consolidarea comunităţii de alumni  

VII. Investiţii în infrastructura şcolară 
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Țintele și obiectivele stabilite în documentele proiective ale Școlii Gimnaziale Nr. 7 Bistrița : 

1.  Crearea/menținerea siguranței fizice și emoționale a elevilor în școală și în afara ei;   

2. Implementarea unui curriculum orientat spre viitor, care susține calitatea actului  didactic și egalitatea de 

șanse și reducerea analfabetismului funcțional și asigurarea pentru elevi a unui parcurs educațional 

eficient cu rezultate bune la examenele naționale; 

3.  Asigurarea calității actului managerial la nivelul școlii și utilizarea eficientă a  mijloacelor moderne de 

predare-învăţare şi comunicare, a tehnologiei informaţiei şi  comunicării precum și participarea la 

cursuri  de formare continuă a cadrelor didactice; 

4. Dezvoltarea relațiilor comunitare; dezvoltarea parteneriatelor educaționale; 

5. Derularea unor proiecte și programe educative locale/naționale/europene de calitate.  

 

Documente de referinţă:  

  Planul strategic instituțional al I.S.J. B-N pentru perioada 2020 - 2023 (avizat de CA al ISJ din 11 octombrie 2022) ; 

 Raport anual privind starea învățământului din județul Bistrița-Năsăud – octombrie 2022; 

 Raportul anual privind starea învățământului din  Școala Gimn.Nr. 7 Bistrița pe anul scolar 2021 –2022 - octombrie 2022. 

Obiectivele și direcțiile de acțiune propuse de Școala Gimn.Nr. 7 Bistrița pe anul scolar 2022 –2023 sunt structurate pe domenii 

funcționale 
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            Obiective pe domenii funcționale 

 

I. CURRICULUM 

 
       1.  Crearea/menținerea condițiilor de siguranță fizică  pentru implementarea curriculumului la clasă ; 

       2.  Structurarea competențelor parțial structurate sau nestructurate în perioada  cursurilor în anul școlar 2022-2023;  

       3.   Proiectarea și implementarea curriculumului conform viziunii noilor programe școlare pentru dobândirea de competențe 

relevante; 

       4.  Dezvoltare curriculară pentru promovarea și eficientizarea serviciilor educaționale pentru copiii / elevii aflați în risc de PTȘ ; 

       5.  Optimizarea activității de predare-învățare-evaluare prin utilizarea instrumentelor TIC, a echipamentelor și dispozitivelor IT și a 

internetului precum și a platformelor edcaționale. 

 

OBIECTIVE PROPUSE 
  
Priorități educaționale 

ME pentru anul școlar  

2022 - 2023 

Curriculum Resurse umane Resurse 

financiare 

Dezvoltarea 

realatiilor 

funadamenetale 

Corelarea cu 

PDI al Școlii 

Gimn.nr.7 

Bistrița 
 

1.Crearea condițiilor de 

siguranță pentru 

implementarea 

curriculumului la clasă. 

1. Crearea 

condițiilor de 

siguranță pentru 

implementarea 

curriculumului la 

clasă 

 
Acțiuni 

concertate ale 

directorului si a 

cadrelor 

didactice  
 

Alocarea de 

fonduri de la 

primăria Bistrița 

pentru digitalizarea 

tuturor sălilor de 

clasa inclusiv a 

laboratorului de 

informatică ( E-

Bistrița educata) și 

Laboratorul de 

limbi străine.  

 
Parteneriate școala 

primărieîn vederea 

scrierii de proiecte 

de finanțare  

 

Ținta 1:  

Implementarea 

unui curriculum 

orientat spre 

viitor, care susține 

calitatea actului 

didactic reflectat 

în rezultate bune 

obtinute de elevi 

la examenele 

naționale 

2. Implementarea unui  Proiectarea și  Armonizarea  Implementare  Corelarea Ținta 1: 
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curriculum orientat spre 

viitor, care susține 

calitatea actului  didactic 

și egalitatea de șanse și 

reducerea 

analfabetismului 

funcțional și asigurarea 

pentru elevi a unui 

parcurs educațional 

eficient cu rezultate bune 

la examenele naționale 

implementarea 

curriculumului 

conform viziunii 

noilor programe 

școlare pentru 

dobândirea de 

competențe 

relevante  și 

parcurgerea unui 

conținut 

educațional 

eficient cu 

rezultate bune la 

examenele 

naționale 

 

documentelor 

manageriale / 

proiective cu 

strategiile ME și 

locale:  

-la nivelul 

directorilor 

unităților de 

învățământ  

- la nivelul 

cadrelor didactice  

proiecte 

educaționale prin 

fonduri europene 

nerambursabile  

 

obiectivelor scolii 

noastre cu politicile 

ME în vederea 

compatibilizării 

învățământului 

românesc cu 

învățământul 

european, în 

parteneriat cu actori 

ai comunității 

locale, cu alte 

instituții sau ONG-

uri care acționează 

în mediul 

educațional  

 

Implementarea 

unui curriculum 

orientat spre viitor, 

care susține 

calitatea actului 

didactic reflectat în 

rezultate bune 

obținute de elevi la 

examenele 

naționale  

 

3. Asigurarea calității 

actului managerial la 

nivelul școlii și utilizarea 

eficientă a  mijloacelor 

moderne de predare-

învăţare şi comunicare, a 

tehnologiei informaţiei şi  

comunicării precum și 

participarea la cursuri  de 

formare continuă a 

cadrelor didactice 

 

 Proiectarea și 

implementarea 

curriculumului 

conform viziunii 

noilor programe 

școlare pentru 

dobândirea de 

competențe 

relevante  

 

Armonizarea 

documentelor 

manageriale / 

proiective cu 

strategiile ME și 

ISJ  

-la nivelul 

directorilor 

unităților de 

învățământ  

- la nivelul 

cadrelor didactice 

si comisiilor 

metodice 

Întocmirea 

proiecției bugetare 

pentru susținerea 

dezvoltării bazei 

materiale și a 

diversificării 

resurselor 

financiare  

 

Corelarea 

obiectivelor  cu 

politicile ME în 

vederea 

compatibilizării 

învățământului 

românesc cu 

învățământul 

european, în 

parteneriat cu actori 

ai comunității 

locale, cu alte 

instituții sau ONG-

uri care acționează 

în mediul 

educațional  

Ținta 1: 

Implementarea 

unui curriculum 

orientat spre viitor, 

care susține 

calitatea actului 

didactic reflectat în 

rezultate bune 

obținute de elevi la 

examenele 

naționale.  
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4. Dezvoltarea relațiilor 

comunitare; dezvoltarea 

parteneriatelor 

educațional 

Dezvoltare 

curriculară pentru 

promovarea și 

eficientizarea 

serviciilor 

educaționale 

pentru copiii / 

elevii aflați în risc 

de PTȘ  

Diversificarea 

ofertei 

educaţionale din 

unităţile de 

învăţământ, prin 

accesarea  
oportunităților 

inovative de 

învățare  

 

 Asigurarea 

accesului tuturor 

copiilor de vârstă 

preșcolară și 

școlară din județ la 

educație  

Formarea cadrelor 

didactice în ceea 

ce privește 

didactica  

disciplinei 

(CRED) si alte 

cursuri de formare 

professionala 

 

Asigurarea unui 

mediu fizic 

sanatos, 

corespunzător, 

sigur și funcțional 

prin dotarea / 

reabilitarea 

unităților de 

învățământ  

 

 Inițierea unor 

proiecte în 

parteneriat 

învățământ de masă 

- învățământ special 

/ comunitate locală / 

ONG-uri care 

acționează în 

mediul educațional  

 

Ținta 3: 

Promovarea unui 

Mediu educațional 

deschis, spirit civic 

și incluziune 

socială prin 

validarea și 

recunoașterea 

educației non- 

formale și 

informale  

Ținta 2:  

Implementarea 

unui curriculum 

orientat spre viitor, 

care susține 

calitatea actului 

didactic și 

egalitatea de șanse  

5. Derularea unor 

proiecte și programe 

educative 

locale/naționale/europene 

de calitate  

Optimizarea 

activității de 

predare-învățare-

evaluare prin 

utilizarea 

instrumentelor 

TIC, a 

echipamentelor și 

dispozitivelor IT și 

a internetului 

precum și a 

platformelor 

edcaționale  

 Utilizarea noilor 

tehnologii în 

gestionarea actului 

managerial, a 

resursei umane și a 

activităților 

curente  

 

Asigurarea bazei 

materiale pentru 

desfășurarea unui 

demers managerial 

și didactic modern 

în toate unitățile de 

învățământ in 

concordanta cu 

cerintele actuale.  

 

Valorificarea 

parteneriatelor 

comunitare în 

scopul creșterii 

performanței în 

utilizarea noilor 

tehnologii în 

procesul didactic, al 

promovării și 

comunicării externe  

 

Ținta 3:  

Asigurarea calității 

actului managerial 

în unitățile de 

învățământ din 

județ  
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ACȚIUNI PROPUSE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR 
 

A. DOMENIUL CURRICULUM  

Prioritate 

educațion

ală MEN  
 

OBIECTIVUL  

SPECIFIC AL SCOLII 
MĂSURI/ ACȚIUNI  

 
RESPONSABIL  

 
ORIZONT DE 

TIMP  

 

INDICATORI 

DE 

PERFORMAN

ȚĂ  

 

1.Crearea unui 

mediu favorabil 

procesului 

instructiv/ educativ 

și siguranța elevilor 

în școală și in afara 

ei 

1. Crearea condițiilor de 

siguranță pentru  

implementarea 

curriculumului la clasă  

 

Implementarea masurilor vizând 

asigurarea siguranței  

în școli  

 

Directorul 

unitati 

Responsabil 

SSM 

Educatori/invata

tori/profesori 

Permanent,  

 
Raportari 

zilnice ISJBN 

Fise de 

monitorizare 

 

2. Implementarea 

unui curriculum 

orientat spre viitor, 

care susține 

calitatea actului  

didactic și 

egalitatea de șanse 

și reducerea 

analfabetismului 

funcțional și 

asigurarea pentru 

elevi a unui 

parcurs educațional 

Proiectarea și 

implementarea 

curriculumului conform 

viziunii noilor programe 

școlare pentru 

dobândirea de 

competențe relevante  și 

parcurgerea unui 

conținut educațional 

eficient cu rezultate bune 

la examenele naționale 

 

Monitorizarea  modului în care 

cadrele didactice au realizat 

planificările din anul școlar 

2022-2023, au realizat evaluări 

pentru identificarea 

competențelor specifice parțial 

structurate /nestructurate și a 

conținuturilor asociate, au 

corelat competențele specifice 

nestructurate cu cele din clasa 

superioară și le-au inserat în 

planificările din acest an școlar  

Monitorizarea, prin 

inspecție/asistente la ore, a 

Directorul 

Responsabil 

comisie 

curriculum 

Responsabil 

CEAC 

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie-

octombrie 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizarea 

participarii 

cadrelor 

didactice la 

consfatuiri 

 

Instrumente de 

monitorizare 

Plan de 
asistenţe la 

ore 

Rapoartele 

comisiilor de 
catedră privind 
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eficient cu 

rezultate bune la 

examenele 

naționale 

activităților de învățare de 

recuperare sau remediale 

planificate de cadrele didactice  

  

Implementarea proiectului  

CRED  

 

Elaborarea proiectului C.D.S. 

ţinând cont și de opţiunile 

elevilor şi părinţilor 
 

Informarea elevilor din clasele a 
VIII a cu privire la metodologia 
pentru 
susţinerea examenelor 
naţionale. 
 

 

Director 

Responsabil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot anul scolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de 

buna practica 

 

 

 

 

 

Oferta 

curriculară 

 

 

 

progresul 

şcolar 

3. Asigurarea 

calității actului 

managerial la 

nivelul școlii și 

utilizarea eficientă 

a  mijloacelor 

moderne de 

predare-învăţare 

şi comunicare, a 

tehnologiei 

informaţiei şi  

comunicării 

3. Armonizarea 

documentelor 

manageriale / proiective 

cu strategiile MEC și ale 

ISJBN:  

-la nivelul unității de 

învățământ  

- la nivelul cadrelor 

didactice  

Corelarea documentelor 

proiective cu strategiile 

MEC si ale ISJ BN; 

Corelarea documentelor 

proiective ale 

comisiilor care functioneaza în 

scoala cu 

documentele manageriale ale 

scolii 

Director 

Responsabil 

CEAC si 

Curriculum 

Octombrie 

2022 

 

Metodologii, 
programe 



 

                                                                                                                                                                       

  

12 

 

Școala Gimnazială Nr. 7 Bistrița 

Str. Principală, nr. 37 

Tel./fax: 0263-341322 

e-mail: scgen.viisoara@yahoo.com 

 

precum și 

participarea la 

cursuri  de 

formare continuă 

a cadrelor 

didactice 

 
 

4. Dezvoltarea 

relațiilor 

comunitare; 

dezvoltarea 

parteneriatelor 

educațional 

Dezvoltare curriculară 

pentru promovarea și 

eficientizarea serviciilor 

educaționale pentru 

copiii / elevii aflați în 

risc de PTȘ  

Diversificarea ofertei 

educaţionale din unităţile 

de învăţământ, prin 

accesarea  
oportunităților inovative 

de învățare  

Aprobarea formațiunilor de 

studio si asigurarea 

corectitudinii in SIIIR 

  

Monitorizarea frecvenței elevilor în 

vederea diminuării absenteismului și 

PTȘ și înregistrarea strictă a absențelor  

 

Elaborarea și implementarea planurilor 

de măsuri privind reducerea ratei 

părăsirii timpurii a școlii la nivelul 

unității de învățământ.  
 

Director/Secreta

r 

Septembrie/oct

ombrie 2022 

Documente 

centralizatoare  

Analiză  

 

 

 

 

Reducerea 

numărului de 

absențe  

5. Derularea 

unor proiecte 

și programe 

educative 

locale/național

e/europene de 

calitate  
 

Optimizarea activității 

de predare-învățare-

evaluare prin utilizarea 

instrumentelor TIC, a 

echipamentelor și 

dispozitivelor IT și a 

internetului precum și a 

platformelor edcaționale  

 Utilizarea noilor tehnologii în 

gestionarea actului managerial, a 

resursei umane și a activităților 

curente  

 

Cadrele 

didactice 

Anul scolar 

2022-2023 

Platforma 

educationala 
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C. DOMENIUL RESURSE FINANCIARE  

 

REPER TEMATIC 

MEN  
 

OBIECTIVUL  

SPECIFIC ISJ 

BN  

MĂSURI/ 

ACȚIUNI  

 

RESPONSABIL  

 
ORIZONT DE 

TIMP  

 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ  

 

1.Crearea unui Crearea 

unui mediu favorabil 

procesului instructiv/ 

educativ și siguranța 

elevilor în școală și in 

afara ei 

 

Crearea condițiilor 

de siguranță pentru 

implementarea 

curriculumului la 

clasă  

Implicarea 

autorităților 

publice locale în 

acțiuni de 

conștientizare a 

elevilor asupra 

pericolelor 

existente la nivelul 

județului 

Director 

Consilier educativ 

Diriginți / 

învățători 

An scolar 2022-

2023 

Intâlniri directori-

reprezentanții 

primăriilor / poliției 

naționale 

 

Machete de 

colectare date 

 

 

2. Implementarea unui 

curriculum orientat spre 

viitor, care susține 

calitatea actului  didactic 

și egalitatea de șanse și 

reducerea 

analfabetismului 

funcțional și asigurarea 

pentru elevi a unui 

parcurs educațional 

eficient cu rezultate bune 

la examenele naționale 

 

 Inițierea de 

parteneriate cu 

autoritățile publice 

locale/ONG-

uri/asociații de 

părinți, în vederea 

reducerii 

analfabetismului 

/abandonului 

școlar  

 

Organizarea de 

întâlniri comune 

directori de școli – 

reprezentanți ai 

primăriilor, în 

vederea realizării 

de parteneriate cu 

scopul reducerii 

analfabetismului 

/abandonului școlar 

 

Director 

CA 

Consilier educativ 

Diriginți / 

învățători 

An scolar 2022-

2023 

Parteneriat scoala-

primarie- ONG 

3. Asigurarea calității 

actului managerial la 

nivelul școlii și utilizarea 

Parteneriate cu 

CCD Bistrița 

Năsăud, Sibiu, 

Cluj 

Implementarea de 

programe de 

formare continuă și 

mentorat 

Director 

Cadre didactice 

Permanent  
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eficientă a  mijloacelor 

moderne de predare-

învăţare şi comunicare, a 

tehnologiei informaţiei şi  

comunicării precum și 

participarea la cursuri  de 

formare continuă a 

cadrelor didactice 

(coaching)  

4. Dezvoltarea relațiilor 

comunitare; dezvoltarea 

parteneriatelor 

educațional 

Implicarea 

asociației 

părinților/a 

comitetului de 

părinți a școlii 

/direcția de servicii 

sociale/poliție în 

programe 

educative și de 

dezvoltare a 

relațiilor școală-

elev-părinte 

 

Implementarea 

programelor 

naționale de 

stimulare a 

participării elevilor 

la școală (program 

de tichete, 

rechizite, burse 

sociale,transport, 

EURO 200)  

 

Director 

Contabil 

Secretar 

 

Cadre didactice 

 

 

 

An scolar 2022-

2023 

Număr de 

beneficiari  

Cu dosare in 

conformitate cu 

legislatia in vigoare 

5. Derularea unor 

proiecte și programe 

educative 

locale/naționale/europene 

de calitate  

Asigurarea bazei 

materiale pentru 

desfășurarea unui 

demers managerial 

și didactic modern 

Implementare 

proiectului PNRAS 

pentru reducerea 

abandonului școlar 

și alte proiecte  

 

Asigurarea 

funcționării în 

parametri optimi a 

serviciilor de internet 

și a aparaturii 

electronice existente 

în școli: calculatoare, 

imprimante, 

copiatoare, 

videoproiectoare, etc.  

Identificarea de 

Director 

Contabil 

Secretar 

 

Cadre didactice 

 

An scolar 2022-

2023 

Aparatură în stare 

de funcționare  

 

Existența 

consumabilelor  

 

Implementarea 

proiectului PNRAS 
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soluții pentru 

modernizarea bazei 

materiale  

 

 

 

 

D. DOMENIUL DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE  

REPER TEMATIC 

MEN  
 

OBIECTIVUL  

SPECIFIC ISJ BN  
MĂSURI/ 

ACȚIUNI  

 

RESPONSABIL 

 
ORIZONT 

DE TIMP  

 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ  

 

1.Crearea unui Crearea 

unui mediu favorabil 

procesului instructiv/ 

educativ și siguranța 

elevilor în școală și in 

afara ei 

 

1. Parteneriate școala 

primarie   

primării în vederea 

scrierii de proiecte de 

finanțare  

 

 

Dezvoltarea și 

susținerea de 

parteneriate  

în cadrul CJSU, în 

vederea creării și 

menținerii unui 

mediu educativ și 

sanitar sigur în 

unitățile de 

învățământ 

Director 

Responsabil SSM 

Contabil 

Permanent Documente in 

cadrul comisie 

SSM 

 

2. Implementarea unui 

curriculum orientat spre 

viitor, care susține 

calitatea actului  didactic 

și egalitatea de șanse și 

reducerea 

analfabetismului 

funcțional și asigurarea 

pentru elevi a unui 

parcurs educațional 

eficient cu rezultate bune 

2. Inițierea de 

parteneriate cu 

autoritățile publice 

locale/ONG-

uri/asociații de 

părinți, în vederea 

achiziționării de 

tehnologie  

 

2.Organizarea de 

întâlniri comune 

directori de școli – 

reprezentanți ai 

primăriilor, în 

vederea realizării de 

parteneriate cu scopul 

scrierii de proiecte de 

finanțare externă 

pentru achiziția de 

tablete  

Director 

Contabil 

Octombrie-

noiembrie 

Număr de 

întâlniri 

directori-

reprezentanții 

primăriilor  
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la examenele naționale 

 

3. Asigurarea calității 

actului managerial la 

nivelul școlii și utilizarea 

eficientă a  mijloacelor 

moderne de predare-

învăţare şi comunicare, a 

tehnologiei informaţiei şi  

comunicării precum și 

participarea la cursuri  de 

formare continuă a 

cadrelor didactice  

3. Corelarea 

obiectivelor scolii cu 

politicile MEC în 

vederea 

compatibilizării 

învățământului 

românesc cu 

învățământul 

european, în 

parteneriat cu actori ai 

comunității locale, cu 

alte instituții sau 

ONG-uri care 

acționează în mediul 

educațional  

 

3.Dezvoltarea 

educației non-

formale prin:  

- proiectarea 

activității non-

formale la nivelul 

scolii 

- actualizarea 

programului CAEN 

pornind de la 

nevoile locale și 

solicitările unităților 

de învățământ  

- implementarea 

programelor și a 

proiectelor naționale  

desfășurarea 

activităților în 

condiții de siguranță 

sanitară  

- motivarea cadrelor 

didactice pentru 

pregătirea elevilor 

capabili de înaltă 

performanță;  

- selecția, pregătirea, 

susținerea, 

motivarea copiilor și 

a tinerilor capabili 

de performanțe 

Director 

Consilier educativ 

Permanent 

 

Planul operațional 

2022-2023  

Număr participant  
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înalte  

- Elaborarea și 

asigurarea 

implementării unor 

programe de 

parteneriat cu 

instituții, cu ONG-

uri, cu comunitatea 

locală în scopul 

îmbunățățirii 

condițiilor și 

resurselor necesare 

educării diferențiate 

a elevilor capabili de 

performanță  

4. Dezvoltarea relațiilor 

comunitare; dezvoltarea 

parteneriatelor 

educațional 

Inițierea unor proiecte 

în parteneriat:  

   -ONG-uri care 

acționează în mediul 

educațional  

Dezvoltarea 

parteneriatelor locale 

/ europene în scopul 

creării de oportunități 

pentru învățare pe tot 

parcursul vieții  

Activități pentru 

părinți de consiliere 

și implicare în 

activități 

extracurriculare  

Activități în 

parteneriat cu 

instituții care 

acționează în mediul 

educațional: 

DGASPC, poliția, 

Director 

Consilier educativ 

Permanent Numar de 

activitati si 

proiecte realizate 
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jandarmii, pompierii, 

instituții culturale  

5. Derularea unor 

proiecte și programe 

educative 

locale/naționale/europene 

de calitate  

5. Valorificarea 

parteneriatelor 

comunitare în  

scopul creșterii 

performanței în 

utilizarea noilor 

tehnologii în procesul 

didactic, al 

promovării și 

comunicării externe  

 

Parteneriate între 

școli / centre de 

documentare și 

informare pentru o 

mai  

bună informare în 

ceea ce privește 

utilizarea noilor 

tehnologii: platforme 

educaționale pentru 

susținerea 

activităților on-line, 

manuale digitale și 

metode interactive de 

învățare – predare – 

evaluare, acces la 

Internet, platforme E-

learning ș.a  

Promovarea prin 

utilizarea noilor 

tehnologii 

(platformele 

educaționale pentru 

susținerea 

activităților on-line, 

site-ul instituției, 

pagina de Facebook  

Comunicare externă 

prin utilizarea noilor 

tehnologii (parteneri 

locali, mass-media  

Director 

Consilier scolar 

Permanant Numar de 

parteneri 

Numar de 

beneficiari 
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