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ANALIZA SWOT 

  Curriculum 

Mediul intern 

Puncte tari Puncte slabe 

 Documentarea şi aplicarea corectă a Curriculumului Naţional la 
clasă; 

 Parcurgerea integrală a programelor şcolare aprobate, pe bază de 
planificări adecvate; 

 Utilizarea manualelor şi auxiliarelor curriculare aprobate; 

 Elaborarea CDŞ prin consultare cu elevii şi părinţii; 

 Furnizor de formare pentru adulţi; 

 Promovarea intensă a imaginii şcolii; 

 Formalism în elaborarea unor documente interne; 

 Utilizarea redusă a instruirii asistate de calculator în aplicarea 
Curriculumului Naţional la clasă; 

 Utilizarea cu dificultate a platformelor  educaţionale (G Suite) 
de către unii profesori; 
 

Mediul extern 

Oportunităţi Ameninţări 

 Ofertă bogată de auxiliare curriculare pentru toate disciplinele; 

 Ofertă de formare pentru abilitarea curriculară existentă la nivel 
local; 

 ISJ asigură consultanţă în probleme de curriculum 

 Modificări frecvente ale legislaţiei şcolare; 

 Încărcarea excesivă a programelor şcolare; 

 Limite financiare şi informaţionale; 

 Trecerea în mediul online din martie 2019; 
. 

Resurse umane 

Mediul intern 

Puncte tari Puncte slabe 

 Ofertă de şcolarizare stabilă, conformă cu cererea comunităţii 
locale; 

 Elevi cu nivel de pregătire iniţială ridicat şi potenţial intelectual 
deosebit; 

 Interes ridicat din partea elevilor şi părinţilor pentru continuarea 
studiilor; 

 Personal cu nivel de calificare ridicat şi interes pentru perfecţionare 
şi dezvoltare profesională, incluzând un număr important de cadre-
resursă ( profesori metodişti – 14, formatori – 15, mentori – 14, 
profesori creatori de soft educaţional – 4); 

 Relaţii interpersonale echilibrate şi democratice; 

 Promovabilitate 100% la examenul de bacalaureat 

 Ponderea relativ redusă a metodelor interactive, centrate pe 
elev în activitatea la clasă; 

 Repartiţie neuniformă a iniţiativei şi implicării personalului în 
problemele unităţii şcolare; 

 Implementarea insuficient de riguroasă a sistemului de 
control intern managerial; 

 Reticenţa unor cadre didactice faţă de ceea ce este nou, de 
schimbare sau de orice se află în afara muncii la catedră; 

 Lipsa capacităţii de adaptarea  a unor profesori la învăţarea 
online 
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Mediul extern 

Oportunităţi Ameninţări 

 Strategie coerentă privind dezvoltarea reţelei şcolare la nivel local; 

 Poziţie tradiţional bine stabilită în ierarhia ofertei educaţionale 
locale, cu efect direct asupra cererii; 

 Existenţa resurselor necesare pentru formarea continuă la nivel 
local; 

 Posibilitatea implicării unităţii de învăţământ în procesul de selecţie 
şi angajare a personalului didactic titular. 

 Limitele în asigurarea resurselor materiale şi financiare; 

 Instabilitatea legislativă; 

 Centralizarea excesivă a mişcării personalului didactic; 

 Lipsa de atractivitate a carierei didactice; 

 Inexistenţa unor măsuri coerente privind trecerea în 
învăţământul online (perioada martie-iunie 2020)  
 

Resurse financiare şi materiale 

Mediul intern 

Puncte tari Puncte slabe 

 Laboratoare şi cabinete specializate pentru informatică, ştiinţe ale 
naturii şi limbi moderne, sală de sport, bibliotecă şi cabinet 
psihopedagogic; 

 Dotarea laboratoarelor de ştiinţe cu videoproiectoare interactive şi 
camere de documente; 

 Dotarea cu echipamente de transmisie live şi tablă interactivă touch 
screen  

 Dotări funcţionale în privinţa tehnicii de calcul; 

 Dotări funcţionale cu material didactic pentru toate disciplinele; 

 Conexiune bună la Internet; 

 Distribuţie inegală a iniţiativei la nivelul personalului, elevilor 
şi părinţilor privind dezvoltarea şi conservarea bazei 
materiale; 

 Spaţii de şcolarizare insuficiente; 

 Lipsa echipamentelor performante necesare pentru 
realizarea în bune condiţii a învăţământului online.  
 

Mediul extern 

Oportunităţi Ameninţări 

 Interes şi sprijin din partea comunităţii locale pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor educaţionale; 

 Descentralizarea administraţiei şi finanţării învăţământului 
preuniversitar; 

 Colaborare excelentă cu Asociaţia părinţilor; 
 

 Imposibilitatea de obţinere de finanţări directe de la bugetul 
statului  

  Imposibilitatea de obţinere de finanţări pe fonduri europene 
pentru dotări şi investiţii (fiind liceu teoretic); 

 Cheltuieli de personal şi pentru utilităţi foarte ridicate; 

 Modificări frecvente ale legislaţiei; 

 Uzura morală rapidă a tehnicii de calcul. 

 Inexistenţa programelor de finanţare pentru device-uri 
necesare predării online. 
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Ţinta 1. Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile şi interesele beneficiarilor; 

Obiective: 

T1.O1.   Aplicarea curriculum-ului naţional şi promovarea unei oferte educaţionale relevante pentru beneficiari; 

T1.O2.   Creşterea calităţii şi eficienţei activităţii de orientare şi consiliere şcolară şi profesioanală; 

 

Ţinta 2. Modernizarea demersului didactic prin dezvoltarea resurselor umane şi materiale în vederea asigurării calităţii 

serviciilor educaţionale şi stimulării excelenţei; 

Obiective: 

T2.O1. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi utilizarea competenţelor dobândite în creşterea calităţii actului didactic ; 

T2.O2. Îmbunătăţirea capacităţii de aplicare a instrumentelor de monitorizare şi evaluare a activităţii innstructiv-educative şi 

manageriale; 

T2.O3.  Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a colegiului în vederea realizării unui învăţământ de calitate 

 

Ţinta 3. Dezvoltarea autonomiei colegiului pentru a răspunde coerent şi eficient la nevoile comunităţii; 

T3.O1.   Creşterea capacităţii instituţionale de asumare a responsabilităţilor ce decurg din procesul descentralizării; 

T3.O2.   Eficientizarea asigurării şi gestionării resurselor financiare şi materiale 

T3.O3.   Dezvoltarea colaborării cu părinţii, reprezentanţii autorităţilor locale şi ai altor parteneri educaţionali 
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Ţinta 4. Stimularea formării continue a personalului didactic la nivel local, naţional şi internaţional dezvoltarea 

dimensiunii europene şi crearea unei culturi a învăţării pe tot parcursul vieţii; 

Obiective: 

T4.O1. Creşterea flexibilităţii sistemului de formare profesională prin extinderea ariei de formare la nivel european; 

T4.O2. Încurajarea participării la educaţia permanentă şi sprijinirea formării unei culturi a învăţării pe tot parcursul vieţii 

 

Ţinta 5. Diversificarea activităţilor extracurriculare şi creşterea rolului acestora în formarea educabilului. 

Obiective: 

T5.O1.  Derularea de programe educaţionale ce au ca scop dezvoltarea abilităţilor personale ale elevilor, promovarea dimensiunii 

europene; 

T5.O2.   Dezvoltarea competenţelor civice şi sociale, ale valenţelor artistice ale beneficiarilor; 

 

 

 Ţinta 6.  Creşterea prestigiului şi vizibilităţii colegiului în cadrul comunităţii  locale, la nivel naţional şi internaţional. 

Obiective: 

T6.O1.  Promovarea imaginii colegiului în mass-media şi în comunitatea locală; 

T6.O2.   Dezvoltarea de parteneriate cu instituţii ale comunităţii locale şi organizarea de evenimente comune; 

 

 

 

 

 

 



An şcolar 2021-2022 
                                                                                                                                                                            COLEGIUL NAŢIONAL “COSTACHE NEGRI” GALAŢI                                                                                                                                                                            
PLAN MANAGERIAL                                                                                                                                                         PROF. ANDRA IONESCU 

 

OPŢIUNI STRATEGICE 

 
Ţinta strategică 

OPŢIUNEA STRATEGICĂ 

Opţiunea curriculară Opţiunea financiară a 
dotărilor materiale 

Opţiunea investiţiei în 
resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 
comunitare 

1. Adaptarea ofertei 
educaţionale la 
nevoile şi interesele 
beneficiarilor; 
 

- Aplicarea de 
chestionare elevilor şi 
părinţilor; 
- Creşterea atractivităţii  
si aplicabilităţii 
opţionalelor; 
- Activităţi 
extracurriculare 
complementare. 

- Achiziţionarea 
materialelor necesare 
prevăzute în programele 
disciplinelor opţionale; 
- Identificarea surselor de 
finanţare; 
- Folosirea eficientă a 
dotărilor existente. 

- Stimularea materială a 
cadrelor didactice care 
realizează discipline 
opţionale şi activităţi 
extracurriculare de 
calitate. 

 

- Extinderea parteneriatului cu 
părinţii şi implicarea acestora în 
pregătirea şi desfăşurarea 
activităţilor extracurriculare; 
- Extinderea parteneriatului cu 
instituţii şi ONG-uri. 

2. Modernizarea 
demersului didactic 
prin dezvoltarea 
resurselor umane 
şi materiale în 
vederea asigurării 
calităţii serviciilor 
educaţionale şi 
stimulării 
excelenţei; 
 

- Eficientizarea 
procesului de predare-
învăţare prin utilizarea 
metodelor activ-
participative; 
- Valorificarea 
oportunităţilor oferite de 
paleta largă de cursuri 
de formare; 
- Monitorizarea şi 
îndrumarea activităţilor 
didactice, inclusiv prin 
utilizarea cadrelor-
resursă existente la 
nivelul şcolii; 
- Realizarea de 
programe de pregătire 
suplimentară a elevilor 
capabili de performanţă. 

- Atragerea de fonduri de 
la bugetul local, bugetul 
naţional, comunitatea 
europeană şi din 
sponsorizări pentru 
dotarea cu mobilier şcolar 
nou a spaţiilor de 
învăţământ, dotarea cu 
mijloace şi material 
didactic a laboratoarelor, 
reamenajarea terenurilor 
de sport (asfaltare, 
împrejmuire) şi a curţii 
şcolii; 
- Finanţarea unor activităţi 
specifice pentru 
încurajarea performanţei 
înalte a elevilor – 
concursuri/competiţii; - 
Asigurarea comunicării la 
nivel local, naţional şi 

- Participarea la 
programe de formare în 
specialitatea cadrelor 
didactice; 
- Perfecţionareea 
cadrelor didactice în 
problematica 
managementului clasei; 
- Elaborarea de materiale 
şi ghiduri metodice în 
comisiile de specialitate; 
- Informarea corectă şi 
completă a tuturor 
„actorilor” şi 
motivarea/mobilizarea 
acestora pentru 
dezvoltarea şi dotarea 
spaţiilor de şcolarizare; 
- Organizarea echipelor 
de proiect (în vederea 

- Colaborarea cu IŞJ şi CCD 
în scopul formării continue, 
precum şi pentru susţinerea şi 
promovarea iniţiativelor cadrelor 
didactice din şcoală; 
- Implicarea unui număr mai 
mare de cadre didactice în 
cooperarea europeană în 
domeniul educaţiei şi facilitarea 
schimbului de bune practici în 
activitatea didactică; 
- Expertiză tehnică din partea 
IŞJ şi Primăria Municipiului 
Galaţi pentru monitorizarea şi 
evaluarea execuţiei lucrărilor de 
reabilitare; 
- Colaborare permanentă cu 
Primăria Municipiului Galaţi 
pentru finanţarea obiectivelor 
propuse; 
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european între cadrele 
didactice prin dotare 
tehnică şi servicii Internet. 

obţinerii de finanţări 
externe) ; 
- Documentare actuală şi 
modernă privind teoria şi 
practica pedagogică; 
- Îmbunătăţirea frecvenţei 
şi calităţii activităţilor 
metodice şi ştiinţifice la 
nivelul catedrelor de 
specialitate. 

- Stabilirea de relaţii 
contractuale cu finanţatori şi 
executanţi (local-naţional). 

3. Dezvoltarea 
autonomiei 
colegiului pentru a 
răspunde coerent şi 
eficient la nevoile 
comunităţii; 
 

- Identificarea şi 
diagnosticarea 
potenţialelor de învăţare 
ale elevilor; 
- Organizarea unor 
activităţi extraşcolare 
diversificate; 
- Atragerea unor posibili 
parteneri ai şcolii din 
rândul universităţilor şi 
agenţilor economici în 
vederea conceperii şi 
valorificării unor 
activităţi/proiecte 
comune. 

- Asigurarea fondurilor 
necesare pentru 
achiziţionarea de noi 
mijloace de învăţământ şi 
material- didactic ; 
- Atragerea de surse de 
finanţare (ONG, asociaţii) 
pentru acordarea de burse 
de merit şi de studiu; 
- Premierea din fonduri 
extrabugetare a elevilor cu 
rezultate deosebite la 
olimpiade şi concursuri 
şcolare; 
- Promovarea şi 
susţinerea performanţelor 
înalte (recompense, 
finanţare concursuri şi 
competiţii) ; 
- Finanţarea activităţilor 
elevilor în domeniul 
redacţional, cultural, 
artistic şi sportiv. 

- Motivarea şi stimularea 
materială a cadrelor 
didactice  ai căror elevi 
obţin rezultate le 
competiţiile naţionale; 

 -  Accentuarea rolului şi 
responsabilităţii părinţilor în 
monitorizarea participării elevilor 
la activităţi. 

4. Stimularea 
formării continue a 

- Activităţi de formare 
pentru cadrele didactice 

- Accentuarea 
dimensiunii europene în 

- - (Co)finanţarea 
activităţilor şi produselor 

- Implicarea părinţilor, 
reprezentanţilor comunităţii şi 
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personalului didactic 
la nivel local, 
naţional şi 
internaţional 
dezvoltarea 
dimensiunii 
europene şi crearea 
unei culturi a 
învăţării pe tot 
parcursul vieţii; 

implicate în proiecte, 
vizând educaţia pentru 
cetăţenie europeană; 
- Organizarea echipelor 
de proiect (profesori, 
elevi) ; 
- Informarea corectă şi 
completă a cadrelor 
didactice, elevilor şi 
părinţilor privind 
activităţile proiectelor de 
cooperare europeană. 

curriculum; 
- Asigurarea coerenţei 
între competenţele 
prevăzute de programele 
şcolare şi cele exersate în 
activităţi realizate în 
parteneriat cu şcoli din 
UE. 

realizate în parteneriat cu 
şcoli din UE; 

- - Asigurarea comunicării 
prin dotare tehnică şi 
servicii Internet 
corespunzătoare. 
 

partenerilor tradiţional în 
proiectele de cooperare; 

- Revizuirea relaţiilor de 
parteneriat (proiecte 
autofinanţate) şi orientarea 
acestora spre ţinta propusă; 

- Elaborarea şi implementarea de 
proiecte de cooperare finanţate 
de UE. 

5.  Diversificarea 
activităţilor 
extracurriculare şi 
creşterea rolului 
acestora în formarea 
educabilului  

- Implicarea elevilor şi 
cadrelor didactice în 
popularizarea 
rezultatelor şcolii în 
rândul părinţilor;  

- Stimularea implicării 
elevilor în promovarea 
valorilor şi principiilor 
etice: dreptate, 
toleranţă, pace, 
cetăţenie activă, 
respectarea drepturilor 
omului etc 

- Initierea şi derularea 
unor proiecte şi 
programe cu caracter 
cultural-artistic cu rol în 
dezvoltarea creativităţii 
elevilor 

- Identificarea de resurse 
extrabugetare pentru 
realizarea materialelor 
promoţionale; 
- Asigurarea logisticii 
necesare pentru 
desfăşurarea activităţilor, 
pentru mediatizarea şi 
diseminarea a 
informaţiilor; 

  - Consilierea copiilor  ai  
căror părinți sunt plecați 
la muncă în străinătate, 
rămaşi în grija unor 
rude sau vecini, în   
vederea   prevenirii 
abandonului 
şcolar în rândul acestora; 

- - Desfăşurarea unor  
lectorate,  work-shop-uri 
pe teme ca: educaţia 
non- violentă în familie, 
climatul afectiv al familiei 
şi personalitatea 
copilului, relaţia părinţi-
adolescenţi etc. 

- Implicarea părinţilor în acţiuni 
de promovare a imaginiii şcolii; 
- Realizarea unor activităţi 
extracurriculare în parteneriat cu 
Asociaţia Părinţilor; 
- Realizarea de parteneriate 
pentru desfăşurarea de activităţi 
culturale în comunitate; 
 - Asigurarea informării 
comunităţii locale prin 
intermediul mass-media. 

6. Creşterea 

prestigiului şi 

vizibilităţii colegiului 

- Actualizarea 
permanentă a paginii 
de facebook şi a site-
ului colegiului 

- Asigurarea logisticii 
necesare pentru 
desfăşurarea activităţilor 
de mediatizare şi 

- Derularea unor 
programe de informare a 
elevilor prin oraganizarea 
Târgurilor educaţionale în 
parteneriat cu universităţi 

- Participarea reprezentanţilor 
comunităţii locale la spectacole, 
concursuri sportive organizate 
de elevii Colegiului Naţional 
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în cadrul comunităţii 

locale, la nivel 

naţional şi 

internaţional. 

 

- Popularizarea în mass-
media a tuturor 
activităţilor de impact şi 
a performanţelor 
obţinute de către elevii 
colegiului 

- Organizarea activităţii 
"145 de excelenţă în 
educaţie"  

diseminarea a 
informaţiilor;  

 

din ţară sau străinătate „Costache Negri” 
- Continuarea parteneriatelor cu 
instituţiile din cadrul comunităţii 
ş încheierea altora noi în scopul 
organizării de evenimente 
comune 
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DIAGNOZA ATINGERII ŢINTELOR, REALIZĂRII OBIECTIVELOR ŞI ÎNDEPLINIRII INDICATORILOR 

Ţinta 1. Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile şi interesele beneficiarilor; 

Stadiul realizării obiectivelor în perioada 2020-2021 

Realizat Parţial realizat Nerealizat 

X   

 

 Realizarea planului de şcolarizare în procent de 100%; 

 Orientarea politicii de marketing educaţional către popularizarea serviciilor educaţionale prin presă scrisă şi televiziune reflectată în 

peste 12 de apariţii în mass-media ; 

 Aprobarea în procent de  100% a programelor CDŞ propuse după consultarea elevilor şi părinţilor; 

 Monitorizarea aplicării curriculum-ului naţional şi a curriculum-ului la decizia şcolii de către echipa managerială şi CEAC prin asistenţe şi 

interasistenţe la lecţii pentru 70% din profesorii şcolii; 

 Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere psihopedagogică, de orientare şcolară şi profesioanală pentru elevi şi părinţi reflectată în 

procentele de: 81% dintre elevii şcolii care apreciază ca foarte bună relaţia diriginte-elevi, 83% dintre elevii şcolii care apreciază ca 

foarte bună relaţia psiholog şcolar – elevi (sursa - chestionar elevi) şi 93% dintre părinţii intervievaţi consideră eficientă relaţia elev-

diriginte şi sunt mulţumiţi de colaborarea realizată între aceştia şi echipa managerială, diriginţi, membrii consiliului clasei; 

 Întrucât orele s-au desfăşurat în mare măsură online a fost necesară utilizarea de metode alternative de comunicare cu elevii şi părinţii, 

ca urmare a fost afectată într-o oarecare măsură calitatea acestei comunicări.     

 existenţa unei reţele de parteneriate între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii (Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Direcţia de Sănătate Publică, Universităţi din ţară şi străinătate, alte instituţii publice şi organizaţii 

nonguvernamentale) pentru a furniza consiliere şi orientare privind cariera. 
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Ţinta 2. Modernizarea demersului didactic prin dezvoltarea resurselor umane şi materiale în vederea asigurării calităţii 

serviciilor educaţionale şi stimulării excelenţei; 

 

Stadiul realizării obiectivelor în perioada 2020-2021 

Realizat Parţial realizat Nerealizat 

X   

 

 Menţinerea procentului de promovabilitate de 100% la Evaluarea Naţională şi Bacalaureat; 

 Numărul de elevi participanţi la olimpiade şi concursuri şcolare a fost substanţial mai mic decât în anii precedenţi din cauza suspendării 

olimpiadelor şi concursurilor şcolare pe perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă.  

 82% dintre profesori au parcurs un cel puţin un stagiu de formare în ultimii 5 ani; 

 90% din spaţiile de învăţământ (săli de clasă, laboratoare)  sunt reparate, igienizate, amenajate; 

 Reparaţii şi igienizarecu mijloace proprii; 
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Ţinta 3. Dezvoltarea autonomiei colegiului pentru a răspunde coerent şi eficient la nevoile comunităţii; 

 

Stadiul realizării obiectivelor în perioada 2020-2021 

Realizat Parţial realizat Nerealizat 

X   

 

 

 Ocuparea cu 100% din posturile vacante cu personal calificat şi competent; 

 Promovarea în procent de 100% a examenelor de obţinere a gradelor didactice; 

 Desfăşurarea cu eficienţă a practicii pedagogice pentru elevii profilului vocaţional, ca rezultat al preocupării cadrelor didactice implicate 

pentru propria dezvoltare profesională şi formare continuă; 

 Dezvoltarea reţelei de parteneriate cu încă 8 de noi convenţii încheiate în scopul valorizării particularităţilor colegiului;  

 Participarea elevilor ca parteneri în educaţie prin încurajarea iniţiativelor Consiliului elevilor şi responsabilizarea în realizarea lor; 

 Asigurarea siguranţei în Colegiul Naţional “Costache Negri” reflectată în diminuarea numărului notelor scăzute la purtare din cauza 

indisciplinei cu 50% şi inexistenţa cazurilor de violenţă, ca o consecinţă a  extinderii sistemului de supraveghere video la 52 camere şi a 

funcţionării sistemului de televiziune cu circuit închis, dar şi a faptului că multe dintre ore s-au desfăşurat online; 
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Ţinta 4. Stimularea formării continue a personalului didactic la nivel local, naţional şi internaţional dezvoltarea 

dimensiunii europene şi crearea unei culturi a învăţării pe tot parcursul vieţii; 

 

Stadiul realizării obiectivelor în perioada 2020-2021 

Realizat Parţial realizat Nerealizat 

X   

 

 
 82% dintre profesori au parcurs un cel puţin un stagiu de formare în ultimii 5 ani;  

 100% din personalul administrativ deţine o calificare corespunzătoare postului ocupat, prestând servicii de calitate; 

 5% din personalul şcolii a participat în acest an şcolar la implementarea de proiecte cu finanţare europeană; 

 Şcoala este partener în proiectul Sm@rtStuff în cadrul Eramsus KA2, alături de şcoli din Italia, Grecia, Spania, Belgia, Număr 

candidatură 2019-1-IT02-KA229-063085_3, Grant 28932 EURO, Perioada de derulare Perioadă de derulare: 1.09.2019 – 31.08.2021, 

cu prelungire prin act adițional pentru încă un an, pe motiv de imposibilitate a desfășurării activităților programate în perioada declarată 

stare de urgență sau stare de alertă; 
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Ţinta 5. Diversificarea activităţilor extracurriculare şi creşterea rolului acestora în formarea educabilului. 

Stadiul realizării obiectivelor în perioada 2020-2021 

Realizat Parţial realizat Nerealizat 

X   

 Participarea elevilor la activităţile cuprinse în programul “Noaptea Cercetătorilor” în cadrul Universităţii “Dunărea de Jos”; 

 Colaborarea cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie pentru realizarea a 10 de activităţi de informare / formare, lectorate pe teme ca 

educaţia non-violentă în familie, siguranţa pe Internet, prevenirea delincvenţei juvenile, prevenirea traficului de persoane, prevenirea 

consumului de droguri şi substanţe etnobotanice etc; 

 Derularea unor programe de informare / formare a elevilor în spiritual valorilor europene, ale cetățeniei active și al respectării diversității 

culturale. 
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 Ţinta 6.  Creşterea prestigiului şi vizibilităţii colegiului în cadrul comunităţii locale, la nivel naţional şi internaţional. 

 

Stadiul realizării obiectivelor în perioada 2020-2021 

Realizat Parţial realizat Nerealizat 

X   

 

 Actualizarea permanentă a paginii de facebook și a site-ului colegiului; 

 Popularizarea în mass-media a tuturor activităților de impact și a performanțelor obținute la concursuri și olimpiade; 

 Continuarea parteneriatelor cu instituțiile din cadrul comunității și încheierea altora noi în scopul organizării de evenimente commune.  

 

 

Viziunea si misiunea şcolii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viziunea                                

    „ Şcoala prietenoasă, 

şcoala viitorului!” 

 

Misiunea 

Colegiul Naţional Costache Negri Galaţi îşi propune să urmărească 

în activitatea sa să ofere cele mai bune servicii educaţionale  prin: 

 Dezvoltarea individuală a elevului; 
 Organizarea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ, 

generator de performanţă; 
 Crearea unui mediu sigur pentru formarea personală 

permanentă; 
 Pregătirea de absolvenţi capabili de a se integra activ şi eficient 

în societate; 
 Valorizarea colaborării cu partenerii din comunitatea locală. 
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RESURSE MATERIALE ŞI RESURSE UMANE 
 
 
1. BAZA MATERIALĂ 

 
Actul didactic de calitate este posibil şi datorită unei baze materiale corespunzătoare existentă în  5 corpuri de 

clădire, cu o suprafaţă de 6200 mp. 

 
 Clădiri şcoală  - 2 

 32 săli de clasă  
 6 laboratoare 
 2 cabinete ( limbi moderne  şi psiholog şcolar) 

 Internat – 1 
 1 cabinet medical 
 1 cabinet stomatologic 

 Cantină - 1 
 Sală de sport – 1 
 Teren de sport - 2 
 Spălătorie - 1 

 
 
 

2. PERSONALUL ŞCOLII 
 

Colegiul Naţional “ Costache Negri” beneficiază în acest moment de un corp profesoral de excepţie, dăruit cu vocaţie.  

Profesorii colegiului sunt metodişti ai ISJ, formatori naţionali şi judeţeni, membrii ai comisiilor naţionale şi judeţene de 

specialitate, ai consiliilor consultative etc. 
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AN ŞCOLAR 2019 – 2020 

PERSONAL DIDACTIC 

An şcolar 
TOTAL 
NORME 

DIDACTICE 

Cu 
Doctorat 

Cu grad 
didactic 

I 

Cu grad 
didactic 

II 

Cu 
Definitivat 

Fără 
definitivat 

Nr.personal 
necalificat 

2019-2020 70,72 6 62 4 3 0 - 

 

 
 

 
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR  

TOTAL NORME - 12 
 

FUNCŢIA 
NUMĂR 

PERSOANE 
NUMĂR 

POSTURI 

Administrator financiar 2 2 

Administrator patrimoniu 1 1 

Secretar 2 2 

Secretar centru financiar 1 0,5 

Bibliotecar 1 1 

Laborant 1 1 

Inginer de sistem 1 1 

Pedagog şcolar 2 2 

Supraveghetor noapte 2 1,5 

 
PERSONAL NEDIDACTIC 

TOTAL NORME - 22 
 

 
 
 

 

 

FUNCŢIA 
NUMĂR 

PERSOANE 
NUMĂR 

POSTURI 

Muncitori calificaţi 2 2 

Bucătari 2 2 

Muncitori bucătărie 4 4 

Fochişti 3 3 

Îngrijitoare 9 9 

Paznici 2 2 
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3. Populaţia şcolară  
 

Colegiul Naţional „Costache Negri” a funcţionat cu un numar de 1197 elevi si 42 de clase. Orele de curs se desfăşoară in 

două schimburi, de la 8-18. 

 

Structura claselor este următoarea: 

 10 clase învăţământ primar – clasele pregătitoare – IV ; 

 8 clase învăţământ gimnazial - clasele V-VIII; 

      24 clase învăţământ liceal – clasele IX- XII : 

 filiera  teoretică     
- matematică – informatică  - 4 clase 
- matematică – informatică  bilingv  engleză - 4 clase 
- ştiinţe ale naturii - 4 clase - 4 clase 
- filologie intensiv franceză - 4 clase 
- ştiinţe sociale bilingv engleză - 4 clase 

 
  filiera vocaţională – profil pedagogic – specializarea învăţători educatoare 

 
 
Indicatori de evaluare a performanţei: 

 

Mediile de admitere ale elevilor in ciclul liceal dar si mediile la examenul de bacalaureat, sunt foarte mari, raportate la 

celelalte unităţi şcolare de pe raza municipiului judeţului Galaţi, asta demonstrează încă odată prestigiul şcolii, mulţumită cadrelor 

didactice dar si elevilor. 

Astfel: 

 ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune este de 95 % 
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 procent de promovabilitate la examenele naţionale: 

 examenul de Bacalaureat 2019 – promovabilitate 100%; 

 examenul de Evaluare Naţională a absolvenţilor de clasa a VIII - promovabilitate 100% 

 

Comportament social : 

 Disciplină: nu sunt probleme 

 Absenteism: nu sunt probleme  

 Rata abandonului şcolar: nu sunt probleme  

 Probleme comportamentale: nu sunt probleme  

 Încălcări ale legii: nu sunt probleme 

 

 

REZULTATELE  EXAMENULUI DE EVALUARE NAŢIONALĂ- iunie 2020 

Proba A  – Limba şi literatura română - 15.06.2020 

Clasa Nr.elevi înscrişi Nr.elevi prezenţi 
Note pe tranşe de medii 

4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10 

VIII 58 58 1 0 0 1 15 38 5 
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Proba B – Matematică- 17.06.2020 
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CLASA Nr.elevi înscrişi Nr.elevi prezenţi 
Note pe tranşe de medii 

4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10 

VIII 58 58 0 0 1 9 13 31 6 
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 Admitere clasa a IX-a - 2020 

 

Filiera Profilul Specializarea Medii 

Teoretică 

 

Uman 

 

Filologie – intensiv franceză 9,19 – 9,60 

Ştiinţe Sociale – bilingv engleză 9,35 – 9,75 

Teoretică Real Matematică Informatică 9,54 – 9,92 

Matematică Informatică -  bilingv engleză 9,50 – 9,97 

Ştiinţe ale Naturii 9,48– 9,92 

Vocaţional Pedagogic Învăţător - Educatoare 9,04 – 9,80 

 
 

 Bacalaureat – 2020 
 

REZULTATELE  EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2020 – Competenţe lingvistice si digitale 

 

                  Proba A): 

Disciplina Nr. elevi 

înscrişi 

Nr. 

elevi 

prezenți 

Calificativ 

Începător 

Calificativ 

Mediu 

Calificati

v 

Avansat 

Calificativ 

Experimentat 

Limba română 178 178 0 6 39 172 
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Proba C) - Limba engleză 

Total C) 
ITA 
A1 

ITA 
A2 

ITA 
B1 

ITA 
B2 

Scris 
ITC 
A1 

Scris 
ITC 
A2 

Scris 
ITC 
B1 

Scris 
ITC 
B2 

Scris 
PMS 
A1 

Scris 
PMS 
A2 

Scris 
PMS 
B1 

Scris 
PMS 
B2 

Oral 
PMO 
A1 

Oral 
PMO 
A2 

Oral 
PMO 
B1 

Oral 
PMO 
B2 

Oral 
IO 
A1 

Oral 
IO 
A2 

Oral 
IO 
B1 

Oral 
IO 
B2 

82 0 1 16 65 0 1 17 64 0 1 17 64 0 1 16 65 0 1 16 65 

 

 

Proba C) - Limba franceză 

Total C)- 
IT
A 
A1 

IT
A 
A2 

IT
A 
B1 

IT
A 
B2 

Scri
s 
ITC 
A1 

Scri
s 
ITC 
A2 

Scri
s 
ITC 
B1 

Scri
s 
ITC 
B2 

Scri
s 
PM
S 
A1 

Scri
s 
PM
S 
A2 

Scris 
PMS 
B1 

Scris 
PMS 
B2 

Oral 
PMO 
A1 

Oral 
PM
O 
A2 

Oral 
PMO 
B1 

Oral 
PM
O 
B2 

Oral 
IO 
A1 

Oral 
IO 
A2 

Oral 
IO  
B1 

Oral  
IO  
B2 

3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 
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             Proba D)- Competenţe digitale 

 

Disciplina Nr. elevi 

înscrişi 

Nr. 

elevi 

prezenți 

Calificativ 

Începător 

Calificativ 

Mediu 

Calificativ 

Avansat 

Calificativ 

Experimentat 

Competenţe 

digitale 

145 145 0 1 5 139 
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REZULTATELE  EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2020 – Probe scrise 

                   Proba E a): 

Disciplina Nr. 

elevi 

înscrişi 

Nr. 

elevi 

prezenți 

Note 

de 

10,00 

Note 

între 

9,99 -

9,00 

Note 

între 

8,99 -

8,00 

Note 

între 

7,99 – 

7,00 

Note 

între 

6,99 – 

6,00 

Note 

între 

5,99 -

5,00 

Note 

între  

4,99 – 

4,00 

Note 

între  

3,99 – 

3,00 

Lb.lit.română 178 178 24 97 42 11 4 0 0 0 

 

 
 

                     Proba E c): 

Disciplina Nr. 

elevi 

înscrişi 

Nr. 

elevi 

prezenți 

 

Note 

de 

10,00 

Note 

între 

9,99 -

9,00 

Note 

între 

8,99 -

8,00 

Note 

între 

7,99 – 

7,00 

Note 

între 

6,99 – 

6,00 

Note 

între 

5,99 -

5,00 

Note 

între  

4,99 – 

4,00 

Note 

între  

3,99 – 

3,00 

Matematică 116 116 10 65 26 7 6 2 0 0 

Istorie 62 62 25 22 11 4 0 0 0 0 
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     Proba E d): 
Disciplina Nr. 

elevi 

înscrişi 

Nr. 

elevi 

prezenți 

Note 

de 

10,00 

Note 

între 

9,99 -

9,00 

Note 

între 

8,99 -

8,00 

Note 

între 

7,99 – 

7,00 

Note 

între 

6,99 – 

6,00 

Note 

între 

5,99 -

5,00 

Note 

între  

4,99 – 

4,00 

Note 

între  

3,99 – 

3,00 

Note 

între  

2,99 – 

2,00 

Note 

între  

1,99 – 

1,00 

Anatomie 37 28 11 18 5 2 1 0 0 0 0 0 

Chimie 

anorganică 

2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Chimie 

organică 

6 6 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 

Economie 3 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 

Filosofie 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fizică 22 22 2 19 0 1 0 0 0 0 0 0 

Geografie 18 18 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 

Informatică 

C/C++ 

21 21 2 8 6 3 2 0 0 0 0 0 

Logică şi 

argumentare 

43 43 3 30 6 3 0 1 0 0 0 0 

Psihologie 17 17 2 10 4 1 0 0 0 0 0 0 

Sociologie 8 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



An şcolar 2021-2022 
                                                                                                                                                                            COLEGIUL NAŢIONAL “COSTACHE NEGRI” GALAŢI                                                                                                                                                                            
PLAN MANAGERIAL                                                                                                                                                                  PROF. ANDRA IONESCU 

 

 

 

Director, 
Prof. Andra Ionescu 
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PLAN OPERAŢIONAL 2021 – 2022 
                  Domeniul funcţional  - CURRICULUM 

Funcţia  
managerială 

Obiec- 
tive 

Activităţi Responsabilităţi Termene 
Resurse 

materiale 
Resurse umane 

Indicatori de 
performanţă 

P
ro

ie
ct

ar
e 

/ 
o

rg
an

iz
ar

e 

T2.O2. 
Întocmirea rapoartelor de analiză şi a 
planurilor manageriale / operaţionale 
pentru toate compartimentele 

Director 
Director adjunct 
 

Octombrie 
2021 

Documente 
ISJ, analiza 
activităţii 
pentru anul 
şcolar 2015- 
2020, date 
statistice 
colectate 
anterior 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
Responsabili 
comisii de lucru 
 

Existenţa rapoartelor 
de activitate şi  
planurilor manageriale 
pe comisii şi la nivel de 
instituţie  

T2.O2. 

Elaborarea graficului şi a tematicii  
şedinţelor Consiliului Profesoral şi al 
Consiliului de Administraţie 
 

 
Director 
CP, CA 

Octombrie 
2021 

Documente 
ISJ 
Planul managerial 

Cadre didactice 
Existenţa  graficului şi 
a tematicii  şedinţelor 
CP şi CA 

T1.O1. 
Elaborarea ofertei pentru Curriculum la 
decizia şcolii în urma consultării elevilor şi 
părinţilor  

Consiliul pentru 
Curriculum, 
CA 

Decembrie 
2021 
Ianuarie 
2022 

Chestionare 
Scheme orare 
Materiale 
promovare 
 

Cadre didactice 

Oferta curriculară 
Procese verbale 
care arată opţiunea 
părinţilor şi a elevilor 

T2.O2. 

Proiectarea activităţii de îndrumare, 
control, monitorizare şi evaluare a 
procesului instructiv – educativ prin 
elaborarea şi respectarea graficului de 
monitorizare 
 

Director 
Octombrie 
2021 

Planul managerial Cadre didactice Existenţa graficului 
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                   Domeniul funcţional  - CURRICULUM 

Funcţia  
managerială 

Obiec- 
tive 

Activităţi Responsabilităţi Termene 
Resurse 

materiale 
Resurse umane 

Indicatori de 
performanţă 

P
ro

ie
ct

ar
e

 /
 o

rg
an

iz
ar

e 

T1.O1. 

 
Asigurarea cu toate documentele privind 
planul-cadru, programele şcolare, 
programe CDŞ la nivelul fiecarei catedre 
 

Director 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice  
 

Septembrie 
2021 

Planuri-cadru 
Programe şcolare 
Programe CDŞ 

Cadre didactice 
Conţinutul dosarelor 
comisiilor metodice 

T1.O1. 
Asigurarea manualelor pentru clasele  
I-XII 

Director 
Administrator 
 

Septembrie 
Octombrie 
2021 

Manuale  pentru 
clasele  
I-XII 

Prof pentru 
învăţământ 
primar 
Prof. diriginţi 

Existenţa manualelor 
pentru cel puţin 90% 
din efectivul de elevi 
 

T1.O2. 

Informarea elevilor din clasele a II-a, a IV-a, 
a VI-a, a VIII-a şi a XII-a şi a părinţilor 
acestora, cu privire la metodologiile MEC  
privind  evaluarea naţională II,IV, VI şi a 
VIII-a, admiterea în clasa a IX-a şi examenul 
de bacalaureat 

Director 
Director adjunct 
 

Octombrie 
202 
Februarie 
2022 
Iunie 2022 

Panouri afişaj 
Metodologii MEC 

Cadre didactice 

Afişaj permanent 
Procese verbale 
şedinţe cu părinţii şi 
informări elevi 

T3.O1. 

Fundamentarea realistă şi elaborarea 
proiectului planului de şcolarizare pentru 
anul şcolar 2021/2022 
 

Director 
CP 
CA 

Decembrie 
2021 

Date statistice Secretar-şef 

Numărul claselor 
realizate raportat la 
numărul de clase 
propus 

C
o

n
d

u
ce

re
 

o
p

er
aţ

io
n

al
ă 

T1.O1. 

 
Monitorizarea aplicării testării iniţiale: 
recapitulare, aplicare, analiză, planuri de 
îmbunătăţire, planuri individualizate de 
învăţare 
 

Director adjunct 
Responsabili 
comisii metodice 

Septembrie 
Octombrie 
2021 

Teste de evaluare 
iniţială 

Cadre didactice 
Existenţa rapoartelor 
privind testarea 
iniţială pe discipline 
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                  Domeniul funcţional  - CURRICULUM 

Funcţia  
managerială 

Obiec- 
tive 

Activităţi Responsabilităţi Termene 
Resurse 

materiale 
Resurse umane 

Indicatori de 
performanţă 

C
o

n
d

u
ce

re
 o

p
e

ra
ţi

o
n

al
ă 

T2.O3. 
Întocmirea orarului conform normelor 
psihopedagogice și adaptarea acestuia 
contextului epidemiologic actual 

Director 
CA 
Responsabil 
comisie pentru 
întocmirea orarului 

Septembrie 
Octombrie 
2021 

Încadrarea cu 
personal didactic 
Scheme orare 

Comisie pentru 
întocmirea 
orarului 

Existenţa  orarului 

T1.O1. 
Monitorizarea parcurgerii curriculumului 
TC, CD şi CDŞ 

Director 
Director adjunct 
CEAC 
Reponsabili comisii 
metodice  

Permanent 

Planuri 
manageriale 
Planificări 
calendaristice 

Cadre didactice 

Plan de asistenţe la 
ore şi fişe de asistenţă 
şi interasistenţă – 60% 
din profesori au fost 
asistaţi 

T1.O1. Analiza ritmicităţii notării 

Director 
Responsabil 
comisie  pentru 
verificarea 
ritmicităţii notării şi 
planificarea tezelor 

Lunar 
Cataloage 
Catalog electronic 

Comisia  pentru 
verificarea 
ritmicităţii notării 
şi planificarea 
tezelor 

Rapoartele comisiei 
pentru verificarea 
ritmicităţii notării şi 
planificarea tezelor 

T2.O2. 
Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi 
olimpiadelor şcolare conform graficului ISJ 
şi MEC 

Director  
Director adjunct 
 

Conform 
calendar ME 
şi ISJ 

Regulamente 
MEC 
 

Cadre didactice 
Personal auxiliar 

Calendarul 
olimpiadelor şi 
concursurilor 

C
o

n
tr

o
l /

 
Ev

al
u

ar
e 

T2.O1. 

 

Folosirea diversificată a instrumentelor de 
evaluare cu accent pe caracterul 
preponderent formativ al evaluării. 
Folosirea adecvată a evaluării online. 
 

Director 
Director adjunct 
Responsabili 
comisii  
metodice 

Permanent 

Dosarele 
comisiilor 
metodice 
Fișe asistență 

Cadre didactice 
Rapoartele 
reponsabililor 
comisiilor metodice 
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                    Domeniul funcţional  - CURRICULUM 

Funcţia  
managerială 

Obiec- 
tive 

Activităţi Responsabilităţi Termene 
Resurse 

materiale 
Resurse umane 

Indicatori de 
performanţă 

 
C

o
n

tr
o

l /
 E

va
lu

ar
e 

T1.O1. 
Analiza obiectivă a nivelului de pregătire a 
elevilor, cu măsuri corecte de  ameliorare a 
situaţiilor necorespunzătoare  

Director 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice  

Permanent 
 

Analiza 
rezultatelor la 
evaluarea 
sumativă 

Cadre didactice 
Conţinutul dosarelor 
comisiilor metodice 

T1.O1. Desfăşurarea lucrărilor semestriale 
conform graficului 

Director 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Septembrie 
Octombrie 
2021 

Graficul lucrărilor 
semestriale 

Cadre didactice 

Respectarea 
calendarului MEC şi a 
prevederilor din 
Statutul elevului 

T3.O1. 

Întocmirea documentaţiei necesare pentru 
admitere în cls.a IX-a - completarea 
opţiunilor; întocmirea dosarelor  de 
înscriere.  

Director adjunct 
Informatician 

Conform 
calendar ME 

Metodologie 
admitere 
Broşura de 
admitere în clasa 
a IX-a 

Diriginţii claselor 
a VIII-a  
Secretar şef 
 

Afişaj permanent 
Procese verbale 
şedinţe cu părinţii şi 
informări elevi 
Dosare de înscriere 

T3.O1. 

Întocmirea documentaţiei necesare pentru 
susţinerea examenului de bacalaureat, 
completarea opţiunilor. 

 
Director  
Secretar şef 
Informatician 

Conform 
calendar ME 

Metodologie 
bacalaureat 2021 

Diriginţii claselor 
a XII-a 

Afişaj permanent 
Procese verbale 
şedinţe cu părinţii şi 
informări elevi 
Fişe de opţiuni  

T3.O2 
Arhivarea şi păstrarea documentelor 
şcolare 

 
Director  
Secretar şef 

Conform 
termenelor 
legale 

 
Arhiva şcolii Secretar şef Registru de arhivare 

T2.O2 
Întocmirea documentelor şi a rapoartelor 
tematice curente şi speciale solicitate de 
ISJ, CCD, ME  şi alţi parteneri  educaţionali 

Director 
Director adjunct  
 

Permanent 
Date statistice 
Legislaţie 

 
Secretar şef 
Secretar 
 

Registru intrări-ieşiri 
Existenţa 
documentelor şi 
rapoartelor  
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                  Domeniul funcţional  - CURRICULUM 

Funcţia  
managerială 

Obiec- 
tive 

Activităţi Responsabilităţi Termene 
Resurse 

materiale 
Resurse umane 

Indicatori de 
performanţă 

  
M

o
ti

va
re

 

T2.O3. 

 
Stimularea elevilor câştigători ai 
concursurilor şcolare şi a cadrelor didactice 
implicate în pregătirea acestora prin 
identificarea unor surse de finanţare, prin 
sponsorizări, donaţii 
 

 
 
Director 
CA 
 

Permanent 
Sponsorizări, 
donaţii 

Cadre didactice 
Premii, burse, diplome 
acordate 

Im
p

lic
ar

e
 /

 p
ar

ti
ci

p
ar

e 

T2.O2. 

 
Aplicarea de chestionare în rândul elevilor 
şi părinţilor legate de problemele 
curriculare, pentru obţinerea feedback-ului 
necesar reglării unor disfuncţionalităţi 
 

Director 
Director adjunct 
CEAC 
 

Permanent Chestionare 
Reponsabili 
comisii metodice 

Analiza chestionarelor 

T1.O1. 
Consultarea părinţilor şi a elevilor în 
vederea repartizării orelor din CDŞ 

Director 
Director adjunct 
 

Decembrie 
2021 
Ianuarie 
2022 

Scheme orare 
Chestionare 

Comisia pentru 
curriculum 
Diriginţi 

Fişe de opţiuni cu 
semnăturile 
elevilor/părinţilor 
 

Fo
rm

ar
e

 /
 d

ez
vo

lt
ar

e 
p

ro
fe

si
o

n
al

ă 
şi

 
p

er
so

n
al

ă 

T2.O1. 
Abilitarea profesorilor în vederea 
optimizării strategiilor şi a instrumentelor 
de evaluare 

 
Director 
Director adjunct 
Responsabil 
comisie 
perfecţionare 

Permanent 
Ofertă programe 
de formare 

Responsabili 
comisii  
metodice  
Cadre didactice 

10% din nr 
profesorilor au parcurs 
stagii de formare 

T2.O1. 

 
Formarea cadrelor didactice pe problema 
utilizării platformelor educaţionale si apoi 
diseminarea informaţiilor la nivelul 
comisiilor metodice 
 

 
Director 
Director adjunct 
Responsabil 
comisie 
perfecţionare 
 

Permanent 
Ofertă programe 
de formare  

Responsabili 
comisii  
metodice  
Cadre didactice 

5% din nr profesorilor 
au parcurs stagii de 
formare 
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                    Domeniul funcţional  - CURRICULUM 

Funcţia  
managerială 

Obiec- 
tive 

Activităţi Responsabilităţi Termene 
Resurse 

materiale 
Resurse umane 

Indicatori de 
performanţă 

Fo
rm

ar
e

a 
gr

u
p

u
ri

lo
r/

 
d

e
zv

o
lt

ar
e

a 

e
ch

ip
e

lo
r 

 T3.O1. Întărirea culturii organizaţionale a CNCN 

 
Director 
Director adjunct 
Responsabil 
programe şi 
proiecte 

Permanent 
 

Plan managerial 
Ghidul 
solicitantului – 
proiecte 
europene 

Cadre didactice 
Constituirea echipelor 
pe diverse proiecte 

N
e

go
ci

e
re

a/
 

re
zo

lv
ar

e
a 

co
n

fl
ic

te
lo

r 

T2.O2. 

 
Respectarea legislaţiei în vigoare privind 
analiza şi formularea de răspunsuri 
complete la memoriile, sesizările şi cererile 
de furnizare de informaţii publice 
înregistrate 
 

Director 
Director adjunct 
 

Permanent Legislaţie 
Secretar şef 
Secretar 

Evidenţa petiţiilor şi 
solicitărilor 
inregistrate / 
soluţionate 
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                  Domeniul funcţional  - RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

Funcţia  
managerială 

Obiec- 
tive 

Activităţi Responsabilităţi Termene 
Resurse 

materiale 
Resurse umane 

Indicatori de 
performanţă 

P
ro

ie
ct

ar
e

 /
 o

rg
an

iz
ar

e 

T3.O3. 

Identificarea surselor extrabugetare de 
finanţare: donaţii,  sponsorizări,  închirieri 
de spaţii şi repartizarea fondurilor 
extrabugetare conform priorităţilor 

Director 
Director adjunct 
Contabil şef 

Permanent 
Sponsorizări, 
donaţii 

Cadre didactice 
Contracte de 
sponsorizare / donaţie 

T3.O2. Valorificarea fondului de carte existent în 
biblioteca şcolară și a resurselor online 

Director adjunct 
Bibliotecar Permanent 

Fond de carte 
Resurse online 

Cadre didactice 
Elevi 

Fişe de împrumut 

T3.O1. 
Fundamentarea planului de investiţii prin 
consultarea CP şi CE şi transmiterea lor 
către autorităţile locale 

Director 
Director adjunct 
CA 
 

Decembrie 
2021 

Analiza de nevoi 
Cadre didactice 
Contabil şef 
Elevi 

Plan de investiţii 

T3.O1. 

Elaborarea planului anual de achiziţii prin 
implicarea personalului didactic în 
realizarea analizei de nevoi pentru 
dezvoltarea bazei materiale a şcolii 

Director 
Director adjunct 
CA 
  

Decembrie 
2021 

Analiza de nevoi 
Cadre didactice 
Contabil şef 
Elevi 

Plan de achiziţii 

T2.O2. Repartizarea bugetului primit conform 
legii, pe capitole şi articole bugetare 

Director  
Contabil şef 

Ianuarie 
2022 

Bugetul şcolii 

Administrator 
financiar 
Secretar 
contabilitate 

Alocări bugetare pe 
capitol şi articole 

C
o

n
d

u
ce

re
 

o
p

er
aţ

io
n

al
ă 

T3.O2. 

 

Pregătirea sălilor de clasă şi a spaţiilor 
anexe, a internatului şi cantinei în vederea 
desfăşurării activităţii în bune condiţii (în 
conformitate cu actele normative în 
vigoare, în contextual crizei sanitare)  
 

 
 
 
Director 
Director adjunct 
 

Septembrie 
2021 
Iunie-Iulie-
august 2022 

Spaţiile şcolii 

Administrator 
patrimoniu 
Laborant 
Personal de 
îngrijire 
Muncitori 
întreţinere 
Bucătărese 
 

Raport de constatare 
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                    Domeniul funcţional  -  RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

Funcţia  
managerială 

Obiec 
tive 

Activităţi Responsabilităţi Termene 
Resurse 

materiale 
Resurse umane 

Indicatori de 
performanţă 

 
C

o
n

d
u

ce
re

 o
p

e
ra

ţi
o

n
al

ă 

T2.O3. Realizarea lucrărilor de zugrăvit, vopsit, 
lăcuirea tâmplăriei în clădirea principală. 

 
Director 
Administrator 
patrimoniu 

 

August 2022 Plan managerial 

Personal de 
îngrijire 
Muncitori 
întreţinere 

Raport de constatare 

T2.O3. Realizarea lucrărilor de zugrăvit, vopsit, 
reparații curente în internat 

Director 
Administrator 
patrimoniu 

Conform 
contract 

Plan managerial
   

Personal de 
îngrijire 
Muncitori 
întreţinere 

Raport de constatare 

T3.O2. 

Asigurarea funcţionării liniei Internet la 
parametri optimi pentru transmisia online 
a cursurilor. Asigurarea rețelei wireless 
îentru toate clădirile școlii. 

 
Director  
 

Permanent 
Contract furnizor 
Internet 
 

Informatician 
 

Funcţionarea 
sistemului în 
parametri 

T3.O2. 
Alocarea burselor elevilor şi a stimulentelor 
financiare în conformitate cu legislaţia în 
vigoare 

 
 
Director 
Director adjunct 
Contabil şef 
 

Conform 
graficelor şi 
alocărilor 
bugetare 

Baze de date 
Dosare de 
solicitare 
Buget 

Comisia pentru 
burse şi 
stimulente 
financiare (Bani 
de liceu etc) 
Secretar 
contabilitate 
Diriginţi 

Date statistice 
State de plată 

T3.O2. Realizarea execuţiei bugetare 

 
Director 
Director adjunct  
Contabil şef 
 

Permanent Buget aprobat 

Contabil şef 
Administrator 
financiar 
Secretar 
contabilitate 

Situaţii financiare 
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                  Domeniul funcţional  - RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

Funcţia  
managerială 

Obiec- 
tive 

Activităţi Responsabilităţi Termene 
Resurse 

materiale 
Resurse  
umane 

Indicatori de 
performanţă 

  
C

o
n

tr
o

l /
 e

va
lu

ar
e 

T3.O2. Încheierea exerciţiului financiar 

 
Director 
Contabil şef 

 
Decembrie 
2021 

Buget aprobat 

Administrator 
financiar 
Secretar 
contabilitate 

Înregistrări contabile 

T3.O1. Evaluarea realizării planului de achiziţii 

 
Director 
Contabil şef 
CA 

Trimestrial Buget aprobat 

Administrator 
financiar 
Secretar 
contabilitate 

Raport de analiză 

T2.O2. 
Întocmirea documentelor şi a rapoartelor 
tematice privind managementul financiar 
solicitate de forurile ierarhice superioare 

 
Director 
Contabil şef 

 
Permanent 
 

Buget aprobat 

Administrator 
financiar 
Secretar 
contabilitate 

Situaţii financiare 

T3.O2. Arhivarea şi păstrarea documentelor financiare  
 
Contabil şef 
 

 
Permanent 
 

Arhiva şcolii 

Administrator 
financiar 
Secretar 
contabilitate 

Registru de arhivare 

T3.O1. 
Utilizarea eficientă a resurselor financiare şi 
materiale 

Director 
Director adjunct 
Contabil şef 
Administrator 

 
Permanent 
 

Buget aprobat 
Inventar 

Administrator 
financiar 
Secretar 
contabilitate 

Deschideri de credite în 
conformitate cu legea 
Selecţie oferte 

M
o

ti
va

re
 

T3.O2. 
Aprecierea cadrelor didactice care sunt 
implicate în atragerea de sponsorizări   Director 

 
Permanent 
 

Sponsorizări Cadre didactice Adeverinţe eliberate 

  
Im

p
lic

ar
e

 

p
ar

ti
ci

p
ar

 
 

T3.O1. 

 
Asigurarea transparenţei elaborării proiectului 
de buget şi a realizării execuţiei bugetare 
 

 
 
Director  
Contabil şef 
 

 
Permanent 
 

Proiect buget 
Execuţie bugetară 

Administrator 
financiar 
Secretar 
contabilitate 
 

Site-ul CNCN 
Panouri afişaj 



An şcolar 2021-2022 
                                                                                                                                                                            COLEGIUL NAŢIONAL “COSTACHE NEGRI” GALAŢI                                                                                                                                                                            
PLAN MANAGERIAL                                                                                                                                                                  PROF. ANDRA IONESCU 

 

 

 

 

 

 

                    Domeniul funcţional  -  RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

Funcţia 
managerială 

Obiec 
tive Activităţi Responsabilităţi Termene 

Resurse 
materiale 

Resurse umane 
Indicatori de 
performanţă 

Fo
rm

ar
e

 /
  

d
e

zv
o

lt
ar

e 
p

ro
fe

si
o

n
al

ă 

şi
 p

er
so

n
al

ă 

T4.O2. 

Asigurarea formării specifice şi a consultanţei 
pentru personalul financiar şi administrativ prin 
participarea la cercuri metodice şi cursuri 
organizate de ISJ, CCD etc 

 
 
 
Director 
Contabil şef Permanent 

Ofertă de formare 
CCD, ISJ etc 

Contabil şef 
Secretar şef 
Administrator 
financiar 
Administrator 
patrimoniu 
Secretar 
Secretar 
contabilitate 

Adeverinţe participare 
instruire conform 
calendarului ISJ / CCD 

 
Fo

rm
ar

e
a 

gr
u

p
u

ri
lo

r/
 

d
e

zv
o

lt
ar

e
a 

e
ch

ip
e

lo
r 

T3.O1. 

 

Formarea echipei personalului administrativ 

 
 
Director 
  

 
 
Permanent 
 

 

 
 
Personal 
administrativ 

Grafice de activitate 

N
e

go
ci

er
e

a/
 

re
zo

lv
ar

ea
 

co
n

fl
ic

te
lo

r 

T3.O1. 

 

Negocierea celor mai bune condiţii financiare 
pentru execuţia bugetară. 

 

 
Director 
Contabil şef 
Comisia pentru 
achiziții  

 
 
 
Permanent 
 

Platforma SEAP 

 
 
Contabil şef 
Administrator 
financiar 

Selectarea celor mai 
bune oferte 
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                  Domeniul funcţional  - RESURSE UMANE 

Funcţia  
managerială 

Obiec 
tive 

Activităţi Responsabilităţi Termene 
Resurse 

materiale 
Resurse 
umane 

Indicatori de 
performanţă 

P
ro

ie
ct

ar
e

 /
 o

rg
an

iz
ar

e 

T4.O2. 
Identificarea  nevoilor  de  formare  ale 
adulţilor şi ale elevilor, cărora şcoala 
noastră le poate oferi servicii de educaţie 

Director 
Responsabil 
perfecţionare 
CE 

Mai 2022 Chestionare 
Cadre 
didactice 
Elevi 

Existenţa analizei de 
nevoi 

T4.O1. Proiectarea activităţii de formare şi 
perfecţionare la nivelul unităţii  

Director 
Director adjunct 
Responsabil 
perfecţionare 

Octombrie 
2021 
 

Analiza de nevoi 

Comisia de 
curriculum 
Cadre 
didactice 

Plan managerial 
responsabil 
perfecţionare 

T2.O2. 

Elaborarea proiectului de încadrare în 
conformitate cu structura planului de 
şcolarizare şi a planului cadru de 
învăţământ  

Director 
Director adjunct 
CA 

Ianuarie 
2022 
 

Plan de şcolarizare 
Planuri cadru 
Scheme orare 

Responsabili 
comisii 
metodice 
Secretar şef 

Proiect de încadrare 

T1.O2. Realizarea graficului consilierii şi orientării 
şcolare a elevilor 

Director adjunct 
Psiholog şcolar 
Consilier educativ 
 

Septembrie 
2021 
 

Orarul şcolii 
Planificări 
dirigenţie 
Program psiholog 
şcolar 

Psiholog şcolar 
Diriginţi 
Elevi 

Grafic consiliere şi 
orientare 

T5.O1. 
Identificarea unor parteneri europeni 
pentru dezvoltarea unor proiecte 
educaţionale 

Director 
Director adjunct 
Responsabil 
proiecte 

Permanent Platforme online 

Responsabil 
proiecte 
Cadre 
didactice 

Număr contacte 
stabilite 

C
o

n
d

u
ce

re
 

o
p

er
aţ

io
n

al
ă 

T3.O1. 

Organizarea concursului pentru ocuparea 
posturilor de personal didactic auxiliar şi 
nedidactic, conform metodologiei şi 
legislaţiei în vigoare 

Director 
CA 

Conform 
vacantării 
posturilor 
 

Legislaţie 

Comisia de 
organizare a 
concursului şi 
de contestaţii 

Dosar concurs 



An şcolar 2021-2022 
                                                                                                                                                                            COLEGIUL NAŢIONAL “COSTACHE NEGRI” GALAŢI                                                                                                                                                                            
PLAN MANAGERIAL                                                                                                                                                                  PROF. ANDRA IONESCU 

 

 

                  Domeniul funcţional  - RESURSE UMANE 

Funcţia  
managerială 

Obiec 
tive 

Activităţi Responsabilităţi Termene 
Resurse 

materiale 
Resurse 
umane 

Indicatori de 
performanţă 

C
o

n
d

u
ce

re
 o

p
e

ra
ţi

o
n

al
ă 

T2.O2. 

Completarea/ modificarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a CNCN, în 
concordanţă cu noua legislaţie în domeniul 
educaţiei 

 

Director 
CA 
Responsabil 
comisie de 
revizuire a 
Regulamentului 

 
 
Octombrie 
2021 

Organigrama 
Legislaţie şcolară 

Comisia de 
revizuire a 
Regulamentul
ui 

Regulament revizuit 

T2.O2. 

 
Implementarea operaţională a sistemului 
de control intern  managerial şi a 
managementului riscurilor 

 
 
Director 
Director adjunct 

 
 
Permanent 

 
Proceduri 
operaționale  
Registrul riscurilor  
 

Comisia de 
control intern 
managerial  

Raportul privind 
implementarea 
sistemului de control 
intern managerial 

T4.O2. 
Organizarea de activităţi demonstrative în 
cadrul comisiilor, prezentarea de materiale 
metodice şi de specialitate    

Director adjunct 
Responsabili 
comisii metodice 

Conform 
graficelor 
comisiilor 

Surse bibliografice 
 

Cadre 
didactice 

Procese verbale 

T2.O2. Aplicarea metodologiei privind acordarea 
gradaţiei de merit 

Director 
CP, CA 

Conform 
calendar ME Metodologia 

Cadre 
didactice 

Procese verbale CP şi 
CA 

T4.O2. 

Popularizarea programelor de formare 
continuă din lista celor avizate / acreditate 
de CCD Galați şi alţi furnizori de formare 

 
Director adjunct 
Responsabil 
perfecţionare 

 
 
Permanent 

Oferte de formare 
Cadre 
didactice 

Site-ul CNCN  
Panouri de afişaj  
 

 T2.O3. 

 

Asigurarea siguranţei în şcoală  

 
Director 
Responsabil 
comisie pentru 
prevenirea 
violenţei 

 
 
 
Permanent 

Contract firma de 
pază 
Sistem de 
supraveghere video 

Agenţi firmă 
de pază 
Paznici proprii 
Profesor de 
serviciu 
Elev de 
serviciu 

Registre procese 
verbale profesor de 
serviciu şi agent de 
pază 
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                  Domeniul funcţional  - RESURSE UMANE 

Funcţia  
managerială 

Obiec 
tive 

Activităţi Responsabilităţi Termene 
Resurse 

materiale 
Resurse umane 

Indicatori de 
performanţă 

  
C

o
n

tr
o

l /
 e

va
lu

ar
e 

T3.O1. 
Încadrarea cu personal didactic calificat, 
didactic auxiliar şi nedidactic, conform 
metodologiei şi legislaţiei în vigoare 

 
Director 
Director adjunct 
CA 

 
 
Septembrie 
2021 

Proiect de 
încadrare 
 

Secretar şef 
Responsabili 
comisii metodice 
 

Decizii ISJ Ocuparea  a  
100% din posturile 
vacante cu personal   
calificat şi competent 
 

T2.O2. 

Evaluarea eficienţei şi eficacităţii cursurilor 
de formare prin măsurarea impactului 
asupra calităţii actului educaţional 

 
Director 
Director adjunct 
 

 
 
Permanent 

Dosare comisii 
metodice 

Cadre didactice 

Fişe de asistenţă la ore 
– 50% dintre 
participanţii la 
cursurile de formare 

T4.O2. 

Monitorizarea participării cadrelor 
didactice la examenele de obţinere a 
gradelor didactice 

 
 
Director 
Director adjunct 
 

 
 
Permanent 

Metodologie 

Cadre didactice 
înscrise  la 
examenele de 
obţinere a 
gradelor didactice 

Promovabilitate 100% 
a inspecţiilor şi 
examenelor Registrul 
de inspecţii 
Adeverinţe obţinere 
grad didactic 

T2.O2. 

 

Evaluarea periodică a personalului 
personalului didactic, didactic auxiliar şi 
nedidactic din unitate 

 
Director 
Director adjunct 
CA 

 
Conform 
calendar ME Metodologie de 

evaluare 

Personal didactic, 
didactic auxiliar şi 
nedidactic 
Responsabili 
comisii metodice 
şi compartimente 

Fişe de evaluare 
particularizate 
Rapoarte de evaluare  
 

M
o

ti
va

re
 

T2.O3. 

Repartizarea în conformitate cu 
prevederile legale a stimulentelor 
materiale pentru elevi: burse, premii etc 
 

Director 
Comisia de 
acordare a burselor 

Conform 
calendar ME  
şi alocări 
bugetare 

Metodologii 
Bază de date 
Dosare de 
solicitare 

Diriginţi 
Secretar 
contabilitate 
 

Bază de date 
State de plată 
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                  Domeniul funcţional  - RESURSE UMANE 

Funcţia  
managerială 

Obiec 
tive 

Activităţi Responsabilităţi Termene 
Resurse 

materiale 
Resurse umane 

Indicatori de 
performanţă 

  
M

o
ti

va
re

 

T2.O2. 

 
Aprecierea cadrelor didactice înscrise la 
concursul pentru acordarea gradaţiilor de 
merit 
 

 
CP 
CA Calendar ME 

Raport de 
autoevaluare 

Cadre didactice 
care solicită 
gradaţie de merit 

Procese verbale ale CP 
şi CA 

Im
p

lic
ar

e
 /

 p
ar

ti
ci

p
ar

e 

T3.O1. 

Asigurarea cadrului instituţional pentru 
participarea personalului la procesul 
decizional prin colectivele de catedră, 
Consiliul pentru curriculum, Consiliul de 
administraţie şi Consiliul profesoral 

Director 
Director adjunct 
CP 
CA 

Permanent 
Planuri 
manageriale 

Personal didactic 
Personal didactic 
auxiliar 
Personal 
nedidactic 

Procese verbale ale CP 
şi CA 

T5.O2. 

Încurajarea activităţii Consiliului  elevilor, 
respectarea iniţiativelor şi deciziilor 
acestora şi responsabilizarea în realizarea 
lor 

Director adjunct 
Consilier educativ 

Permanent Plan de activităţi Elevi Procese verbale ale CE 

T5.O1. 

Stimularea implicării elevilor în 
promovarea valorilor şi principiilor etice: 
dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, 
respectarea drepturilor omului etc 

Director adjunct 
Consilier educativ 

Permanent 

Planificări 
dirigenţie 
Calendarul 
activităţilor 
extraşcolare 

Cadre didactice 
Elevi 

Procese verbale 
activităţi – minim 20% 
elevi participanţi 

Fo
rm

ar
e

 /
 d

ez
vo

lt
ar

e 
p

ro
fe

si
o

n
al

ă 
şi

 

p
er

so
n

al
ă 

T4.O1. 

 

Participarea cadrelor didactice la work-
shop-uri, seminarii, webinare de 
informare-formare privind predarea online 

 

 

 
Director 
Director adjunct 
Responsabil 
proiecte 
 

Conform 
invitaţiilor de 
participare 

Materiale 
informative 

Cadre didactice 
Adeverinţe de 
participare 
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          Domeniul funcţional  - RESURSE UMANE 

Funcţia  
managerială 

Obiec- 
tive Activităţi Responsabilităţi Termene 

Resurse 
materiale 

Resurse umane 
Indicatori de 
performanţă 

Fo
rm

ar
e

 /
 

d
e

zv
o

lt
ar

e 
p

ro
fe

si
o

n
al

ă 
şi

 

p
e

rs
o

n
al

ă 
  

T3.O1 

Organizarea unor mese rotunde / 
videoconferințe cu profesorii de 
învăţământ primar  implicaţi în 
desfășurarea practicii pedagogice 
efectuate de elevii claselor de învăţământ,  
profesorii de didactică a specialității și 
coordonatorii de practică pedagogică. 

Director 
Coordonator 
practică 

Septembrie 
2021 
Februarie 
2022 

Graficul de 
practică 
pedagogică 

Profesori 
învăţământ 
primar 
Profesori de 
didactică a 
specialității 
 

Procese verbale 

Fo
rm

ar
e

a 
gr

u
p

u
ri

lo
r/

 
d

e
zv

o
lt

ar
e

a 

e
ch

ip
e

lo
r 

 T4.O1. 
Constituirea unei echipe în scopul accesării 
de programe cu finanţare europeană 

Director 
Director adjunct 
Responsabil 
perfecţionare 
Responsabil  
proiecte 

Septembrie 
2021 

Platforme 
Ghiduri 

Personal didactic 
şi didactic auxiliar 

Elaborarea proiectului 

N
eg

o
ci

er
ea

/ 
re

zo
lv

ar
ea

 

co
n

fl
ic

te
lo

r 

T3.O3. 

 
Negocierea cu organizaţiile sindicale în 
vederea încheierii CCM 
 

Director 
Director adjunct 
 

Noiembrie 
2021 

CCM existent 
Legislaţie  

Lideri de sindicat CCM avizat de ITM 
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                  Domeniul funcţional  - DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE 

Funcţia  
managerială 

Obiec 
tive 

Activităţi Responsabilităţi Termene 
Resurse 

materiale 
Resurse umane 

Indicatori de 
performanţă 

P
ro

ie
ct

ar
e

 /
 o

rg
an

iz
ar

e 

T5.O1. 

Elaborarea unui program  privind 
îmbunătăţirea disciplinei şcolare, a 
activităţii de combatere şi de prevenire a 
delincvenţei juvenile, a abaterilor 
comportamentale timpurii, în colaborare 
cu instituţiile locale / judeţene 

Director adjunct 
Consilier educativ 

Octombrie 
2021 

Legislaţie  
Resurse 
specifice 

Comisia pentru 
combaterea 
violenţei 
Diriginţi 

Liste de prezenţă  
Graficul de 
desfăşurare  
Procesele verbale ale 
activităţilor 
 

T5.O1 

Elaborarea Calendarului activităţilor 
extracurriculare şi al programului 
activităţilor din săptămâna “Să ştii mai 
multe, să fii mai bun!” pe baza 
propunerilor CE şi a CP 

Consilier educativ 

Septembrie 
2021 

Martie 2022 

Chestionare 
Planificări 
diriginţi 

Cadre didactice  
Elevi 

Calendarul 
activităţilor 
extracurriculare 
Program “ Să ştii mai 
multe, să fii mai bun!” 

T3.O3 
Dezvoltarea la nivel comunitar a 
parteneriatului educaţional valorizând 
particularităţile specifice unităţii şcolare. 

Director 
Director adjunct 
Consilier educativ 

Permanent 
Plan managerial 
Surse online 

Cadre didactice  
Elevi 

Cel puţin 5 noi 
convenţi de 
parteneriat   

C
o

n
d

u
ce

re
 o

p
er

aţ
io

n
al

ă 

T5.O1 
Derularea parteneriatelor educaţionale 
interne şi internaţionale, a schimburilor  
interculturale 

Director 
Director adjunct 
Consilier educativ 
Responsabil 
proiecte 

Calendar 
proiect 

Diagrama Gant 
Cadre didactice  
Elevi 

Portofoliul proiectului 

T5.O1 

Susţinerea activităţilor de integrare în 
comunitate şi dezvoltare educaţională a 
beneficiarilor aflaţi într-o situaţie 
vulnerabilă, prin aportul elevilor  voluntari 
de la CNCN. (Strategia Naţională Acţiunea 
Comunitară/ SNAC) 

 
Director adjunct 
Consilier educativ 

 
Calendar 
SNAC 

Site-ul SNAC 
Cadre didactice  
Elevi 

Participarea 
voluntarilor – 20% din 
elevii şcolii 
 

T5.O1 

Realizarea unor programe de informare /  
formare a elevilor în spiritul valorilor 
europene, al cetăţeniei active şi al 
respectării diversităţii culturale 

 
Director adjunct 
Consilier educativ 

 

Calendarul 
activităţilor 
extracurricu 
lare 

Platforme 
online 
Materiale 
informative 

Cadre didactice  
Elevi 

Procese verbale 
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                    Domeniul funcţional  -   DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE 

Funcţia  
managerială 

Obiec 
tive 

Activităţi Responsabilităţi Termene 
Resurse 

materiale 
Resurse umane 

Indicatori de 
performanţă 

 
C

o
n

d
u

ce
re

 o
p

e
ra

ţi
o

n
al

ă 

T5.O2 

Initierea şi derularea unor proiecte şi 
programe cu caracter cultural-artistic cu 
rol în dezvoltarea creativităţii elevilor 
(spectacole, expoziţii,etc) fie față-în față 
fie online, în funcție de situația sanitară. 

Director 
Director adjunct 
Consilier educativ 

Calendarul 
activităţilor 
extracurricu 
lare şi Program “ 
Să ştii mai multe, 
să fii mai bun!” 

Afişe, pliante 
Recuzită 

Cadre didactice  
Elevi 

Spectacole 
Expoziţii 

T3.O3. 

Asigurarea   participării  reprezentanţilor 
autorităţilor locale la întâlniri cu 
personalul şcolii, cu părinţii elevilor, cu 
reprezentanţi ai altor instituţii din 
comunitate şi din afara ei şi  organizarea 
unor activităţi extraşcolare prin 
colaborarea cu acestea 

 
 
 
Director 
Director adjunct 
 

 
Noiembrie 2021 

Mai 2022 

 
Documente 
de analiză Cadre didactice 

Elevi 
Părinţi 

Procese verbale 

T1.O2. 

Sprijinirea derulării programelor de 
consiliere şi orientare pentru elevi în 
vederea dezvoltării dimensiunilor 
atitudinale şi valorice ale personalităţii 
elevilor, cultivarea încrederii în sine şi în 
ceilalţi, valorizarea relaţiilor 
interpersonale, implicarea în luarea 
deciziilor etc. 

Director 
Director adjunct 
Consilier educativ 
 

Permanent 

Planuri 
manageriale 
consilier 
educativ şi 
psiholog 
şcolar 
 

Diriginţi 
Psiholog şcolar 

Procese verbale 
Adeverinţe de 
participare 

T1.O2. 
Asigurarea serviciilor de consiliere 
psihopedagogică, de orientare   şcolară   şi 
profesională pentru elevi şi părinţi. 

Director adjunct 
Psiholog şcolar 

Permanent 

Plan 
managerial 
psiholog 
şcolar, 
Planificări 
dirigenţie 

Diriginţi 
Psiholog şcolar 

Raport de activitate 
psiholog şcolar 
Procese verbale 
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                  Domeniul funcţional  - DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE 

Funcţia  
managerială 

Obiec- 
tive 

Activităţi Responsabilităţi Termene 
Resurse 

materiale 
Resurse umane 

Indicatori de 
performanţă 

  
C

o
n

tr
o

l /
 e

va
lu

ar
e 

T1.O2. 

Monitorizarea derulării programului de 
prevenire a absenteismului, a programului 
de sprijin pentru elevii ai căror părinţi sunt 
plecaţi din ţară  

 
Director adjunct 
Consilier educativ 
 

 
Noiembrie 
2021 
Martie 2022 

Fişe 
psihopedagogice 
Chestionare  

Psiholog şcolar 
Diriginţi 
Elevi 

Raport de activitate 

T1.O2. 

Monitorizarea activităţii de consiliere 
individuală a elevilor care absentează 
nemotivat şi a părinţilor acestora 

Director adjunct 
Psiholog şcolar 
Diriginţi 

Conform 
programări Fişe 

Chestionare 

Psiholog şcolar 
Diriginţi 
Elevi 

Includerea în activităţi 
de consiliere a elevilor 
care au 20 de absenţe 
nemotivate 

T2.O2. 

Monitorizarea activităţilor desfăşurate în 
cadrul parteneriatelor derulate la nivel 
local şcoală – familie - elev, şcoală-
autorităţi locale 

 

Director adjunct 
Consilier educativ 

Noiembrie 
2021 
Martie 2022 

Calendarul 
activităţilor 
extraşcolare 

Cadre didactice 
Elevi 

Procese verbale 

T2.O2. 

Monitorizarea şi evaluarea activităţilor 
organizate de şcoală în cadrul programului 
„Şcoala altfel - Să ştii mai multe, să fii mai 
bun” 

 
Director adjunct 
Consilier educativ 

 
Mai 2022 
Iunie 2022 

Programul 
activităţilor din 
săptămâna „Şcoala 
altfel - Să ştii mai 
multe, să fii mai 
bun 

Cadre didactice 
Elevi 

Raport de activitate 
Chestionare de 
satisfacţie beneficiari 

  
M

o
ti

va
re

 

T2.O2. 

 
Stimularea elevilor implicaţi în organizarea 
şi desfăşurarea activităţilor 
extracurriculare prin acordarea de diplome 
şi premii 
 

Director  
Director adjunct 
Consilier educativ 

Iunie 2022 
Baze de date 
Sponsorizări 

Cadre didactice 
Elevi 

Număr de elevi  
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 Domeniul funcţional  -  DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE 

Funcţia  
managerială 

Obiec 
tive 

Activităţi Responsabilităţi Termene 
Resurse 

materiale 
Resurse umane 

Indicatori de 
performanţă 

Im
p

lic
ar

e
 /

 p
ar

ti
ci

p
ar

e 

T3.O3. 

Participarea  reprezentanţilor comunităţii 
locale la activităţile festive ale şcolii (față-în 
față sau online, în funcție de situația 
sanitară) 

Director 
Septembrie 
2021 
Mai 2022 

Invitaţii 
Cadre didactice 
Elevi 

Prezenţa invitaţilor 

T3.O2. 

Participarea elevilor şi  cadrelor didactice la 
diverse activităţi extracurriculare (și în 
format online) organizate în parteneriat cu 
autorităţi locale, instituţii de învăţământ 
superior, ONG-uri , etc. 

Director 
Director adjunct 

Conform  
Calendar 
activităţilor 
extraşcolare 

Convenţii de 
parteneriat 

Cadre didactice 
Elevi 

Număr participanţi 

Fo
rm

ar
e

 /
 

d
e

zv
o

lt
ar

e 
p

ro
fe

si
o

n
al

ă 

şi
 p

er
so

n
al

ă 

T4.O3. 

Dezvoltarea cooperării între CNCN şi 
universităţi, CCD, alţi furnizori de formare 
în scopul adaptării ofertelor  de cursuri de 
formare la  necesităţile profesorilor  

Director 
Director adjunct 
Responsabil 
perfecţionare 

Octombrie 
2021 

Chestionare Cadre didactice 
Oferta de cursuri de 
formare 

Fo
rm

ar
e

a 
gr

u
p

u
ri

lo
r/

 
d

e
zv

o
lt

ar
e

a 

e
ch

ip
e

lo
r 

 T3.O3. 

Constituirea  unui colectiv de lucru format 
din personal al şcolii şi colaboratori din alte  
instituţii, în scopul elaborării anuarului ce 
se va edita cu prilejul împlinirii a 145 de ani 
de existenţă a CNCN 

 
Director  
Director adjunct Iulie 2022 Sponsorizări Cadre didactice Anuar 

N
eg

o
ci

e
re

a/
 

re
zo

lv
ar

e
a 

co
n

fl
ic

te
lo

r 

T3.O3. 

 
Colaborarea cu autorităţile locale, cu 
asociaţia părinţilor, cu alte instituţii sau 
agenţi economici pentru îmbunătăţirea 
bazei materiale 

Director  
Director adjunct 

 
Permanent 
 

Analiză de nevoi 
Contabil şef 
Administrator de 
patrimoniu 

Resurse alocate 
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Monitorizarea şi evaluarea 

Implementarea Planului operaţional va fi realizată de către întregul personal al şcolii, iar procesul de monitorizare şi evaluare 

va fi asigurat de echipa de elaborare a PDI şi de CEAC, prin: 

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie; 

 activităţi de control intern; 

 corectare periodică şi actualizare. 

 

a) Monitorizarea 

Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2020 – 2021,  urmărindu-se mobilizarea eficientă a 

resurselor umane (profesori, elevi, părinţi) şi non-umane în vederea realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv. 

În procesul de monitorizare se urmăreşte : 

– comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor; 

– mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor; 

– analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor. 

Ca instrumente de monitorizare se folosesc : 

– observaţiile; 

– discuţiile cu elevii, părinţii şi personalul şcolii; 

– asistenţa la ore; 

– aplicarea de chestionare; 

– întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, Consiliul de administraţie, Consiliul profesoral  etc. 
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b) Evaluarea 

Evaluarea Planului operaţional se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la finele anului şcolar  2020- 2021  când 

se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor face analizele necesare pentru un Proiect de Dezvoltare Instituţională pentru 

perioada următoare, adaptat evident situaţiilor ce se impun la momentul potrivit. 

Instrumente de evaluare 

Evaluarea acestui plan îşi propune proceduri prin care să se poată stabili următoarele : 

 raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate; 

 acţiuni corective în situaţiile când performanţa mai mică decât aşteptările. 

Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind ca instrumente de evaluare următoarele: 

 autoevaluare; 

 interevaluări; 

 declaraţii de intenţii 

 interviuri de evaluare; 

 observaţii folosind ghiduri de observaţie; 

 fişe de apreciere; 

 diferite rezultate materiale ale aplicării planului operaţional. 

În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor din prezentul plan operaţionali, se va acorda atenţie următoarelor 

elemente : 

 respectarea misiunii şi a viziunii; 

 urmărirea respectării etapelor propuse; 

 analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte; 
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 corelaţia dintre resurse si obiectivele alese; 

 stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în cadrul  fiecărei ţinte. 

  

c) Responsabilităţi 

Responsabilităţile pentru actul de evaluare menit să furnizeze factorilor care gestionează activitatea de învăţământ şi 

beneficiarilor, informaţiile privind modul şi etapele de realizare a obiectivelor propuse, sunt distribuite astfel : 

 Managerii - pentru obiectivele legate de oferta educaţională, evoluţia în carieră a cadrelor  didactice, creşterea 

performanţelor şcolare şi parteneriate; 

 Responsabilii comisiilor metodice - pentru creşterea randamentului şcolar; 

 Profesorii coordonatori ai comisiilor şi consilierul educativ - pentru problemele de educaţie din şcoală, cât şi  pentru cele 

legate de activităţile extraşcolare şi extracurriculare. 

  

d) Indicatorii de performanţă 

  Prin perspectivă managerială o evaluare corectă şi oportună este menită să asigure o  funcţionare optimă sistemului de 

formare din şcoală. Dintre posibilii indicatori de performanţă amintim : 

 furnizarea unor informaţii utile despre starea sistemului de formare din şcoală; 

 stabilirea unor criterii obiective ca termeni de referinţă în evaluare pentru atribuirea de  semnificaţii datelor obţinute prin 

evaluare şi emiterea de judecăţi de valoare (aprecieri obiective); 

 enunţuri prin care să fie prezentate sintetic datele şi concluziile ce se desprind din  evaluare; 

 adoptarea unor decizii corecte pentru reglarea sistemului atunci când prin monitorizare şi evaluare se impune acest lucru 
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Programul activităţii de monitorizare şi evaluare va viza: 

 Frecvenţa monitorizării; 

 Datele întâlnirilor de analiză; 

 Întocmirea seturilor de date care să sprijine monitorizarea ţintelor; 

 Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor individuale; 

 Urmărirea progresului în  atingerea ţintelor; 

 Stabilirea impactului asupra comunităţii în Consiliul de administraţie al şcolii; 

 Evaluarea progresului în  atingerea ţintelor; 

 Actualizarea acţiunilor din Planul operaţional în lumina evaluării Consiliului de administraţie. 

 

 

 


