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1. BAZA CONCEPTUALĂ 

 

 

În întocmirea prezentului Plan Managerial s-a ţinut cont de cadrul legislativ oferit de 

următoarele acte normative: 

 Legea 1/2011, legea educatiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 O.M.E.C.T. nr. 3.753/9.02.2011, privind privind aprobarea unor mãsuri tranzitorii în 

sistemul naţional de învãţãmânt; 

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

 Programul de Guvernare 2012, capitolul XIII. Educaţie; 

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul V. Educaţie; 

 Concluziile Consiliului European din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru 

cooperarea europeană în domeniul educaţie şi formării profesionale (,ET 2020"); 

 Regulamentul de Organizare Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 Raportul unității școlare privind starea învăţământului din unitate în anul şcolar 2012-2013. 

 

2. PREAMBUL 
 

                Noul statut de ţară comunitară presupune, printre altele, şi un sistem de învăţământ 

compatibil cu sistemele de învăţământ din ţările membre ale Uniunii Europene. Şcoala Gimnazială 

„Nicolae Romanescu” din Craiova îşi cunoaşte   şi îşi respectă rolul de for dedicat 

formării iniţiale a resursei umane, atât din punct de vedere profesional, cât  şi social. De aceea 

trebuie să asigure climatul optim pentru dezvoltarea armonioasă a tinerei generaţii. În acest sens 

îşi stabileşte ca obiectiv prioritar excelenţa, prin standarde de performanţă în toate domeniile 

de activitate. 

 

3. VIZIUNEA 

 

Conducerea Şcolii Gimnazială „N. Romanescu” urmăreşte stimularea dezvoltării la fiecare tânăr a 

opt abilităţi: 

Lingvistică 

Cuvintele şi limba, scrisul şi vorbitul  menţinerea, interpretarea şi explicarea ideilor  şi informaţiilor  

prin intermediul limbajului,  înţelegerea relaţiei dintre comunicare şi sens; capacitatea în limba 

engleză, limbi si umanistica 

Logică 

Gândirea logică, detectarea modelelor, raţionamentul  ştiinţific  şi deducerea, analizarea 

problemelor, efectuarea calculelelor  matematice, înţelegerea relaţiei dintre cauză şi efect. 

Culturală 

Capacitate artistică şi sensibilitate, de apreciere şi de utilizarea a sunetului şi imaginii; aprecierea  

muzicii  şi artei   

Fizică 

Controlul mişcărilor  corpului, dexteritate manuală, agilitate fizică şi echilibru,  coordonarea ochi şi 

corp. 
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Spirituală 

Gradul de conştientizare şi de apreciere a locului  cuiva în lume; gândire şi de conştientizare dincolo 

de materialism şi sine. 

Morală 

Gradul  de conştientizare, de responsabilitate personală, de bine şi rău, de direcţie evident greşită,  

deschidere  şi onestitate cu cei din jur; având principii ferme  şi respectarea lor. 

Personale 

Conştientizare, autocunoaştere, obiectivitate personală; cunoaşterea propriilor  necesităţi  şi dorinţa 

de schimbare. 

Sociale 

Percepţia trăirilor altor oameni; capacitatea de a relaţiona cu alţii. 

 

4. MISIUNEA 
 

      Interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic; transformarea şcolii într-un centru de 

resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii; o şcoală deschisă pentru toţi cetăţenii spre a le 

oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională. 

       Deviza şcolii: „Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi 

copiii sunt la fel. Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împliniri, căci tu  ne 

reprezinţi”. 

 

 

 

5. PRINCIPII 
 

Planul managerial propus este fundamentat pe următoarele principii: 

 

1. Principiul „pluralităţii vocilor”, al fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare; 

2. Principiul egalităţii de gen; 

3. Principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia; 

4. Principiul calităţii - În baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de 

referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale; 

5. Principiul descentralizării – în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicaţi 

direct în proces; 

6. Principiul transparentei – concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a 

rezultatelor, prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora; 

7. Principiul relevanţei – în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi 

social-economice; 

8. Principiul eficienţei – în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale 

maxime, prin gestionarea resurselor existente; 

9. Principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme religioase şi 

doctrine politice. 
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6. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 
 

Diagnoza mediului intern: 

 

 Cultura organizaţională este puternică, bine structurată, având obiective clar conturate 

componenţi bine pregătiţi profesional, dornici de promovare a noului şi de formare 

continuă; 

 Resursele curriculare sunt variate, relativ accesibile majorităţii componenţilor culturii 

organizaţionale, reprezentând, în acelaşi timp, atât un „îndrumar” pentru desfăş urarea 

activităţii la catedră şi evaluare, cât şi o sursă continuă de inspiraţie, în vederea 

îmbogăţirii acestui domeniu; 

 Situaţia resurselor material-financiare poate fi remediată prin aplicarea judicioasă a 

direcţiilor prevăzute în Programul de Guvernare şi accesarea de fonduri europene; 

 Oferta educaţională actuală, chiar dacă perfectibilă, conferă cadrul natural propice 

desfăş urării unui învăţământ modern, capabil de performanţe specifice nivelului de vârstă al 

elevilor, abilităţilor, competenţelor şi intereselor de formare ale acestora. 

 

Diagnoza mediului extern: 

 

 Identificarea şi descrierea comunităţii şi a grupurilor de interes este necesară, ştiut 

fiind că o bună analiză în acest domeniu va genera o mai uşoară integrare a absolvenţilor în 

societate; 

 Analiza nevoii şi a cererii de educaţie pentru indivizi, grupuri şi comunitate scoate la 

iveală extinderea pieţei educaţionale concurenţială în aproape toate segmentele sale, sub 

presiunea reformării învăţământului; 

 Se impune o mai bună cunoaştere a ofertei în orientarea şcolară şi profesională 

pieţei economice, în vederea armonizării formării şi calificării tinerilor care reprezintă populaţia 

şcolară. 

 

7. ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE ŞI DE FORMARE 
 

Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reuşitei oricărui proiect 

educaţional. Deşi anumite nevoi pot aparea pe parcursul procesului, este important ca 

pregătirea planificată să abordeze nevoile deja identificate. 

Urmare directă a diagnozei mediului intern şi extern prezentăm: 

 

Analiza S.W.O.T.: 

 

Puncte tari (Strengths): 

 

 Numărul mare de cadre didactice calificate – 100%; 

 Numărul mare de cadre didactice titulare cu gradele didactice I şi II – 92%; 

 Număr mare de cadre didactice cu expertiză în diferite domenii (CDS, evaluare, formatori pe 

discipline, metodişti; 

 Procent de 100% de înscriere a absolvenţilor în treapta superioară de învăţământ; 

 Existenţa programelor M.E.N. de formare a cadrelor didactice, atât finanţate din 

fonduri proprii, cât şi din fonduri europene; 

 Participarea multor cadre didactice la stagiile de formare în problematica reformei 

procesului educaţional; 

 Numărul mare de cadre didactice din unitate angrenate în elaborarea de auxiîliare 

curriculare şi mijloace de învăţământ, omologate de M.E.N. 

 Numărul mare de elevi participanţi şi premianţi la concursurile şi olimpiadele judeţene 
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şi naţionale; 

 Încadrarea peste media pe ţară în ceea ce priveşte rezultatele elevilor la Examenele 

naţionale; 

 Absolvenţi ai învăţământului gimnazial integraţi în trepte superioare de învăţământ în 

procent de 100%; 

 Manifestarea unui interes deosebit pentru angrenarea şcolilor în proiecte educaţionale la 

nivel naţional şi internaţional; 

 Obţinerea de fonduri europene pentru derularea unora dintre aceste proiecte; 

 Dotarea tuturor departamentelor din unitate, a bibliotecii cu calculatoare 

conectate la INTERNET; 

 Existenta bibliotecilor şi a fondului de carte şcolară înnoit, având peste 23000 de 

volume; 

 Preocuparea conducerii unităţii şcolare în întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale; 

 Exploatarea eficientă a resursei de timp în respectarea programelor; pregătirea 

suplimentară a elevilor; 

 Implicarea în actul decizional a unui număr mare de cadre didactice; 
 O colaborare eficientă cu familia, privită ca principal partener educaţional; 

Existenţa de spaţii suficiente şi adecvate desfăşurării activităţilor specifice(cabinet lb.străine,laborator 

fizică-chimie, biologie,sali A.E.L., bibliotecă cu număr mare de volume, sală de gimnastică sală de 

mese , sală de joacă pentru program prelungit bază sportivă modernă) 

 

 

Puncte slabe (Weaknesses): 

 

 Insuficienta documentare şi preocupare pentru obţinerea de fonduri nerambursabile; 

 Insuficienta preocupare şi colaborare în vederea identificării resurselor extrabugetare; 

 Reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor cadre didactice; 

 Existenţa unor unităţi şcolare cu promovabilitate scăzută la Examenele naţionale; 

 Absenteismul în rândul elevilor şi abandonul şcolar; 

 Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala; 

 Lipsa dorinţei de implicare a unor cadre didactice în actul decizional şi educaţional; 

 Necorelarea fondului de carte al bibliotecilor cu noile programe şi manuale şcolare; 

 Flux informaţional discontinuu între cadrele didactice, elevi şi părinţi; 

 Uzura fizică şi morală a unei părţi din materialul didactic existent în şcoală; 

 Deficienţe în funcţionarea culturii organizaţionale de tip reţea, grupurile de lucru nu 

funcţioneză întotdeauna ca echipe, pentru a fi posibilă delegarea responsabilităţii; 

 Prezenţa formalismului în activitatea comisii constituite la nivelul unităţii şcolare, 

comisii cu activitate sporadică, formală; 

 Prezenţa sporadică în şcoli a personalului calificat în consilierea copiilor cu nevoi 

speciale; 

 Lipsa de interes manifestată de unele cadre didactice pentru propria formare profesională 

şi/sau managerială; 

 Neasumarea responsabilităţilor pentru bunul mers al lucrurilor; 

 Cultivarea sentimentului neputinţei - „nu se poate altfel /  nu se poate mai mult în 

condiţiile actuale”. 

 Lipsa unui spaţiu adecvat pentru depozitarea materialelor didactice achiziţionate, pentru 

materiale ce urmează a fi casate. 

 Folosirea de către unele cadre didactice a tehnicilor de predare şi evaluare cu accent pe 

caracterul informativ al învăţării; 

 Număr insufucient de calculatoare de ultimă generaţie; 

 Fonduri financiare insuficiente alocate de consiliul local pentru satisfacerea nevoilor şcolii; 
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 Lipsa de motivaţie a cadrelor didactice: externă (stare materială precară). 

 

 

Oportunităţi (Oppotunities): 

 

 Caracterul de prioritate naţională al învăţământului; 

 Existenţa unui cadru legislativ specific în domeniul învăţământului; 

 Posibilitatea simplificării în programe de cooperare naţionale şi internaţionale; 

 Creş terea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar 

pentru dezvoltarea şi susţinerea educaţiei şcolare; 

 Lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic, prin implicarea unor O.N.G.-

uri ce au obţinut fonduri nerambursabile în acest sens; 

 Existenţa multor posibilităţi şi de informare şi de formare a cadrelor didactice; 

 Buna colaborare cu  Pr imăr ia  Craiova  şi I.S.J.; 

 Creşterea gradului de autonomie instituţională a şcolii; 

 Accentuarea rolului parteneriatelor în dezvoltarea unităţii şcolare; 

 Continuarea dotării cu mijloace moderne de învăţământ prin intermediul comunităţii 

locale; 

 Găsirea resurselor financiare extrabugetare pentru dotarea şi utilarea unităţii prin contracte 

de sponsorizare şi parteneriate specifice; 

 Asigurarea finanţării obligatorii de către comunitatea locală î n vederea accesării de 

fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii sau a resursei umane; 

 Creşterea fondului provenit din resurse extrabugetare prin închirieri de spaţii şi sponsorizări; 

 Proiecte pentru modernizarea spaţiilor şcolare. 

 Programele M.E.N., privind dotarea şcolilor cu mijloace şi materiale didactice. 

 

Ameninţări (Threats): 

 

 Nealocarea efectivă a 6% din P.I.B. pentru educaţie; 

 Migrarea cadrelor didactice tinere către domenii mai bine plătite; 

 Scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării personalului didactic; 

 Lipsa unor prevederi specifice în legislaţia şcolară care să permită 

atenţionarea/sancţionarea cadrelor didactice dezinteresate faţă de propria dezvoltare 

profesională; 

 Inexistenţa unei oferte de formare cu caracter competiţional (cursurile sunt importante doar 

pentru a obţine adeverinţe); 

 Formare iniţială insuficientă a cadrelor didactice debutante; 

 Posibilitatea creşterii ratei abandonului şcolar în condiţiile în care nu se stabilesc 

măsuri şi programe de prevenire a acestui fenomen; 

 Slaba motivaţie financiară a cadrelor didactice pentru desfăşurarea unor activităţi 

didactice eficiente; 

 Fonduri insuficiente alocate învăţământului în paralel cu cerinţele tot mai crescute ale societăţii 

pentru ridicarea nivelului tehnologic al educaţiei şi al formări, spaţii  de formare, utilate cu aparatura 

necesară; 

 Limitarea autonomiei unităţii şcolare în luarea deciziilor importante, în condiţiile 

neînţelegerii nevoii de autonomie sau a necunoaşterii şi înţelegerii corecte a legislaţiei. 

 

8. MOTIVAŢIA PLANULUI MANAGERIAL 
 

                Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, statutul ţării s-a schimbat fundamental 

în toate domeniile de activitate. 
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                Noul statut de ţară comunitară presupune, printre altele, şi un sistem de învăţământ 

compatibil cu sistemele de învăţământ din ţările membre ale Uniunii Europene. 

                În vederea realizării acestui deziderat, guvernul României depune un efort deosebit pentru 

realizarea unor politici educaţionale care să răspundă pe deplin acestor noi cerinţe. 

Conjunctura internaţională poate accentua anumite tendinţe interne sau poate crea noi 

realităţi nu numai economice şi politice, ci şi educaţionale. 

Situaţia geopolitică specială oferă ţării noastre posibilitatea unor diverse formule de 

cooperare internaţională, cu implicaţii specifice asupra educaţiei, datorată disponibilităţilor 

partenerilor de a sprijini reformele din domeniul educaţional. 

În contextul intern actual, educaţia trebuie să devină principala pârghie în ceea ce priveşte 

învăţarea socială, emanciparea individuală şi colectivă. 

Apariţia concurenţei atât între sistemele de educaţie, care îşi atribuie şi funcţiile educative,  

pe de o parte, cât şi  între diferitele componente ale sistemului (pe "orizontală" sau "verticală" 

între instituţiile din sectorul public şi privat), între diversele opţiuni teoretice şi metodologice 

constituie un factor important care influenţează managementul educaţional. 

În corelaţie cu oferta politică a Guvernului României în domeniul învăţământului, pentru 

realizarea unei educaţii de calitate, Planul managerial al Şcolii Gimnaziale „Nicolae 

Romanescu” din Craiova are în vedere: 

 Deschiderea către nevoile reale individuale şi comunitare, spre un învăţământ deschis şi 

flexibil; 

 Formarea noilor competenţe profesionale, a deprinderilor, aptitudinilor şi competenţelor 

de management şi marketing, dezvoltarea spiritului antreprenorial; 

 Dezvoltarea interesului pentru educatie şi emancipare permanentă, a disponibilităţii 

continue pentru cunoaştere şi acţiuni, pentru desăvârşirea culturală şi morală prin reflexie şi pentru 

adaptare la un context în schimbare. 

 

9. OBIECTIVE GENERALE 

 

Oferta este construită în jurul următoarelor obiective majore: 

OG 1: Ameliorarea rezultatelor la examenele naționale; 

OG 2: Acces egal şi sporit la educaţie; 

OG 3: Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei; 

OG 4: Descentralizarea reală şi creşterea autonomiei şcolilor şi a autonomiei profesionale a cadrelor 

didactice; 

OG 5: Reducerea abandonului şcolar şi eliminarea violenţei în unitatea şcolară; 

OG 6: Realizarea unui parteneriat corect cu autorităţile administraţiei publice locale; 

OG 7: Dezvoltarea resursei umane implicate în procesul instructiv-educativ. 

 

Şcoala Gimnazială „N. Romanescu” din Craiova îşi propune prin personalul de predare, 

de conducere, îndrumare şi control o analiză pertinentă a acestor obiective generale, 

înţelegerea şi aprofundarea lor, precum stabilirea unui plan de măsuri cu termene şi 

responsabilităţi concrete şi realiste pentru realizarea acestor obiective generale adaptate la 

specificul judeţului, respectiv al fiecărei unităţi şcolare. 

 

10. OBIECTIVE  SPECIFICE 
 

Obiectivele specifice urmărite, precum şi acţiunile specifice ce vor fi întreprinse de 

Şcoala Gimnazială „N. Romanescu” din Craiova, responsabilii şi orizontul de timp se găsesc în 

planul operaţional al acestui document managerial. 
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PLAN OPERAŢIONAL 
Anul şcolar 2013-2014 

 
OG 1: Ameliorarea rezultatelor la examenele naționale. 

 

ACŢIUNI RESURSE RESPONSABILITĂŢI RESPONSABILITĂŢI 

DELEGATE 

BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

1 2 3 4 5 6 7 

OS 1.1: Stabilirea locului deținut de elevii școlii în topul rezultatelor la examenele naționale 

Indicator de performanţă: Situare în partea superioară mediei naționale de promovabilitate. 
Analiză prin 

interpretarea 

comparativă a 

rezultatelor la examen 

și pe parcursul anilor 

de studiu. 

Rezultatele la 

examene. Situația 

școlară a 

candidaților 

Director 

Director adjunct 

Cadre didactice care predau 

discipline de examen 

Diriginți 

Elevi 

Cadre didactice 

Identificarea nevoilor 

educaționale în 

vederea realizării unui 

plan de intervenție 

pentru îmbunătățirea 

rezultatelor 

Septembrie 2013 

Analiză comparată prin 

raportarea la 

rezultatele obținute la 

nivel județean și 

național. 

Analiză realizată în 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director Membrii comisiilor 

metodice care predau 

disciplinele de examen 

Director 

Director adjunct 

Elevi 

Cadre didactice 

Realizarea unui plan 

de măsuri cu temene, 

indicatori, 

responsabilități, 

precum și activități 

complexe de 

monitorizare a aplicării 

acestuia 

Octombrie 2013 

Prezentarea analizei 

realizate în cadrul 

comisiilor metodice 

ale cadrelor didactice 

care predau 

disciplinele de 

examen. 

Analiză 

comparativă 

realizată în Şcoala 

Gimnazială „N. 

Romanescu” 

Director adjunct Responsabilii comisiilor 

metodice limba română, 

matematică, evaluare și 

asigurarea calității 

Cadre didactice 

Elevi 

Identificarea unor 

măsuri adecvate 

fiecărei discipline în 

vederea ameliorării 

rezultatelor școlare și a 

celor la Testele 

Naționale 

Semestrul I 

2013/2014 

OS 1.2: Participarea la programe de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul specialității și al didacticii disciplinei 

Indicator de performanţă: Îmbunătățirea calității actului de predare și a celui de evaluare (la clasă și la Testele Naționale). 
Formarea continuă 

prin obținerea gradelor 

didactice. 

I.S.J. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Director adjunct 

Responsabilul comisiei 

pentru perfecționare 

Cadre didactice 

Elevi 

Susținerea examenelor 

pentru obținerea 

gradelor didactice 

Octombrie 2013 

Participarea la 

programe de formare 

TIMSS 

CNEE 

Director Responsabilul comisiei 

pentru perfecționare 

Cadre didactice 

Elevi 

Diminuarea erorilor de 

formulare a subiectelor 

Conform graficului 

C.C.D., C.N.E.E. 
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în vederea dezvoltării 

competențelor de 

elaborare și evaluare a 

tipurilor de itemi 

propuși la probele de 

evaluare din cadrul 

examenelor naționale. 

/ de evaluare conform 

baremului 

Includerea în cadrul 

activităților de formare 

și metodice a unor 

simulări vizând 

evaluarea lucrărilor de 

la examenele 

naționale. 

Conform 

activităților stabilite 

Director 

Director adjunct 

Responsabilii comisiilor 

metodice limba română, 

matematică, evaluare și 

asigurarea calității 

Cadre didactice 

Elevi 

Obținerea unei evaluări 

obiective, prin 

aplicarea corectă a 

baremului. 

Diminuarea 

diferențelor 

înregistrate în urma 

contestațiilor 

Permanent 

OS 1.3: Folosirea activităților, resurselor și rezultatelor din proiectele finanțate din fonduri structurale 

Indicator de performanţă: Asigurarea unor formări relevante. 
Proiect multilateral 

Comenius SAVE THE 

EARTH PLEASE 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Responsabilul comisiei 

pentru programe și proiecte 

europene 

Echipa de implementare a 

proiectului 

Cadre didactice 

 

Consolidarea 

competențelor 

profesionale prin 

schimburi de 

experiență în urma 

observării altor sisteme 

educaționale 

Permanent 

OS 1.4: Introducerea unui portofoliu tip pentru cadrele didactice ce predau discipline de examen la clasele terminale 

Indicator de performanţă: Îmbunătățirea modalității de analiză, monitorizare și îndrumare a activității de pregătire/remediale pentru elevi. 
Realizarea unui 

portofoliu care să 

cuprindă: 

-programa și modele 

de subiecte; 

-materiale ajutătoare; 

-mediile elevilor din 

anii precedenți; 

-graficul de pregătire 

suplimentară/remedială 

și evidența prezenței 

elevilor la această 

activitate; 

-rezultate la simulări, 

Proprii cadrelor 

didactice 

Director adjunct 

Responsabilul comisiei 

pentru evaluare și 

asigurarea calității 

Responsabilii comisiilor 

metodice pe discipline 

Elevi 

Părinți 

Crșterea numărului de 

participanți la orele de 

pregătire 

suplimentară/remedială 

Permanent 



 

„Educaţia este arta încurajării şi a dragostei pentru învăţătură.” 

concluzii, propuneri. 

Participarea cadrelor 

didactice ce predau 

discipline de examen 

la ședințele cu părinții 

și prezentarea situației 

reale în care se găsesc 

copii acestora, 

prezența la orele de 

pregătire și propuneri 

individualizate de 

remediere a situației, 

acola unde este cazul. 

Derivate din 

portofoliul întocmit 

Director adjunct 

Responsabilul comisiei 

pentru evaluare și 

asigurarea calității 

Responsabilii comisiilor 

metodice pe discipline 

Elevi 

Părinți 

Creșterea procentului 

de promovabilitate la 

Testele Naționale 

Permanent 

OS 1.5: Monitorizarea și coordonarea activității cadrelor didactice ce predau discipline de examen 

Indicator de performanţă: Parcurgerea integrală a materiei conform standardelor de calitate națională. 
Realizarea de inspecții 

de specialitate la 

disciplinele respective. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director adjunct Responsabilii comisiilor 

metodice pentru limba 

română și matematică 

Elevi 

Părinți 

Realizarea corectă și 

concretă a funcției de 

îndrumare a 

directorului adjunct 

Conform graficului 

de interasistențe 

Monitorizarea 

parcurgerii programei, 

a ritmicității notării și 

a prezenței elevilor la 

orele de program 

suplimentar/remedial 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director adjunct 

 

Responsabilul comisiei 

pentru evaluare și 

asigurarea calității 

Cadre didactice 

Elevi 

Parcurgerea integrală a 

materiei și participarea 

în număr mare la 

programul de pregătire 

suplimentară 

Conform graficului 

de asistență la ore al 

directorului/CEAC 

OS 1.6: Luarea de măsuri pentru prevenirea și diminuarea absenteismului 

Indicator de performanţă: Reducerea numărului de absențe. 
Monitorizarea 

frecvenței și 

identificarea unei 

modalități de 

trasmitere în timp 

minim părinților a 

situațiilor în care 

elevul lipsește de la 

orele de curs. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director adjunct 

 

Diriginți Elevi 

Părinți 

Rapoarte periodice 

Procese verbale ale 

ședințelor cu părinții 

Procese verbale ale 

întâlnirilor de lucru pe 

această temă 

Permanent 

Identificarea de 

domenii de aplicare 

pentru obținerea de 

fonduri nerambursabile 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director Responsabilul comisiei 

pentru activitatea educativă 

Elevi 

Părinți 

Cadre didactice 

Număr de oportunități 

identificate și 

fructificate 

Conform graficului 



 

„Educaţia este arta încurajării şi a dragostei pentru învăţătură.” 

în vederea diminuării 

absenteismului și 

riscului de abandon. 

OS 1.7: Adaptarea elevilor la cerințele și tipul de subiecte specifice examenelor naționale 

Indicator de performanţă: Creșterea procentului de promovabilitate.  
Informarea elevilor 

privind prevederile 

Metodologiilor de 

organizare și 

desfășurare a 

examenelor  naționale. 

Discutarea noutăților 

specifice admiterii la 

liceul.  

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director Diriginți Elevi 

Părinți 

Existența proceselor 

verbale de instruire 

Octombrie 2013 

Organizarea de 

simulări la nivelul 

școlii pentru fiecare 

probă din cadrul 

Testelor Naționale. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Director adjunct 

Cadre didactice Elevi 

Părinți 

Rezultate conforme cu 

realitatea momentului 

simulării 

Semestrul I: 

2 – 10.11 – ora 11°° 

Semestrul II: 

31 – 04.04 – ora 

11°° 

 

Interpretarea 

rezultatelor obținute la 

simulările organizate. 

Prezentarea acestora pe 

discipline, în cadrul 

comisiilor metodice. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Director adjunct 

Responsabilii comisiilor 

metodice pentru limba 

română și matematică 

Elevi 

Părinți 

Rezultate conforme cu 

realitatea momentului 

simulării 

Conform graficelor 

de desfășurare a 

activităților 

comisiilor metodice 

OS 1.8: Creșterea calității educației oferite la nivelul fiecărei unități de învățământ 

Indicator de performanţă: Adaptarea ofertei educaționale a unității la cerințele pieței muncii și societății bazate pe cunoaștere. 
Elaborarea unui plan 

de școlarizare realist. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director Consiliul de Administrație Elevi 

Comunitatea locală 

Planul de școlarizare 

propus 

Conform graficului 

MEN 

Elaborarea și aplicarea 

unor planuri de acțiune 

privind orientarea 

școlară și profesională. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

CJRAE 

Responsabilul comisiei 

diriginților și pentru 

orientarea școlară 

Consilier școlar 

Diriginți Elevi 

Comunitatea locală 

Existența planurilor 

Dovezi de 

monitorizare a 

rezultatelor 

Permanent 

Promovarea ofertei de 

școlarizare a unității de 

învățământ. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

CJRAE 

Director 

Director adjunct 

Cadre didactice 

Consilier școlar 

Elevi 

Părinți 

Comunitatea locală 

Realizarea planului de 

școlarizare propus 

Conform planificării 

 
OG 2: Acces egal şi sporit la educaţie. 



 

„Educaţia este arta încurajării şi a dragostei pentru învăţătură.” 

 

ACŢIUNI RESURSE RESPONSABILITĂŢI RESPONSABILITĂŢI 

DELEGATE 

BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

1 2 3 4 5 6 7 

OS 2.1: Eficientizarea sistemului judetean de invăţământ preuniversitar de stat 

Indicator de performanţă: Asigurarea condiţiilor optime în vederea frecventării cursurilor de către toţi copii de vârstă şcolară, indiferent de 

naţionalitate, religie sau domiciliu. 
Întărirea rolului 

unităţii şcolare în 

comunitate. 

Consiliul de 

Administraţie al 

unităţii 

Preşedintele Consiliului de 

Administraţie 

Reprezentanţii Primăriei 

Municipiului Craiova şi 

Consiliului Local în 

Consiliul de Administraţie 

Elevi 

Cadre didactice 

Igienizarea spaţiilor 

de învăţământ 

Autorizaţia sanitară 

Permanent 

Generalizarea 

finanţării în baza 

costului 

standard/elev. 

I.S.J. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Contabil şef 

Compartimentul secretariat, 

contabilitate, administrativ 

Elevi 

Cadre didactice 

Gestionarea 

fondurilor conform 

bugetului alocat 

Ianuarie 2013 

OS 2.2: Reconsiderarea educaţiei timpurii 

Indicator de performanţă: Creşterea numărului de preşcolari cuprinşi în sistemul de educaţie timpurie. 
Îmbunătăţirea 

condiţiilor din 

grădiniţă prin 

adaptarea 

infrastructurii 

acestora la specificul 

educaţiei timpurii. 

Conform alocărilor 

bugetare şi a 

resurselor atrase 

Director Contabil şef 

Administratorul de 

patrimoniu 

Preşcolari 

Părinţi 

Profesori în 

învăţământul 

preprimar 

Existenţa dotărilor 

specifice educaţiei 

timpurii 

Debutul anului şcolar 

Vacanţe şcolare 

Formarea iniţială şi 

continuă a 

personalului implicat 

în educaţia timpurie. 

Conform alocărilor 

bugetare 

Director Coordonator structură 

grădiniţă 

Preşcolari 

Profesori în 

învăţământul 

preprimar 

Derularea şi 

finalizarea înscrierilor 

de formare 

Conform graficului 

C.C.D. 

Dotarea grădiniţei cu 

material didactic, 

jocuri educative 

necesare procesului 

de implementare a 

reformei educaţiei 

timpurii. 

I.S.J. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director Contabil şef 

Administratorul de 

patrimoniu 

Preşcolari 

Profesori în 

învăţământul 

preprimar 

Existenţa dotărilor 

minimale 

Permanent 

Sprijinirea, 

monitorizarea şi 

evaluarea aplicării de 

concepţii novatoare 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director adjunct Responsabil C.E.A.C. Preşcolari 

Profesori în 

învăţământul 

preprimar 

Evidenţa programelor Permanent 



 

„Educaţia este arta încurajării şi a dragostei pentru învăţătură.” 

în educaţia timpurie, 

cu scopul facilitării 

incluziunii. 

Cuprinderea în 

educaţia timpurie a 

copiilor între 3-6 ani. 

Acţiuni de 

popularizare a 

importanţei educaţiei 

timpurii în 

parteneriat cu toate 

consiliul local. 

Conform alocărilor 

bugetare 

Director 

Director adjunct 

Responsabilul comisiei 

metodice 

Coordonator de structură 

Preşcolari 

Profesori în 

învăţământul 

preprimar 

Numărul de 

preşcolari înscrişi 

Semestrial 

OS 2.3: Dezvoltarea de programe pentru sprijinirea beneficiarilor educaţiei 

Indicator de performanţă: Creşterea numărului de persoane cuprinse în programele de sprijin şi educative alternative. 
Implementarea 

programelor 

educative în 

colaborare cu Palatul 

Copiilor pentru elevii 

din învăţământul 

primar. 

Parteneriate cu 

Consiliul 

Reprezentanţilor 

părinţilor 

Parteneriate cu 

Palatul Copiilor 

Director adjunct Cadrele didactice: 

învăţători şi diriginţi 

Elevii fără posibilitate 

de supraveghere la 

domiciliu din partea 

părinţilor 

Elevii cuprinși în 

program 

Permanent 

Cuprinderea tuturor 

elevilor în programe 

prin care pot 

beneficia de burse şi 

alte stimulente. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director Administratorul de 

patrimoniu 

Elevi Număr de persoane 

cuprinse în program 

Permanent, conform 

graficului 

 

OG 3: Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei. 

 

ACŢIUNI RESURSE RESPONSABILITĂŢI RESPONSABILITĂŢI 

DELEGATE 

BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

1 2 3 4 5 6 7 

OS 3.1: Monitorizarea aplicării corecte a legislatiei generale şi specifice învăţământului 

Indicator de performanţă: Dezvoltarea sistemului intern de management al calităţii în unitatea şcolară. Obţinerea autorizărilor/acreditărilor. 
Evaluarea internă şi 

externă a şcolii 

I.S.J. 

A.R.A.C.I.P. 

C.E.A.C. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director adjunct Responsabil C.E.A.C. Elevi 

Personal didactic, 

didactic auxiliar şi 

nedidactic 

Rapoarte de evaluare 

internă şi de evaluare 

externă 

Conform graficului 

I.S.J. 

A.R.A.C.I.P. 

C.E.A.C. 



 

„Educaţia este arta încurajării şi a dragostei pentru învăţătură.” 

Evaluarea 

performanţelor 

cadrelor didactice în 

baza unor standard şi 

criterii unitare 

Consiliul de 

Administraţie 

Director adjunct Responsabil C.E.A.C. 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Cadre didactice Aplicarea 

metodologiei de 

evaluare a cadrelor 

didactice 

Permanent 

Monitorizarea şi 

raportarea, utilizând 

setul de indicatori 

europeni care descriu 

starea sistemului de 

învăţământ 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director adjunct Responsabilii comisiilor 

metodice şi de catedră 

Elevi 

Cadre didactice 

Comunitatea locală 

Rapoarte semestriale 

şi anuale 

Conform graficului 

de monitorizare şi 

control 

Elaborarea sistemului 

intern de 

monitorizare şi 

control, inclusiv a 

manualului de 

proceduri propriu 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director adjunct 

Responsabilul comisiei 

pentru curriculum 

Responsabil C.E.A.C. Elevi 

Cadre didactice 

Documentaţia 

specifică 

Proceduri 

Permanent 

OS 3.2: Dezvoltarea curriculară 

Indicator de performanţă: Alinierea curriculei la cerinţele europene. 
Modernizarea 

curriculară prin 

centrarea curriculei 

pe 8 domenii de 

competenţe cheie 

M.E.C.T.S. 

I.S.J. 

Responsabilul comisiei 

pentru curriculum 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Elevi 

Cadre didactice 

Noul curriculum 

începând cu clasele 

de debut 

Conform termenului 

M.E.C.T.S. 

Adecvarea 

manualelor la noul 

curriculum 

M.E.C.T.S. 

I.S.J. 

Director 

Director adjunct 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Elevi 

Cadre didactice 

Propuneri înaintate 

M.E.C.T.S. 

Conform termenului 

M.E.C.T.S. 

Încurajarea 

dezvoltării 

curriculum-ului prin 

CDS 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director adjunct Responsabilii comisiilor 

metodice 

Cadrele didactice 

Elevi 

Cadre didactice 

Propuneri înaintate 

M.E.C.T.S. 

Conform termenului 

M.E.C.T.S. 

Îmbunătăţirea 

competenţelor 

lingvistice ale 

elevilor, atât în limba 

română, cât şi în 

limbi moderne de 

largă circulaţie; 

dezvoltarea spiritului 

antreprenorial. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Director adjunct 

Profesorii de limba română 

şi limbi moderne 

Elevi 

Cadre didactice 

Promovarea testelor 

bilingve pentru 

absolvenţii unităţii 

Permanent 



 

„Educaţia este arta încurajării şi a dragostei pentru învăţătură.” 

OS 3.3: Dezvoltarea sistemului de educaţie permanentă 

Indicator de performanţă: Implicarea unităţii şcolare în dezvoltarea de programe specifice educaţiei permanente. Înlesnirea accesului celor interesaţi. 
Asigurarea accesului 

la activităţile de 

perfecţionare/formare 

continuă a tuturor 

cadrelor didactice din 

şcoală 

Programe POS-DRU 

Programe ale C.C.D. 

Director 

Director adjunct 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Coordonatorul de programe 

educative 

Cadre didactice Cursuri cu finanţare 

nerambursabilă 

Cursuri ale C.C.D. 

Permanent 

Evaluarea eficienţei 

şi eficacităţii 

cursurilor de formare 

prin măsurarea 

impactului asupra 

calităţii actului 

educaţional 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Director adjunct 

Consiliul de Administraţie 

Responsabil C.E.A.C. 

Cadre didactice Rapoarte de evaluare 

semestrială şi anuală 

Periodic 

Dezvoltarea 

competenţelor de 

predare a cadrelor 

didactice centrată pe 

dezvoltarea de 

competenţe cheie, 

prin abordarea 

creativă a 

curriculum-ului 

naţional. 

Conform alocărilor 

bugetare şi resurselor 

extrabugetare 

Director adjunct Responsabilii comisiilor 

metodice 

Cadre didactice Rapoarte Conform graficului 

de îndrumare şi 

control 

Implicarea unităţii de 

învăţământ în 

dezvoltarea de 

programe privind 

educaţia adulţilor 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director adjunct Responsabilii comisiilor 

metodice 

Diriginţi 

Părinţi Programul „Părinţi 

mai buni, elevi mai 

buni” 

Semestrul al II-lea 

Realizarea de 

programe de formare 

dedicate părinţilor în 

vederea exercitării 

corecte a calităţii lor 

de principali 

parteneri educaţionali 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Director adjunct 

Cadre didactice Părinţi Activităţi comune 

părinţi-elevi 

Permanent 

Dezvoltarea 

programelor de 

orientare şcolară şi 

profesională 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

C.J.R.A.E. 

Director adjunct Responsabilii comisiilor 

metodice 

Diriginţi 

Elevi Programele 

implementate 

Parteneriate 

Semestrial 



 

„Educaţia este arta încurajării şi a dragostei pentru învăţătură.” 

OS 3.4: Diversificarea programelor educative 

Indicator de performanţă: Creşterea cantitativă şi calitativă a programelor de parteneriat interinstituţional, intern şi internaţional. 
Elaborarea 

proiectului 

programului de 

activităţi 

extracurriculare 

pentru săptămâna 
„Să ştii mai multe, să 

fii mai bun!”  

Conform alocărilor 

bugetare şi resurselor 

extrabugetare 

Coordonatorul de programe 

educative 

Învăţători şi profesori 

diriginţi 

Elevi 

Părinţi 

Cadre didactice 

Graficul activităţilor Semestrul I 

Dezbaterea şi 

avizarea activităţilor 

extracurriculare 

cuprinse în 

programul „Să ştii 

mai multe, să fii mai 

bun!” 

Conform alocărilor 

bugetare şi resurselor 

extrabugetare 

Consiliul de Administraţie 

Coordonatorul de programe 

educative 

Învăţători şi profesori 

diriginţi 

Elevi 

Părinţi 

Cadre didactice 

Graficul activităţilor 

avizat de C.A. 

Ianuarie 2013 

Monitorizarea 

derulării programului 

„Să ştii mai multe, să 

fii mai bun!” 

Conform alocărilor 

bugetare şi resurselor 

extrabugetare 

Consiliul de Administraţie 

Director adjunct 

Coordonatorul de programe 

educative 

Elevi 

Părinţi 

Cadre didactice 

Raportul 

coordonatorului de 

proiecte educative 

Mape, pliante, 

material foto/video 

Aprilie 2013 

Elaborarea de studii 

privind problematica 

educaţională. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director Director adjunct 

Metodiştii unităţii 

Elevi 

Cadre didactice 

Existenţa studiilor Permanent 

Dezvoltarea 

parteneriatelor 

culturale, 

interculturale şi de 

valorizare a tradiţiilor 

autentice 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Instituţii de cultură 

Director adjunct Cadre didactice Elevi 

Cadre didactice 

Numărul de 

parteneriate 

Semestrul I 

Implementarea de 

proiecte cu finanţare 

nerambursabilă tip 

COMENIUS, 

GRUNDTVIG, 

LEONARDO, POS-

DRU 

M.E.C.T.S. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Coordonatorul de programe 

educative 

Cadre didactice Elevi 

Cadre didactice 

Numărul de finanţări 

obţinute 

Conform graficelor 

Valorificarea 

rezultatelor şi a 

produselor 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director adjunct Coordonatorul de programe 

educative 

Elevi 

Părinţi 

Cadre didactice 

Chestionare privind 

gradul de impact 

Permanent 



 

„Educaţia este arta încurajării şi a dragostei pentru învăţătură.” 

proiectelor 

OS 3.5: Evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării 

Indicator de performanţă: Rezultate la examenele naţionale 2013 mai bune decât în 2012. 
Organizarea şi 

desfăşurarea 

evaluărilor iniţiale ca 

reper pentru 

adaptarea procesului 

de învăţare la 

particularităţile 

beneficiarului direct 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director adjunct Responsabilii comisiilor 

metodice 

Elevi 

Cadre didactice 

Procese verbale 

Rapoarte 

Septembrie 2012 

Monitorizarea 

parcurgerii adaptate a 

programei şi a 

evaluării obiectivelor 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director adjunct Responsabilii comisiilor 

metodice 

Elevi 

Cadre didactice 

Conform graficului 

de monitorizare 

Semestrial 

Analiza rezultatelor 

la testele iniţiale, pe 

discipline de examen 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director adjunct 

Responsabilul comisiei 

pentru curriculum 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Elevi 

Părinţi 

Cadre didactice 

Rapoarte de analiză Octombrie 2012 

Analiza comparativă 

între notele obţinute 

de absolvenţii 

claselor a VIII-a la 

examenele naţionale 

2012 şi mediile 

obţinute la clasă la 

disciplinele de 

examen. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director adjunct Responsabil C.E.A.C. Elevi 

Părinţi 

Cadre didactice 

Rapoarte de analiză 

Măsuri la nivelul 

unităţii 

Octombrie-

noiembrie 2012 

Realizarea planurilor 

comune cu CCD Dolj 

în vederea sprijinirii 

cadrelor didactice în 

consolidarea 

metodelor eficiente 

de evaluare. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director Responsabilii comisiilor 

metodice 

Cadre didactice Activităţi de 

perfecţionare 

Cursuri de formare 

Permanent 

Organizarea 

programelor de 

dezvoltare/recuperare 

în vederea pregătirii 

examenelor 

naţionale. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director Responsabilii comisiilor 

metodice Limbă şi 

comunicare, Matematică şi 

ştiinţe 

Elevi 

Cadre didactice 

Graficul orelor de 

consultaţii şi meditaţii 

Permanent 



 

„Educaţia este arta încurajării şi a dragostei pentru învăţătură.” 

 

OG 4: Descentralizarea reală şi creşterea autonomiei şcolilor şi a autonomiei profesionale a cadrelor didactice. 

 

ACŢIUNI RESURSE RESPONSABILITĂŢI RESPONSABILITĂŢI 

DELEGATE 

BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

1 2 3 4 5 6 7 

OS 4.1: Asigurarea aplicării prevederilor legislative în domeniul descentralizării învăţământului preuniversitar 

Indicator de performanţă: Revizuirea strategiei învăţământului preuniversitar din şcoală în concordanţă cu obiectivele Inspectoratului Şcolar, 

programului de guvernare şi ale MECTS, în conformitate cu noua legislaţie specifică a învăţământului. 
Organizarea, 

coordonarea, 

reglementarea şi 

controlul circulaţiei 

informaţiei în unitatea 

şcolară; organizarea de 

întâlniri periodice 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Director adjunct 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Elevi 

Părinţi 

Cadre didactice 

Rapoarte 

Procese verbale ale 

C.P. şi C.A. 

Permanent 

Îndrumarea şi 

consilierea cadrelor 

didactice cu privire la 

implementarea 

metodologiilor 

subsecvente Legii 

1/2011, a dispoziţiilor 

şi recomandărilor 

M.E.C.T.S. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director Director adjunct 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Membrii C.A. 

Cadre didactice Informarea tuturor 

cadrelor didactice 

Permanent 

Elaborarea planului 

managerial unic al 

unităţii de învăţământ 

pentru anul şcolar 

2012-2013. 

Planul managerial 

unic al I.S.J. 

Planul de 

management al 

şcolii 

Director 

Director adjunct 

Responsabil C.E.A.C. 

Coordonatorul de programe 

educative 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Cadre didactice Existenţa planului 

managerial 

1 octombrie 2012 

Elaborarea planurilor 

operaţionale semestriale 

aferente. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Director adjunct 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Cadre didactice Existenţa planului 

operaţional 

Octombrie 2012 

pentru semestrul I 

Ianuarie 2013 

pentru semestrul al 

II-lea 

Monitorizarea 

implementării 

legislaţiei în vigoare 

pentru sistemul 

I.S.J. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director Membrii C.A. Cadre didactice Rapoarte 

Procese verbale 

Permanent 



 

„Educaţia este arta încurajării şi a dragostei pentru învăţătură.” 

educaţional şi 

recomandările 

M.EC.T.S. 

OS 4.2: Creşterea eficienţei manageriale în vederea asumării responsabilităţilor ce decurg din descentralizare 

Indicator de performanţă: Derularea fluentă a activităţii unităţii şcolare şi responsabilizarea managerilor şcolii privind rolul lor în procesul de 

descentralizare. 
Creşterea gradului de 

implicare al unităţii de 

învăţământ în procesul 

de descentralizare, în 

calitatea de 

ANGAJATOR 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director Director adjunct 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Cadre didactice Rapoarte 

Procese verbale 

Permanent 

Elaborarea şi realizarea 

proiectului de 

dezvoltare/perfecţionare 

a resurselor umane la 

toate nivelurile 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Director adjunct 

Responsabilul C.E.A.C. 

Responsabilul cu 

perfecţionarea cadrelor 

didactice 

Cadre didactice Evidenţa 

documentelor şcolii 

Octombrie 2012 

Evaluarea 

managementului 

resurselor la nivelul 

instituţiei de 

învăţământ. 

I.S.J. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director Consiliul de Administraţie Cadre didactice Procese verbale Conform graficului 

Monitorizarea modului 

de proiectare şi aplicare 

a instrumentelor de 

planificare şi organizare 

managerială la nivelul 

unităţii de învăţământ 

I.S.J. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director Consiliul de Administraţie 

Consiliul Profesoral 

Cadre didactice Procese verbale 

Rapoartele 

inspecţiilor I.S.J. 

Conform graficului 

de monitorizare 

Facilitarea îmbogăţirii 

şi rafinării aptitudinilor 

manageriale ale 

directorilor prin 

formare continuă. 

M.E.C.T.S. 

I.S.J. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Director adjunct 

Responsabilul cu 

perfecţionarea cadrelor 

didactice 

Cadre didactice Cursuri de formare şi 

activităţi de 

perfecţionare 

Permanent 

OS 4.3: Eficientizarea costurilor privind educaţia 

Indicator de performanţă: Direcţionarea eficientă a resurselor de finanţare care să permită dezvoltarea optimă a unităţii de învăţământ. 
Repartizarea bugetului 

primit, conform 

legislaţiei în vigoare. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Contabil şef 

Secretar şef Elevi 

Cadre didactice 

Existenţa bugetului Decembrie 2012 

Identificarea resurselor 

extrabugetare şi 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director Contabil şef Elevi 

Părinţi 

Existenţa capitolului 

de resurse 

Permanent 



 

„Educaţia este arta încurajării şi a dragostei pentru învăţătură.” 

repartizarea lor conform 

priorităţilor. 

Cadre didactice extrabugetare în 

bugetul unităţii  

Aplicarea proiectelor de 

investiţii şi reparaţii. 

Primăria 

Municipiului 

Craiova 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Contabil şef 

Administratorul de 

patrimoniu 

Elevi 

Cadre didactice 

Întocmirea planului 

anual de achiziţii 

Permanent 

Medierea relaţiilor 

unităţii şcolare cu 

reprezentanţii 

comunităţii şi 

autorităţilor locale, 

pentru optimizarea 

utilizării resurselor 

educaţionale de care 

dispun şcolile şi a 

raţionalizării raportului 

cost – eficienţă în 

învăţământ. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director Consiliul de Administraţie 

prin reprezentanţii 

Consiliului Local şi ai 

primarului 

Elevi 

Cadre didactice 

Directori 

Calitatea relaţiilor 

şcoală-comunitate 

Permanent 

Evaluarea realizării 

planului de achiziţii şi a 

utilizării fondurilor 

extrabugetare. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Contabil şef 

Administratorul de 

patrimoniu 

Elevi 

Părinţi 

Cadre didactice 

Aprobarea planului 

în Consiliul de 

Administraţie 

Decembrie 2012 

Organizarea unor 

întâlniri de lucru între 

conducerea unităţii 

şcolare şi comunitatea 

locală privind 

participarea la 

programele de 

cooperare şi obţinerea 

de fonduri 

nerambursabile. 

Comunitatea locală 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Reprezentanţii Consiliului 

Local în Consiliul de 

Administraţie 

Coordonatorul de proiecte 

şi programe educative 

Elevi 

Părinţi 

Cadre didactice 

Comunitatea locală 

Număr de întâlniri, 

seminarii dezbateri 

Periodic 

OS 4.4: Sprijinirea demersului local pentru dezvoltarea structurii de grădiniţă şi încurajarea iniţiativei 

Indicator de performanţă: Respectarea normativelor privind spaţiul alocat şi numărul de elevi la grupa de preşcolari. 
Identificarea de 

finanţări pentru 

amenajarea şi dotarea 

spaţiilor existente 

pentru cuprinderea 

tuturor copiilor între 3 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Grădiniţa-structură 

Director 

Coordonator structură 

grădiniţă 

 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Administratorul de 

patrimoniu 

Preşcolari 

Părinţi 

Noi spaţii amenajate Semestrul I 



 

„Educaţia este arta încurajării şi a dragostei pentru învăţătură.” 

şi 6 ani în grădiniţă. 

Dotarea grădiniţei cu 

material didactic, jocuri 

educative necesare 

procesului instructiv-

educativ specific. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Grădiniţa-structură 

Director 

 

Coordonator de structură 

Administratorul de 

patrimoniu 

Elevi 

Părinţi 

Cadre didactice 

Inventarul grădiniţei Permanent 

Sprijinirea, 

monitorizarea şi 

evaluarea aplicării de 

concepţii novatoare în 

educaţia timpurie, 

preşcolară şi primară cu 

scopul facilitării 

incluziunii.  

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Grădiniţa-structură 

Director adjunct Responsabilul comisiei 

metodice a educatoarelor 

Preşcolari 

Părinţi 

Cadre didactice 

Evidenţa 

programelor şi 

activităţilor 

Permanent 

Formarea continuă a 

personalului implicat în 

educaţia preşcolară şi la 

clasa pregătitoare. 

I.S.J. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

 

Responsabilul cu 

perfecţionarea cadrelor 

didactice 

Cadre didactice Numărul de cadre 

didactice formate 

Septembrie 2012 

 

OG 5: Reducerea abandonului şcolar şi eliminarea violenţei în unitatea şcolară. 

 

ACŢIUNI RESURSE RESPONSABILITĂŢI RESPONSABILITĂŢI 

DELEGATE 

BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

1 2 3 4 5 6 7 

OS 5.1: Monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismului 

Indicator de performanţă: Diminuarea ratei de părăsire timpurie a şcolii şi a ratei abandonului şcolar. 
Realizarea unui 

sistem al şcolii de 

înregistrare, 

monitorizare şi 

raportare a 

absenţelor 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director Responsabilul comisiei de 

disciplină şi frecvenţă 

 

 

 

 

Elevi 

Părinţi 

Baza de date 

funcţională 

 

 

 

 

Lunar 

Şedinţe de lucru cu 

profesorii diriginţi – 

asumare plan de 

acţiuni, diseminare 

exemple de bună 

practică 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Director adjunct 

Responsabilul comisiei 

diriginţilor 

Cadre didactice Procese verbale Lunar 

Monitorizarea şi Şcoala Gimnazială Director Responsabilul comisiei de Elevii Rapoarte lunare Permanent 



 

„Educaţia este arta încurajării şi a dragostei pentru învăţătură.” 

controlul aplicării 

măsurilor decise la 

nivelul instituţiei de 

învăţământ 

„N. Romanescu” Director adjunct disciplină şi frecvenţă 

Monitorizarea şi 

prevenirea 

absenteismului – 

observarea şi analiza 

participării şcolare, a 

cauzelor 

absenteismului şi a 

măsurilor care se 

impun la nivelul 

abordării didactice, 

al organizării şi 

managementului 

şcolar. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Director adjunct 

Responsabilul comisiei 

diriginţilor 

Responsabilul comisiei de 

disciplină şi frecvenţă 

Elevii Rapoarte lunare Permanent 

Identificarea claselor 

cu un colectiv de 

elevi cu potenţial 

mărit de părăsire 

timpurie a şcolii şi 

implicarea acestora 

în cadrul unor 

proiecte cu finanţare 

nerambursabilă 

menite să reducă rata 

abandonului. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Director adjunct 

Coordonatorul de proiecte 

şi programe educative 

Elevi 

Părinţi 

Cadre didactice 

Identificarea 

partenerilor 

Derularea proiectelor 

Conform graficelor 

specifice 

OS 5.2: Reducerea, până la eliminare, a violenţei în unitatea şcolară 

Indicator de performanţă: Scăderea numărului de evenimente cu violenţă înregistrate în unitatea şcolară. 
Conceperea de 

proiecte comune cu 

IJP, IJJ în vederea 

sporirii siguranţei în 

unitatea şcolară 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director adjunct Coordonatorul de proiecte 

şi programe educative 

Elevi 

Părinţi 

Cadre didactice 

Comnitatea locală 

Parteneriate 

Întâlniri 

Periodic 

Asigurarea unei 

supravegheri video a 

incintei şi a căilor de 

acces în şcoală. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Director adjunct 

Informaticianul unităţii Elevi 

Cadre didactice 

Raport privind 

siguranţa elevilor 

Lunar 

Derularea de 

activităţi 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director adjunct Coordonatorul de proiecte 

şi programe educative 

Elevi 

Părinţi 

Programul 

activităţilor 

Pemanent 



 

„Educaţia este arta încurajării şi a dragostei pentru învăţătură.” 

extracurriculare 

menite să dezvolte 

spiritul civic, 

responsabilitatea şi 

abilităţi de bună 

convieţuire, pentru 

anul şcolar 2012-

2013. 

Cadre didactice extracurriculare 

 

OG 6: Realizarea unui parteneriat corect cu autorităţile administraţiei publice locale. 

 

ACŢIUNI RESURSE RESPONSABILITĂŢI RESPONSABILITĂŢI 

DELEGATE 

BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

1 2 3 4 5 6 7 

OS 6.1: Dezvoltarea unui climat optim de colaborare cu autorităţile locale în folosul şcolii, în special şi al comunităţii, în general 

Indicator de performanţă: Eliminarea disconfortului creat de lipsa de colaborare şcoală – autorităţi locale. 
Participarea la 

şedinţele organizate 

de I.S.J. şi la 

întâlnirile cu 

administraţia locală 

în vederea 

comunicării 

doleanţelor proprii şi 

primirii solicitărilor 

acestora. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Director adjunct 

Contabil şef 

Administratorul de 

patrimoniu 

Elevi 

Părinţi 

Cadre didactice 

Comnitatea locală 

Participarea 

conducerii şcolii 

Conform graficului 

întâlnirilor 

Implicarea în 

proiecte educaţionale 

încheiate cu 

reprezentanţi ai 

comunităţii locale. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Consiliul Local 

Director adjunct Coordonatorul de proiecte 

şi programe educative 
Elevi 

Cadre didactice 

Elaborarea şi 

derularea proiectelor 

Permanent 

Organizarea de 

activităţi educative în 

vederea dezvotării 

unui climat optim 

procesului instructiv-

educativ pentru anul 

şcolar 2012-2013. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Parteneri locali 

Director adjunct Coordonatorul de proiecte 

şi programe educative 
Elevi 

Părinţi 

Cadre didactice 

Activităţi desfăşurate Periodic 

 



 

„Educaţia este arta încurajării şi a dragostei pentru învăţătură.” 

OG 7: Dezvoltarea resursei umane implicate în procesul instructiv-educativ. 

 

ACŢIUNI RESURSE RESPONSABILITĂŢI RESPONSABILITĂŢI 

DELEGATE 

BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

1 2 3 4 5 6 7 

OS 7.1: Asigurarea accesului cadrelor didactice la proiectele strategice ale ISJ Dolj în scopul implementării unui sistem flexibil al formării 

continue 

Indicator de performanţă: Asigurarea grupului ţintă propus prin proiecte de dezvoltare a resurselor umane. 
Asigurarea accesului 

la activităţile de 

perfecţionare/formare 

continuă a tuturor 

cadrelor didactice din 

şcoală 

I.S.J. 

C.C.D. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Director adjunct 

Responsabilul cu 

perfecţionarea cadrelor 

didactice 

Cadre didactice Numărul de 

participanţi la cursuri 

Permanent 

Participarea la oferta 

de formare continuă 

conform cu 

aptitudinile 

individuale ale 

cadrelor didactice şi 

cu cerinţele pieţei 

muncii 

I.S.J. 

C.C.D. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Director adjunct 

Responsabilul cu 

perfecţionarea cadrelor 

didactice 

Cadre didactice Diseminarea în cadrul 

comisiilor metodice 

Permanent 

Evaluarea eficienţei 

şi eficacităţii 

cursurilor de formare 

prin măsurarea 

impactului asupra 

calităţii actului 

educaţional şi al 

managementului 

eficient al formării 

continue. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Director adjunct 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Elevi 

Cadre didactice 

Comnitatea locală 

Calificative parţiale şi 

anuale 

Anual 

Organizarea şi 

desfăşurarea de 

seminarii, mese 

rotunde, conferinţe în 

sprijinul formării 

profesionale 

continue; constituirea 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Director adjunct 

Membrii catedrelor şi 

comisiilor metodice 

Elevi 

Părinţi 

Cadre didactice 

Numărul de activităţi 

organizate 

Conform graficului 

I.S.J. şi C.C.D. 



 

„Educaţia este arta încurajării şi a dragostei pentru învăţătură.” 

programului de 

iniţiere şi formare 

continuă. 

OS 7.2: Susţinerea educaţiei permanente şi a învăţării pe tot parcursul vieţii prin valorizarea expertizei formatorilor din şcoală 

Indicator de performanţă: Susţinerea, de către formatori proveniţi din rândul cadrelor didactice din şcoală, de cursuri de formare în diverse domenii 

de interes. 
Monitorizarea, 

evaluarea şi 

optimizarea calităţii 

procesului 

educaţional. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Director adjunct 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Elevi 

Cadre didactice 

Rapoarte de inspecţie Permanent 

Dezvoltarea 

competenţelor de 

predare a cadrelor 

didactice centrată pe 

dezvoltarea de 

competenţe cheie, 

prin abordarea 

creativă a 

curriculum-ului 

naţional. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

C.C.D. 

Director 

Director adjunct 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Elevi 

Părinţi 

Comnitatea locală 

Rezultatele evaluării 

elevilor 

Permanent 

Propunerea de 

programe de formare 

în contextul nevoilor 

identificate 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director Responsabilii comisiilor 

metodice 

Cadre didactice Baza de date 

Rapoarte 

Periodic 

OS 7.3: Asigurarea calităţii activităţilor de formare continuă a personalului didactic prin monitorizarea impactului programelor de formare la 

nivelul clasei şi al unităţii de învăţămât preuniversitar 

Indicator de performanţă: Creşterea gradului de atractivitate a lecţiilor prin prisma rezultatelor elevilor. 
Monitorizarea 

impactului formării 

continue reflectată în 

performanţa 

individuală şi progres 

şcolar 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director adjunct Consiliul de Administraţie Elevi 

Comnitatea locală 

Rezultatele la clasă şi 

la concursurile 

şcolare 

Semestrial 

Monitorizarea 

calităţii procesului 

educaţional 

I.S.J. 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director 

Director adjunct 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Elevi 

Părinţi 

Raportul de analiză Permanent 

Asigurarea 

standardelor de 

calitate 

Şcoala Gimnazială 

„N. Romanescu” 

Director adjunct Responsabilul C.E.A.C. Elevi 

Părinţi 

Proceduri 

Rapoarte 

Permanent 



 

„Educaţia este arta încurajării şi a dragostei pentru învăţătură.” 

 


