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 (Activitatatea de organizare, îndrumare/coordonare şi evaluare/control a directorului) 

 

.CURRICULUM: 

PROIECTARE 

 -Elaborarea strategiei pentru curriculum pentru anul şcolar 2018-2019-termen 

05.09.2018-Comisia pentru curriculum; 

 -Proiectarea încadrării pentru anul şcolar 2018-2019 în conformitate cu planurile cadru 

de învăţământ şi propunerile de curriculum la decizia şcolii-Termen 05.09.2018-

răsp.Consiliul pentru curriculum; 

 -Elaborarea planului pentru intervenţie pentru copiii fără capacitate din clasa a IX-a şi 

pentru Bacalaureat pentru cei din anii terminali-luna noiembrie 2018-profesorii diriginţi şi 

profesorii de la disciplinele pentru Bacalaureat; 

 -Elaborarea proiectului activităţilor extracurriculare în funcţie de opţiunile exprimate 

de elevi, ansamblurile existente, tradiţia unităţii şi nevoia de pregătire a copiilor-05.09.2018, 

în conformitate cu proictul redactat în luna februarie; 

 -Elaborarea strategiei pentru activităţile extracurriculare ale diriginţilor-termen 

07.09.2018-Ancuţa Brăduţ; 

 -Elaborarea programelor pentru activităţile extracurriculare normate- 15 octombrie 

2018-profesorii care au în normă ore de activităţi extracurriculare; 

 

ORGANIZARE 

 -Elaborarea  Organigramei/stabilirea comisiilor la nivel de instituţie-10.09.2018-

Nicodin Ioan; 

 -Stabilirea catederelor, încadrarea, redactarea orarului şi repartizarea diriginţilor-

07.09.2018-dir.adj Zdrenţan Mihăiţă; 

 -Asigurarea bazei logistice, suport pentru realizarea în practică a curriculumului-

termen-10.09.2018 şi pe tot parcursul semestrului I-răspunde serviciul contabilitate şi 

bibliotecarul; 

mailto:impreuna_ineu@yahoo.com
http://www.savabrancovici.ro/


  

CONDUCERE OPERAŢIONALĂ 

 -Monitorizarea punerii în practică a curriculumului şi a activităţilor de sprijin, conform 

startegiei stabilite la început de an şi a documentelor de nivel naţional-termen permanent, 

răspund directorii, CEAC, responsabilii comisiilor metodice, coordonatorii de arii curriculare-

asistenţe şi ineter-asistenţe, întruniri săptămânale, comisii metodice; 

 

CONTROL/EVALUARE 

 -Evaluarea realizării curriculumului prin evaluările iniţiale şi finale-termen-început şi 

sfârşit de semestru-răspunde fiecare profesor; 

 -Evaluarea randamentului la activităţile extracurriculare prin rezultatele la concursuri-

termen semestrial-răspund coordonatorii de ansambluri; 

 -Asigurarea redactării, transmiterii şi arhivării documentelor privind curriculum-ul 

(statistici, cataloage, matricole, procese verbale comisii etc)-termen permanent-răspunde 

serviciul secretariat şi diriginţii; 

 

MOTIVARE 

 -Dezvoltarea activităţilor cu conţinut curricular atractiv-permanent-fiecare profesor; 

 -Atragerea copiilor în activităţi extracurriculare care să-i facă să considere şcoala ca 

propria familie-termen permanent-fiecare diriginte; 

 -Organizarea de activităţi pentru colectivul de cadre didactice pentru organizarea şi 

consolidarea echipelor de lucru-coordonator educativ, directori, CA; 

 

IMPLICARE/PARTICIPARE 

 -Aprobarea CDS-urilor şi CDL-urilor de către inspectorii de specialitate-octombrie 

2018-fiecare profesor care conduce CDŞ-uri (clasele I-VIII) şi profesorii de la învăţământul 

tehnologic; 

  

FORMARE/DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

 -Continuarea formării cu formatorii proprii a cadrelor didactice  pentru abordarea 

diferenţiată/ personalizată a procesului şi centrarea pe elev-termen de două ori pe lună-

răspunde responsabilul cu formarea continuă; 

 -Continuarea formării pentru utilizarea metodelor interactive-termen-1 pe lună-

rîspunde responsabilul cu formarea continuă; 

 -Continuarea formării cu formatorii proprii a profesorilor pentru centrarea 

proiectării pe competenţe- Termen o dată pe lună-răspunde responsabilul cu formarea 

continuă. 

 

FORMAREA GRUPURILOR/DEZVOLTAREA ECHIPELOR 

 -organizarea în cadrul comisiilor metodice a unor activităţi specifice pentru 

dezvoltarea echipelor-termen- una pe semestru-răspund responsabilii comisiilor metodice; 

 

NEGOCIEREA/REZOLVAREA CONFLICTELOR 

 -Abordarea nepărtinitoare a problemelor ridicate de grupuri/persoane şi negocierea 

deschisă a acestora-“face to face”-termen permanent-răspund coordonatorii de 

compartimente, conducerea; 

 

2.RESURSE UMANE 

PROIECTARE 



 -elaborarea încadrării cadrelor didactice pentru anul şcolar 2018-2019-eliberarea 

deciziilor-10.09.2018-răspunde consiliul pentru curriculum; 

 -elaborarea proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2019-2020 şi a criteriilor de 

selecţie a cadrelor-până în dec 2018-comisia pentru curriculum şi responsabilul cu formarea; 

 -elaborarea proiectului pentru formarea cadrelor prin grade didactice şi o dată la 5 ani 

pe parcursul anului şcolar 2018-2019-până în 15 oct.2018-responsabilul cu formarea continuă; 

 -elaborarea proiectului pentru formarea la nivel de instituţie prin formatori proprii-

24.09.2018-responsabilul cu formarea continuă; 

 -personalizarea fişei postului-15.10.2018-dir.adj; 

 -redactarea unor proceduri necesare legate de activitatea personalului şi actualizarea 

celor existente-noiembrie 2018-responsabilii pe compartimente; 

 -redactarea programului de control managerial intern- 24 sept.2018-director. 

  

ORGANIZARE 

 -organizarea depunerii documentaţiei pentru formare-nov.2018-responsabilul cu 

formarea şi directorul; 

 -organizarea formatorilor pentru formarea la nivel de unitate-24 sept.2018-

responsabilul cu formarea continuă; 

 -organizarea comisiei pentru mobilitatea personalului didactic pentru anul şcolar 2019-

2020-decembrie 2018-directorul; 

 -organizarea înscrierii copiilor în clasa a IX-a -10.09.2018 şi a înscrierii cursanţilor la 

studiile serale, clasa a XI-a -01.10.2018-serviciul secretariat şi diriginţi; 

 -organizarea cadrului şi asigurarea specialiştilor pentru protecţia munci, paza 

împotriva incendiilor şi asistenţa sanitară-10.09.2018-dir.adj; 

 

CONDUCERE OPERAŢIONALĂ 

 -Distribuirea fişelor de evaluare pentru anul şcolar 2018-2019 şi a deciziilor cu 

calificativele pentru anul şcolar 2017-2018-24.09.2018-dir.adj; 

 -distibuirea şi negocierea fişelor postului  şi fişelor de evaluare ale cadrelor didactice 

titulare şi nou angajate, conform încadrării în anul şcolar 2018-2019-24 sept.2018 dir.adjunct; 

 -Dezbaterea procedurilor şi stabilirea exactă a responsabilităţilor legate de proceduri-

distribuirea procedurilor către personal-Consiliul profesoral din octombrie-răspunde 

directorul; 

 

CONTROL/EVALUARE 

 -Realizarea asistenţelor la ore de către directori, responsabilii de comisii metodice şi 

responsabilii de catedre-conform planificărilor-răspund directorii şi responsabilii de catedre; 

 -Întocmirea documentelor oficiale de raportare-permanent-serviciul secretariat şi 

directorul; 

 -Întocmirea şi completarea dosarelor personalului unităţii şcolare-septembrie 2018 şi 

pe tot parcursul semestrului-serviciul secretariat şi director; 

 

MOTIVARE 

 -Realizarea încadrării şi orarului prin dezbatere şi consultarea Consiliului Profesoral-

10 septembrie 2018-consiliul pentru curriculum; 

 -Stabilirea prin consultare a curriculumului la decizia şcolii-septembrie 2018-consiliul 

pentru curriculum; 

 -Redactarea prin consultare a proiectului de formare a personalului didactic-15 

0ct.2018-responsabilul cu formarea continuă. 

 



IMPLICARE/PARTICIPARE 

 -Actualizare PAS şi proceduri în cadrul unor activităţi pe grupe a Consiliului 

Profesoral cu participarea reprezentanţilor din administraţie-24 oct.2018-director; 

 -Prelucrarea procedurii de circulaţie a informaţiei şi organizarea sistemului de afişare 

şi distribuire a informaţiei (aviziere, grupuri de lucru pe internet, SITE, distribuire direct celor 

interesaţi)-sept. 2018-secretar şef, director; 

 -Distribuirea de proiecte cadrelor didactice prin consultarea CP şi motivarea 

repartizării cadrelor pentru conducerea acestor proiecte-pe tot parcursul semestrului-director; 

 Asigurarea accesului tuturor categoriilor de personal la internet şi alte surse de 

informare-10.09.2018-director şi serviciul administrativ. 

 

FORMARE/DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

 -Organizarea de proiecte pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi 

celorlalte categorii de personal-conform PAS-director şi responsabil cu formarea; 

 -Organizarea la nivel de şcoală a unor proiecte de formare managerială şi dezoltare 

profesională şi personală a cadrelor prin formatori proprii-grafic la responsabilul cu formarea-

responsabilul cu formarea; 

 -Întâlniri săptămânale pe compartimente cu cadrele didactice şi celelalte categorii de 

personal pentru consiliere, organizare şi evaluare a activităţii-ăn fiecare zi de luni la ora 

14.00-director şi serviciul administrativ.  

 

FORMAREA GRUPURILOR/DEZVOLTAREA ECHIPELOR 

 -Analiza lunară a activităţii catedrelor- lunar-responsabii comisiilor metodice; 

 -Organizarea la nivel de şcoală a unor activităţi de “loisir” şi activităţi festive pentru 

întărirea culturii organizaţionale (activităţi sportive proprii şi în parteneriat, “Ziua Şcolii”, 

proiecte în străinătate, activităţi pe catedre şi grupuri de lucru)-conform graficelor pe 

compartimente şi PAS-răspund responsabilii de catedre şi director; 

 -Decernarea premiilor “Profesorul anului” şi „Elevul anului”. 

 

NEGOCIEREA/REZOLVAREA CONFLICTELOR 

 -Rezolvarea conflictelor prin dezbatere pe grupui de lucru interesate în acele 

evenimente-permanent-şefii de compartimente şi directorul . 

 

3.RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

PROIECTARE 

 -Redactarea proiectului de buget pentru anul 2019 prin dezbatere-noiembrie 2018-

director şi contabil; 

 -Respectarea PAS în elaborarea bugetului-conform PAS-director; 

 -Redactarea proiectului de finanţare alternativă-extrabugetară-dec.2018-director şi 

contabil şef; 

 -ajustarea programului de control managerial intern- 2018-comisia; 

 

ORGANIZARE 

 -Reparizarea utilităţilor conform PAS-permanent-şefii de compartimente şi directorul; 

 - Organizare pentru asigurarea funcţionalităţii structurilor administrative în vederea 

realizării programului de dezvoltare şi finanţare, inclusiv extrabugetară-permanent-directorul; 

 -reorganizarea activităţii de control managerial intern-septembrie 2018-director şi 

comisie; 

  

CONDUCERE OPERAŢIONALĂ 



 -Asigurarea condiţiilor de activitate optimă pentru întreg personalul şi copii-10 

sept.2018-director şi serv. Adminstrativ; 

 -Coordonarea eficientă a întregii execuţii financiare pentru a asigura la timp toate 

resursele necesare-permanent-director şi contabil şef, comisie pentru control managerial 

intern; 

 

CONTROL/EVALUARE 

 -Organizarea arhivei şi arhivarea corespunzătoare a tuturor documentelor-septembrie 

şi în funcţie de nevoi-scretar şef; 

 -Verificarea documentelor financiare şi admistrative în vederea arhivării-permanent-

şefi de compartimente şi director, secretar coordinator arhivă Elena Meszarosz; 

 -Urmărirea întocmirii la timp a documentelor de raportare-permanent-şefi de 

compartimente şi director; 

 -evaluarea activităţii de control managerial intern-semestrial-comisie; 

 

MOTIVARE 

 -Asigurarea finaţării pentru funcţionare şi organizarea optimă pentru dezvoltare 

conform PAS-permanent-director; 

 

IMPLICARE/PARTICIPARE 

 -Implicarea cadrelor didactice în realizarea surselor alternative de finanţare şi 

informare asupra utilizării acestor surse-permanent-director şi responsabili pe compartimente; 

 

FORMARE/DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

 -Organizarea de programe specifice de formare a personalului din administarţie-

conform evidenţei pe compartimente-director şi şefi de compartimente; 

 

FORMAREA GRUPURILOR/DEZVOLTAREA ECHIPELOR 

 -Organizarea de activităţi de lucru specifice pentru formarea echipelor: sectorul 

financiar contabil, secretariat şi informare/raportare, administarţie şi achiziţii)-periodic, în 

funcţie de nevoi-şefii de compartimente şi director; 

 

NEGOCIEREA/REZOLVAREA CONFLICTELOR 

 -Dezbatere pe grupe interesate pentru negocierea conflictelor-responsabilii de 

compartimente şi director. 

 

4.DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE 

PROIECTARE 

 -Proiectarea activităţilor pentru promovarea imaginiii instituţionale-sept 2018-comisia 

pentru imagine, conform PAS; 

 -Proiectarea Planului de şcolarizare pentru anul 2019-2020 şi a programului de 

mediatizare a acestuia-dec.2018-Consiliul profesoral; 

 -Completarea SITE-ului şcolii-permanent-coordonatorii de proiecte şi administratorul 

de reţea; 

 -Dezvoltarea proiectului pentru relaţii interinstituţionale şi parteneriate-noiembrie 

2018-director adjunct; 

  

ORGANIZARE 

 -Organizarea programului de relaţionare cu autorităţile-permanent-director; 



 -Revizuirea contractelor de parteneriat funcţie de evaluarea acestora şi dezvoltarea 

sistemului de parteneriate-permanent-director adjunct pe plan intern şi director pe plan 

internaţional; 

 

CONDUCERE OPERAŢIONALĂ 

 -Asigurarea participării la proiectele iniţiate de instituţie şi grupurile de lucru- pentru 

fiecare proiect-responsabil cu proiectele la nivel de şcoală şi coordinator educativ; 

 -Asigurarea transparenţei realizărilor instituţiei (ziar local, invitarea unor reprezentanţi 

ai autorităţilor)-permanent-comisia pentru imagine; 

 -Asigurarea funcţionalităţii CEAC-10 sept.2018-Responsabil CEAC şi Consiliul de 

Adminstarţie. 

 

CONTROL/EVALUARE 

 -Supervizarea CEAC şi a catedrelor- permanent-director şi coordoonator CEAC; 

 -Supervizarea punerii în practică a proiectelor instituţiei-permanent-director şi 

responsabili de proiecte; 

 

MOTIVARE 

 -Oferirea cadrului logistic necesar manifestării tuturor iniţiativelor cadrelor didactice şi 

celorlalte categorii de personal-septembrie şi permanent, pe bază de referate de necessitate-

director; 

 

IMPLICARE/PARTICIPARE 

 -Implicarea tuturor factorilor umani din instituţie în activităţi, altele decât cele 

prevăzute în încadrare (norma didactică), conform normei de muncă-conform organigramă-

director; 

 -Organizarea de întâlniri la nivel de instituţie cu reprezentanţi ai administarţiei-

periodic-directorul şi responsabilii de comisii metodice; 

 

FORMARE/DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

 -Organizarea formării personalului la nivel de instituţie prin formatorii proprii-lunar-

responsabilul cu formarea continuă; 

 -Organizarea formării prin activităţi extrainstituţionale-conform legislaţiei în vigoare 

şi prin proiecte (POCU 106247 şi ROSE)-responsabilul cu formarea continuă; 

  

FORMAREA GRUPURILOR/DEZVOLTAREA ECHIPELOR 

 -Organizarea de grupe pentru conducerea proiectelor instituţiei-funcţie de fiecare 

proiect-coordonator proiecte, coordinator educative, director şi CP; 

 

NEGOCIEREA/REZOLVAREA CONFLICTELOR 

 -Organizarea de sprijin pentru toate iniţiativele în vederea evitării conflictelor-

permanent-responsabilii de compartimente, diector; 

 -Dezbaterea pe grupuri de lucru a cauzalităţii în vederea rezolvării unor conflicte-

permanent-coordonatori de grupuri. 

 

 

 

    Dir.prof.Nicodin Ioa Octavian 


