Unitatea de învăţământ: COLEGIUL TEHNIC DE VEST

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE
AN SCOLAR 2016/2017

UNITATEA DE
COMPETENŢĂ
Nr.
ATRIBUŢII
crt.
1. Asigurăcorelarea
obiectivelorunitățiide
învățământcucelestabilit
e la nivelnaţionalşilocal

I. Proiectareastrategieidecoordonare şi a
direcțiilordedezvoltareaunitățiideînvățământ
La începutul anului școlar sau stabilitobiectivelor cuprinse în
1.1. Stabilirea obiectivelor cuprinse în documentele manageriale strategice şi documentele manageriale strategice
şi operaţionale prin consultare și
operaţionale prin consultare/colaborare cu autorităţile publice locale, cu
colaborarea cu autorităţile publice
consultarea partenerilor sociali, în conformitate cu specificul unității de
locale, cu consultarea partenerilor
învățământ, ca parte integrantă a strategiei educaționale și a politicilor
educaționale la nivelul inspectoratului şcolar și a programului de guvernare în sociali, în conformitate cu specificul
vigoare; evaluarea riscurilor ce pot afecta atingerea obiectivelor instituției , în unității noastre de învățământ, au
fost întocmite, validate și aprobate
calitate de entitate finanțată din fonduri publice:
 Corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naţional de
planurile manageriale înregistrat cu
învăţământ şi a celui teritorial cu cele specifice unităţii de învăţământ nr. 22796/16.11.2016, planul
aşa cum sunt reflectate în proiectul şcolii şi alte documente
operational pentru anul scolar 2016manageriale
2017, planul instituțional de
 Elaborarea proiectului de curriculum al şcolii privind:
dezvoltare, planul de acțiune al școlii
o aplicarea curriculumului naţional
o dezvoltarea regională/locală de curriculum
PAS, înregistrat cu nr.2792 din
o curriculumul la decizia şcolii
16.1.2016 in raport cu PLAI,
 Elaborarea proiectului privind: activitatea extracurriculară (extragraficele monitorizare și control
clasa şi extra-şcoală):
înregistrate cu nr.2793 din
o concursurile şcolare la nivelul unităţii
o simpozioane, conferinţe
16.11.2016, și alte documente
 Asigurarea coerenţei între curriculumul naţional şi curriculum la
necesare pentru anul școlar 2016 –
decizia şcolii/curriculum în dezvoltare locală
2017.S-au procurat toate
 Asigurarea coordonării între diferitele discipline/module/cadre
documentele oficiale necesare
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didacticeprin accentul pe inter şi transdisciplinaritate
Rezolvarea “conflictelor de prioritate” – între reprezentanţii
diverselor discipline – în interesul copiilor/tinerilor
1.2. Validareaobiectivelorla nivelulConsiliuluideAdministrațieșiasigurarea
asumăriiacestoradepersonalulunitățiideînvățământ:
 Crearea şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale care promovează şi
susţine încrederea, creativitatea şi inovarea, munca de calitate, spiritul
de echipa şi colaborarea
 Aprecierea şi recunoaşterea meritelor şi rezultatelor elevilor şi ale
personalului, prin instrumente de validare formală şivizibilitate publică
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desfasurarii procesului instructiveducativ, astfel: ordine
M.E.N.,planuri cadru actualizate,
manuale si auxiliare , metodologii. Sau stabilit toate formatiunile de
studiu.Au fost organizate întâlniri
periodice cu reprezentanţii
comunităţii locale: membri în
organele alese de conducere de la
nivel local, părinţi, oameni de
afaceri, reprezentanţi ai bisericii şi ai
organizaţiilor culturale etc.cu scopul
creşterii adecvării ofertei
educaţionale a şcolii la specificul
comunitar.
A fost ales noul consiliu de
administrație, s-au hotărât atribuțiile
de serviciu ale fiecărui membru și s-a
trecut la constituirea comisiilor. Am
fost permanent interesat de
asigurarea caracterului stimulativ şi
fundamentarea dezvoltărilor locale
de curriculum pe experienţa elevilor
şi pe specificul comunitarparticipând
activ la acţiuni organizate în
voluntariat sau colaborare cu alte
organisme şi instituţii ale statului.
S-a elaborat proiectul de
incadrare pentru anul scolar viitor cu
respectarea procedurilor si
metodologiilor in vigoare.Am
coordonat elaborarea proiectului de
dezvoltare al resurselor umane
privind atât personalul didactic, cât
şi cel nedidactic adica, elaborarea,
după consultarea şefilor de
catedre/comisii metodice, a

proiectelor de încadrare pe discipline
de învăţământ, urmărind respectarea
principiului continuităţii şi al
performanţei
sistabilirea/operaţionalizarea
criteriilor de recrutare, utilizare şi
disponibilizare.
S-a elaborat proiectul activităților
extracurriculare și a fost aprobat în
CA, apoi înregistrat cu nr.
2795/2016. La nivelul anului școlar
2016-2017, şcoala oferă mai multe
programe de educaţie şi formare
profesională prin învăţământul
primar, gimnazial, liceal, profesional
şi postliceal, în domenii de calificare
şi pe nivele diverse. Am organizat
activitatea din internatulul şcolii
elaborand un regulament intern.
Totodată, ne-am preocupat de
asigurarea bazei logistice pentru
activităţile extracurriculare şi
concursurile şcolare pentru
activitățile extrașcolare folosind
resurse extrabugetare. Am realizat
achiziţiile necesare bunei derulări a
activităţilor în internat. A fost
renovat și dotat internatul ,10
camere cu mobilier, tamplarie, iar
toaletele sunt reabilitate complet.În
consiliile profesorale și în cele de
administrație s-au făcut aprecieri
privind performanțele sau realizările
colegilor și elevilor, însă au fost
analizate obiectiv și îmbunătățirile
care sunt necesare în vederea unui
progres real.
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2.

Asigurămanagementul
strategicşioperaţionalal
unităţiideînvăţământşi
estedirectresponsabilde
calitateaeducaţieifurnizate
de unitateadeînvăţământ

S-a procedat la evaluarea ofertei
2.1.
educaţionale şi a performanţelor
educaţionale, pe baza indicatorilor de
Elaborareași/saurevizuireametodelorșiprocedurilorconsemnateîndocumentele
performanţă stabiliţi prin proiectul de
managerialeînconcordanțăcuprincipiileunui managementeficient:
curriculum sau prin proiectele de
 Existenţa procedurilor operaţionale care reglementează activităţile
dezvoltare realizate în urma
principale ale fiecărui compartiment conform prevederilor legale
diferitelor forme de inspecţie. S-a
 Existenţa autorizației sanitare, PSI etc., conform prevederilor legale
realizat un management eficient, au
 Organizarea activităţii de SSM conform legii
fost elaborate proceduri, s-au revizuit
 Organizarea activităţii PSI şi ISU conform legii
metode eficiente de soluționare a
 Organizarea colectivelor de elevi (clase, grupe de studiu)
tuturor procedeelor. Spațiile unițății
 Completarea la zi a documentelor şcolare
sunt autorizate sanitar, am elaborat
 Calitatea activităţii manageriale: stilul de conducere (managerul
documentația pentru a avea un punct
susţine implicarea personalului pentru dezvoltarea instituţionala si
de vedere ISU și am obținut un
creşterea calităţii actului didactic, stimulează lucrul în echipă, ia
răspuns favorabil prin faptul că
decizii corecte, transparenţă în decizie, tact şi implicare în gestionarea
unitate nu are nevoie de aviz. Au fost
conflictelor, este perceput ca leader şi creează un climat adecvat), cu
organizate activități multiple de ISU,
respectarea cerinţelor legale
PSI și SSM, precum și documentele
2.2. Elaborareași/saurevizuireaprocedurilordemonitorizareși autoevaluarea de funcționare corectă. Au fost
activitățiiunitățiideînvățământ:
realizate clasele noi, s-au repartizat
 Existenţa documentelor de evaluare şi analiză, la nivelul:
diriginții, s-au realizat încadrările
o Consiliului de administraţie
pentru anul in curs. Documentele
o Consiliului profesoral
școlare s-au completat la zi, iar
o CEAC
raportările s-au realizat la timp. O
o Comisiilor metodice
mare parte din personal s-a implicat
o Compartimentelor funcţionale
mai mult în acest an școlar și
 Elaborarea raportului anual cu privire la calitatea educaţiei
rezultatele sunt mult mai
 Existenţa instrumentelor de evaluare a calităţii serviciilor educaţionale
mulțumitoare.Evaluarea internă a
şi a gradului de satisfacţie a beneficiarilor (fişe de evaluare, chestionare unității de învățământ se realizează
etc.)
periodic. Au fost întocmite
 Controlul şi monitorizarea procesului instructiv-educativ prin:
documentele, rapoarte ale comisiilor,
o numărul asistenţelor la ore conform legislaţiei (ore, catedre,
referate care au fost analizate și
activităţi extra-clasă)
discutate în consiliul de
o activităţile de formare organizate în unitatea de învăţământ
administrație, în consiliul profesoral ,
o întâlniri formale, informale cu cadrele didactice
s-a elaborat raportul anual de analiză
o evaluări interne, simulări organizate la nivelul unităţii de
a calității educației, a fost discutat în
învăţământ pentru stabilirea nivelului de pregătire a elevilor
CA și CP.S-au aplicat chestionare și
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o întâlniri cu elevii/părinţii în vederea evaluării calităţii procesului de
predare-învăţare
 Funcţionarea comisiei de asigurare a calităţii la nivelul şcolii, conform
legii:
o asigurarea standardelor de funcţionare ale unităţii
o urmărirea şi evaluarea continuă a rezultatelor învățării
o întocmirea rapoartelor RAEI
 Elaborarea rapoartelor privind activitatea de asigurare a calităţii ofertei
educaţionale şi a programelor de îmbunătățire a calităţii educaţiei, cu
respectarea Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie
 Întocmirea rapoartelor semestriale şi anuale de activitate a unităţii şc.
 Existenţa planurilor de măsuri şi de îmbunătățire a deficiențelor
2.3. Stabilirea obiectivelor, activităților, responsabilităților și termenelor de
realizare în PDI/PAS şi în programele de dezvoltare a sistemelor de control
managerial, ,în acord cu codul de control intern :
 Existenţa şi calitatea documentelor de proiectare-planificare cu
respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale
ordinelor şi instrucțiunilorspecifice:
- la nivelul şcolii: programe manageriale anuale, rapoarte
semestriale, anuale, materiale de analiză, planuri operaţionale
ale PDI/PAS, actualizare PDI/PAS
- la nivelul compartimentelor: planuri de activitate, rapoarte
semestriale, anuale, materiale de analiză
- la nivelul comisiilor metodice: planuri anuale, rapoarte
semestriale și anuale, materiale de analiză
 Existenţa ofertei educaţionale cu respectarea prevederilor Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările
ulterioare
 Existenţa strategiei de marketing educaţional pentru unitatea şcolară
cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioareşi a Legii nr. 87/2006 privind
asigurarea calităţii în educaţie
 Componenţa, planificarea întâlnirilor, temele întâlnirilor, documente,
procese verbale, rapoarte de activitate, hotărâri, anexe ale:
- Consiliul de administraţie
- Consiliul profesoral
- CEAC
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s-au luat în considerare opțiunile
beneficiarilor direcți. M-am asigurat
de elaborarea rapoartelor privind
activitatea de asigurare a calităţii
ofertei educaţionale şi a programelor
de îmbunătăţire a calităţii educaţiei,
precum şi de întocmire a
documentelor de evaluare a realizării
proiectelor de inovaţie şi reformă, de
întocmire a rapoartelor semestriale şi
anuale de activitate pe arii
curriculare S-a prezentat raportul
sem./anual asupra activității în CA
spre validare.
S-a prezentat raportul general privind
starea si calitatea invatamântului din
scoala in cadrul Consiliului
Profesoral si in cadrul sedintei
Consiliului reprezentativ al
parintilor, afisandu-l ulterior spre
consultare.
S-a elaborat instrumente de
monitorizare și evaluare în
activitatea de inspecție la clasă(fișa
de observare a lecției)
Au fost aplicate parțial instrumentele
de monitorizare și evaluare
Documentele de evaluare a realizării
proiectelor de inovație și reformă au
fost întocmite parțial
Au fost întocmite și prezentat
rapoartele semestriale si anuale ,la
începutul anului școlar în luna
octombrie și la începutul semestrului
II
La nivelul unității există toate
documentele necesare Plan

Comisiilor metodice, cu respectarea prevederilor legislaţiei în
vigoare
Implementarea controlului managerial intern conform prevederilor
legale
Organizarea compartimentelor funcţionale ale unităţii şcolare – decizii
de numire a persoanelor cu funcţii/atribuţii de conducere/coordonare
Existenta documentelor legislative si a altor acte normative care
reglementează activitatea unităţii, accesul personalului la aceste
documente
Constituirea comisiilor/stabilirea responsabililor pentru aplicarea
normelor I.S.U., N.S.S.M., P.S.I. cu respectarea prevederilor legale
-






managerial cu nr. 2796/16.11.2016,
planul operational pentru anul scolar
2016-2017, planul instituțional de
dezvoltare, planul de acțiune al școlii
PAS, înregistrat cu nr.2792 din
16.11.2016 in raport cu PLAI,
graficele monitorizare și control
înregistrate cu nr.2792din
16.11.2016, rapoarte de activitate,
planuri manageriale pe catedre și arii
curricular.
La nivelul anului școlar 2016-2017,
şcoala oferă mai multe programe de
educaţie şi formare profesională prin
învăţământul licealși profesional în
domenii de calificare şi pe nivele
diverse, această ofertă educațională a
fost comunicată și promovată la
nivelul comunității locale și județene.
Au fost întocmite decizii pentru
fiecare comisie, datate și înregistrate.
A fost asigurat cadrul instituţional
pentru participarea personalului la
procesul decizional prin colectivele
şi organele de conducere colectivă
existente: colectivele de catedră,
consiliul de administraţie şi consiliul
profesoral prin: propunerea spre
aprobare, consiliului profesoral, a
cadrelor didactice care să facă parte
din consiliul de administraţie şi
solicitarea consiliului reprezentativ al
părinţilor, consiliului local şi
primarului a desemnării
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reprezentanţilor lor în consiliul de
administraţie al unităţii de
învăţământ; realizarea unui sistem
intern de comunicare rapid, eficient
şi transparent; stimularea participării
la luarea deciziilor; încurajarea şi
susţinerea inovaţiilor.
S-a realizat constituirea comisiilor
aprobate în CP din data de 10.11.
2016, conform ROFUIP în baza
hotărârii CA. A fost desemnată
persoana responsabilă de
completarea proceselor verbale și a
hotărârilor CA ,prin decizia nr.
2/07.09.2016, hotărârea CP din
07.09. 2016.

3.

Propuneinconsiliulde
administraţie,spre
aprobare,proiectuldebuget
corelat cu domeniile de
activitate şi ale PDI/PAS

A fost coordonata elaborarea
3.1.
Proiectareabugetuluiunitățiideînvățământ,corelatcudomeniilede proiectului de buget şi a proiectului
de achiziţii şi dotare al unităţii
activitateşi ale PDI, precum şiasigurareaaprobăriiînC.A.:
şcolare corelat cu obiectivele PAS
 Elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli, pe surse de
care au fost analizate în CA.:
finanţare, în conformitate cu prevederile legale
elaborarea
proiectului de buget
 Elaborarea programului de achiziţii publice, conform legii
 Întocmirea documentației pentru primirea finanţării necesare lucrărilor propriu; urmărirea modului de
încasare a veniturilor; precum și
și obiectivelor de investiţii
efectuarea plăților.
3.2. Realizarealisteideprioritățiacheltuielilorcorespunzătoareetapei,pe
Aufost identificate surse
principiilenecesităţiişioportunităţiişiaprobareaînconsiliulde
extrabugetare de finanţare si am
administrație,înconformitatecuprevederilelegale:
intocmit proiecte pentru atragerea
 Repartizarea fondurilor alocate, conform legii, pe capitole de cheltuieli
surselor de finanţare, de asemenea
şi articole bugetare în conformitate cu legislația în vigoare
am întocmit documentaţia necesara
pentru investiţii si reparaţii.
A fost coordonat procesul de
obținere a autorizațiilor și avizelor
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legale pentru funcționarea unității de
învățământ. S-a asigurat impreuna cu
serviciul contabilitate repartizarea
bugetului primit conform legii, pe
capitole şi articole bugetare in
functie de necesitatea, oportunitatea
şi legalitatea angajării şi utilizării
creditelor bugetare, în limita şi cu
destinaţia aprobată prin bugetul
propriu, procurarea fondurilor
extrabugetare şi repartizarea lor
conform priorităţilor, repartizarea
mijloacelor fixe şi a obiectelor de
inventar conform planificării.
4.

Propuneinspectoratului
şcolar,spreaprobare,
proiectulplanuluide
şcolarizare,avizatde
consiliuluideadministraţie

5.

Elaboreazăproiectulde
încadrarecupersonal
didacticdepredare,precu
m şischemadepersonal
didacticauxiliarşi
nedidacticşile supune,
spreaprobare,consiliului
deadministraţie

S-a fundamentat planul de
4.1. Fundamentareaplanuluide şcolarizare pe analiza de nevoi realizată la
şcolarizare ținându-se cont de analiza
nivelul unităţii/zonei
de nevoi realizată la nivelul
4.2. Elaborareaproiectuluiplanuluide şcolarizarela nivelulunităţiide învăţământ unităţii/zonei, dar și de solicitările
4.3. Supunereaspreavizareconsiliuluideadministraţie aproiectuluiplanuluide
agenților economici. Afost elaborat
şcolarizarela nivelulunităţiideînvăţământ
planul de școlarizare la nivelul
unității de învățământ care s-a
dezbătut în CP, a fost aprobat în CA.
.
A fost întocmit corect proiectul de
încadrări, statul de funcții, statul de
personal; au fost respectate
termenele stabilite.

5.1.Întocmirea proiectuluideîncadrare:
 Întocmirea corectă a proiectului de încadrare cu personal didactic şi a
listei posturilor vacante/rezervate pentru anul școlar următor și
prezentarea ei la termenul stabilit compartimentului MRU
 Întocmirea corectă a statului de funcţii şi prezentarea în termenul stabilit
la serviciul Normare-salarizare
 Întocmirea corectă a statului de personal şi prezentarea în termenul
A fost aprobat în CA proiectul de
stabilit la serviciulNormare-salarizare
încadrări
5.2.AsigurareaaprobăriiînC.A.a proiectuluideîncadrare
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UNITATEA DE
COMPETENŢĂ
Nr. ATRIBUŢII EVALUATE
crt.
1. Întocmeşte,
conformlegii, fișele
posturilor pentru
personaluldin subordine

2.

3.

4.

Răspundede
selecţia, angajareaşi încetarea
raporturilorde muncăale
personalului dinunitate,
precumşide selecţia
personalului nedidactic

Îndeplineşteatribuţiile
prevăzutede actele
normativeîn vigoare privind
mobilitatea personalului
didactic
Coordoneazăprocesulde
obţinerea autorizaţiilor
şiavizelor legale necesare
funcţionării unităţiide
învăţământ

II. Organizareaactivitățilorunitățiideînvățământ

1.1. Elaborarea fişelor depost ale
angajaţilorînconformitatecuatribuţiilepostuluişicu
organigramaunităţiideînvăţământ. Existenţa fişei postului pentru fiecare
categorie de personal şi pentru fiecare funcţie
1.2.Repartizareaconcretă
asarcinilor,potrivitatribuțiilorcompartimentelorșiposturilor. Realizarea
încadrării corecte pe post a cadrelor didactice şi a personalului didactic
auxiliar şi a personalului nedidactic
1.3.Realizarea încadrării corecte pe post a cadrelor didactice şi a personalului
didactic auxiliar şi a personalului nedidactic
2.1.Selectareapersonaluluiînconcordanțăculegislațiaîn vigoare:
o Realizarea procedurilor de ocupare a posturilor şi catedrelor
vacante pentru personalul din subordine, conform normelor legale
2.2.Încadrarea/angajarea personaluluiînconcordanțăculegislațiaîn
vigoare
2.3. Încadrarea în normativul de personal didactic și nedidactic
2.4. Încheierea contractelor de muncă cu personalul didactic şi nedidactic,
conform prevederilor legale în vigoare

Motivarea punctajului și documente
justificative
Au fost realizate fișe post pentru tot
personalul unității fiind înregistrate cu
nr. 3056/2016. Am asigurat realizarea
procedurilor de ocupare a
posturilorpotrivitatribuțiilorcomparti
mentelor şi catedrelor vacante pentru
personalul din subordine, conform
criteriilor naţionale, locale şi proprii
adica, realizarea ocupării posturilor şi
catedrelor vacante pentru personalul din
subordine,
S-au desfășurat concursurile pentru
posturile rămase neocupate după toate
etapele de ocupare a posturilor, simultan
cu activitățile curente din școală
respectandu-se metodologia, au fost
încadrare corect și s-au încheiat
contracte de muncă conform

prevederilor legale în vigoare.

A fost respectată Metodologiei-

3.1. Gestionarea etapelordemobilitatea personaluluididactic,înconformitatecu
prevederileMetodologieicadruprivindmobilitateapersonaluluididacticdepredaredin
învăţământulpreuniversitar.

cadruprivindmobilitateapersonalului
didacticdepredaredin
învăţământulpreuniversitar,
înregistrată cu nr. 3472/2016.

4.1. Asigurareaobţineriiautorizaţiilorşiavizelor
legalenecesarefuncţionăriiunităţiide învăţământ:
 Existenţa autorizaţiei sanitare, PSI etc., conform prevederilor legii
 Organizarea activităţii de SSM conform legii

S-au făcut demersuri legislative în
vederea obținerii autorizaţiei de
protecţia muncii; obţinerea autorizaţiei
sanitare , realizarea orientării
vocaţionale a copiilor şi tinerilor prin
colaborarea cu C.J.A.P. pentru realizarea
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5.

6.

Încheierea de contracte cu
agenţii economici, ONG şi
alte organizaţii privind
derularea proiectelor

Lanseazăproiectede
parteneriatcu unităţide
învăţământ similaredin
Uniunea Europeanăsau
dinaltezone

Organizarea activităţii PSI şi ISU conform legii

opţiunilor elevilor din clasele terminale,
colaborarea cu cabinetele medicale, cu
instituţiile de protecţie civilă.Am
asigurat obținerea, reavizarea
autorizațiilor, astfel școala are toate
autorizaţiile necesare (protecţia muncii,
aviz P.S.I., sănatate publică), colaborând
cu instituţii de protecţie civilă.

.

5.1. Existenţa contractelor încheiate şi derulate cu agenţii economici pentru
desfăşurarea activităţii de pregătire profesională practică a elevilor
5.2. Existenta unor parteneriate cu ONG şi alte organizaţii privind
derularea proiectelor ce vizează noile educaţii sau educaţiile
complementare
5.3. Existenţa unor parteneriate încheiate cu şcoli gimnaziale, în vederea
dezvoltării unor programe de consiliere şi orientare şcolară şi profesională
ce vizează IPT

Au fost realizate contracte cu agenți
economici și școli gimnaziale în

vederea dezvoltării unor programe
de consiliere şi orientare şcolară şi
profesională ce vizează IPT

Au fost identificate nevoile de educaţie
ale comunităţii locale şi a posibilităţilor
de satisfacere în cadrul normativ existent
şi cu resursele disponibile si in acest
context am elaborat planurile de
dezvoltare a unităţii şcolare și realizarea
a numeroase proiecte

6.1.Implicareaunităţiideînvăţământînproiectedeparteneriatcuunităţideînvăţăm
ânt similaredinUniuneaEuropeanăsaudinaltezone:
 Identificarea surselor de finanţare şi a posibilităţilor de aplicare
pentru proiecte europene şi proiecte comunitare
 Existenţa unei planificări cu privire la accesarea proiectelor
europene
Prin decizie internă s-a creeat comisia de
 Depunerea aplicaţiilor pentru proiectele europene şi a proiectelor
lucru pentru proiecte, responsabili,
FSE
persoane
organizate care au elaborat și
 Organizarea echipelor care lucrează la proiecte: scrierea
implementat proiecte.
aplicaţiilor, implementarea proiectelor
 Implementarea proiectelor aprobate şi gestionarea corectă a
S-a realizat informarea tuturor
documentelor
categoriilor şi organizaţiilor interesate
 Elaborarea rapoartelor cu privire la calitatea proiectelor şi a
sau beneficiare în legătură cu activitatea
impactului acestora în activitatea elevilor şi cadrelor didactice
unităţii şcolare şi cu programele
naţionale
de reformă în curs, precum şi
 Oferirea cadrului logistic (spaţii, aparatură, expertiză/consultanţă etc.)
promovarea altor proiecte de inovaţie,
pentru proiecte, programe
am dezvoltat şi menţinut relaţii optime
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cu părinţii.
S-a asigurat aplicarea programelor
naţionale de reformă, a proiectelor de
inovaţie aprobate şi întocmirea
documentelor de implementare,
S-a stabilit legături cu autorităţile
locale, agenţii economici, instituţiile
naţionale şi regionale de cultură,
biserică, alte instituţii interesate pentru
creşterea adecvării ofertei educaţionale
şi a şcolii la cererea concretă, pentru
realizarea proiectelor şi programelor
proprii şi în vederea creşterii importanţei
şcolii ca focar de civilizaţie.
Totodată, am menținut legătura cu
organele de poliţie, pompieri şi
inspectoratul de jandarmi în vederea
asigurării pazei şi siguranţei elevilor şi
pentru prevenirea şi combaterea
delincvenţei juvenile, realizând în acest
sens diferite activităţi tematice în școală.
S-a asigurat transparență în ceea ce
privește activitățile derulate în vederea
promovării imaginii școlii, numeroasele
proiecte care implica elevii și profesorii
școlii contribuind la acest aspect.Am
asigurat formarea unor echipe mixte care
au participat la diferite proiecte de
dezvoltare comunitară şi la alte proiecte
locale, naţionale şi internaţionale.Am
participat la Târgul liceelor, Conferinta
1 Decembrie, Proiect Rorec. Am
organizat Sesiunea de comunicări Pași
spre un în vățământ de calitate, 9 Mai
Ziua Europei, Ziua poetului național
M.Eminescu, Ziua limbilor străine,
11

“Tinerii dezbat”, De la violență la
delicvență, Ziua porților deschise, etc.
..

UNITATEA DE
COMPETENŢĂ
Nr. ATRIBUŢII EVALUATE
crt.
1. Implementează
planulmanagerialalunității
deînvățământ

2.

3.

Stabileşte,prin
decizie,componența
catedrelorşicomisiilor
dincadrulunităţiide
învăţământ,numeşte
coordonatorii
structurilor care aparțin de
unitatea de
învăţământ.înbaza
hotărâriiconsiliuluide
administraţie
Propuneconsiliuluide
administraţie,spre aprobare,
Regulamentulde organizareşi
funcţionareaunităţii

III. Conducerea/coordonarea unităţii de învăţământ
Motivarea punctajului și documente
justificative

1.1.Implementareaplanuluimanagerialprinalocarearesurselorumane,
materiale financiareplanificate:
 existenţa procedurilor de monitorizare a stadiului implementării
planului managerial
 stabilirea măsurilor remediale
1.2.Respectareatermenelorstabiliteprinplanulmanagerial
2.1. Constituirea şi emitereadeciziilordeconstituire a comisiilor şi
grupurilor de lucru la nivelul unităţii de învăţământ: cadre didactice,
personal nedidactic, părinţi, elevi,înbazahotărârii consiliuluideadministraţie
2.2.EmitereadecizieideconstituireacomisieiSCMIprinrespectareastandardel
or decalitate
2.3.Desemnareacoordonatorilor structurilor unităţilor cu personalitate
juridică/șefilor comisiilor metodice/șefilor de
catedrăînbazahotărâriiconsiliuluideadministraţie

3.1. Propunereaspreaprobareconsiliuluideadministraţie a
ROFUIşiRegulamentului intern/regulamentul bibliotecii/regulamentul
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Planul managerial a fost instrumentul
principal în desfășurarea obiectivelor
propuse. Indicatorii s-au realizat
ținându-se cont de termenul stabilitMam asigurat de elaborarea rapoartelor
privind activitatea de asigurare a calităţii
ofertei educaţionale şi a programelor de
îmbunătăţire a calităţii educaţiei, precum
şi de întocmire a documentelor de
evaluare a realizării proiectelor de
inovaţie şi reformă, de întocmire a
rapoartelor semestriale şi anuale de
activitate pe arii curriculare
A fost prezentat raportul sem./anual
asupra activității în CA spre validare.
A fost prezentat raportul general privind
starea si calitatea invatamântului din
scoala in cadrul Consiliului Profesoral si
in cadrul sedintei Consiliului
reprezentativ al parintilor, afisandu-l
ulterior spre consultare.
Au fost elaborate instrumente de
monitorizare și evaluare în activitatea de
inspecție la clasă(fișa de observare a

4.

5.

deînvăţământ
Prezintă,anual,un
raportasupracalităţii
educaţieiînunitateade
învăţământ

internatului/ regulamentul cercurilor școlare
4.1 Propunereaspreaprobareaconsiliuluideadministraţie a raportului
privindcalitatea educaţiei
4.2 Prezentarearaportului înconsiliulprofesoralşi în
consiliulreprezentativalpărinţilor

Elaborează
instrumenteinternede
5.1. Activitateadeîndrumare,controlşievaluarea
lucru,utilizateîn activitateade activităţilorsebazeazăpeutilizareaunorinstrumenteinternedelucru:
îndrumare,controlşi evaluarea
 Existenţa instrumentelor de evaluare a calităţii serviciilor
tuturor activităţilorcarese
educaţionale şi a gradului de satisfacţie a beneficiarilor (fişe de
desfăşoarăinunitatea
evaluare, chestionare etc.)
deînvăţământşi le

Controlul şi monitorizarea procesului instructiv-educativ prin:
supunespreaprobare
o numărul asistenţelor la ore conform legislaţiei (ore, catedre,
consiliuluide administraţie





activităţi extra-clasă)
o activităţile de formare organizate în unitatea de învăţământ
o întâlniri formale, informale cu cadrele didactice
o evaluări interne, simulări organizate la nivelul unităţii de
învăţământ pentru stabilirea nivelului de pregătire a elevilor
o întâlniri cu elevii/părinţii în vederea evaluării calităţii procesului
de predare-învăţare
o feed-back din partea partenerilor economici cu privire la
pregătirea profesională iniţială a elevilor
o certificări naţionale şi internaţionale ale competenţelor cheie, dar
şi ale competenţelor profesionale ale elevilor
Funcţionarea comisiei de asigurare a calităţii la nivelul şcolii,
conform Legii Nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie:
o asigurarea standardelor de funcţionare ale unităţii
o urmărirea şi evaluarea continuă a rezultatelor învăţării
o întocmirea rapoartelor RAEI
Elaborarea rapoartelor privind activitatea de asigurare a calităţii
ofertei educaţionale şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii
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lecției)
S-au aplicat parțial instrumentele de
monitorizare și evaluare
Documentele de evaluare a realizării
proiectelor de inovație și reformă au fost
întocmite parțial
S-au întocmit și prezentat rapoartele
semestriale si anuale ,la începutul anului
școlar în luna octombrie și la începutul
semestrului II
Au fos elaborate instrumente
internede lucru,utilizateîn
activitatea de îndrumare,controlşi
evaluarea tuturor activităţilor care
se desfăşoară in unitatea de
învăţământşi au fost supuse spre
aprobare consiliului de
administraţie .


6.

Asigură,prinşefii catedrelorşi
responsabilii
comisiilormetodice,
aplicareaplanuluide
învăţământ,a
programelorşcolareşi
ametodologieiprivind
evaluarearezultatelor şcolare

educaţiei, cu respectarea Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii
în educaţie
Întocmirea rapoartelor semestriale şi anuale de activitate a unităţii
şcolare. Existenţa planurilor de măsuri şi îmbunătăţire a deficienţelor

6.1. Procurarea documentelor curriculare si a bazei logistice necesare:
 manuale, auxiliare curriculare, instrumente digitale de predareînvățare-evaluare, platforme on-line de învățare
 cărţi pentru bibliotecă
 logistica
6.2 Verificareaaplicăriiplanurilor-cadrudeînvăţământ
6.3.Verificarea şi avizarea planificărilorcalendaristicealecadrelordidactice şi
ale comisiilor metodice
6.4 .Analizarearezultatelorşcolarealeelevilor:
 Elaborarea/operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a
calităţii educaţiei şcolare
 Analizarea rezultatelor la testele iniţiale, evaluări, simulări şi
propunerea soluţiilor de îmbunătăţire
 Analizarea rezultatelor obținute la evaluarea națională/bacalaureat
 Analizarea rezultatelor obținute la olimpiadele și concursurile școlare
recunoscute de inspectoratul școlar sau Ministerul Educației Național
 Existența unor certificări naţionale şi internaţionale ale competenţelor
elevilor: ECDL, EBCL, ESP, certificări lb străină, Europass Mobility
Document, etc

7.

Controlează,cu
sprijinulșefilordecatedra/resp
onsabililor
comisiilormetodice,
calitateaprocesului instructiveducativ, prinverificarea

Au fost întreprinse demersurile
necesare în vederea procurării
documentelor curriculare oficiale,
a manualelor, auxiliarelor
curriculare (caiete de exerciţii,
caiete pentru învățământul primar
Step, culegeri de texte şi de
probleme, planşe, hărţi). S-au
asigurat manualele gratuite
pentru toţi elevii din învăţământul
obligatoriu (clasele a I-X), precum
şi pentru ceilalți elevi din clasele
XI-XII, cărţi pentru premierea
elevilor. Totodată, m-am
preocupat de asigurarea bazei
logistice pentru activităţile
extracurriculare şi concursurile
şcolare pentru activitățile
extrașcolare folosind resurse
extrabugetare.
A fost analizata activitatea
desfășurată pentru pregătirea
examenelor naționale, apoi am
anmalizat rezultatele și procentele
de promovabilitate care au fost
mulțumitoare în acest an școlar.
Au fost realizate inspecțiile

7.1.Efectuarea de asistenţelaore, cel puţin una pe semestru la fiecare cadru
didactic
7.2.Verificareadocumentelorşcolarealecadrelordidactice şi comisiilor
7.3. Participarealaactivităţieducativeextraşcolare
7.4. Organizarea, la nivelul unității de învățământ a activităților
14

laore, cel puţin una pe semestru
la fiecare cadru didactic .Am
verificatdocumenteşcolarealeca
drelordidactice şi dosarele
comisiilor, toate acestea fiind

documentelor,prin
asistenţelaoreşiprin
participărila diverse
activităţieducative
extracurriculareşiextraşcolare
.Încursul unuianşcolar,
directorulefectuează
săptămânal4 asistenţe
laoreledecurs,astfel încât
fiecarecadru
didacticsăfieasistat celpuţino
datăpe semestru

UNITATEA DE
COMPETENŢĂ
Nr. ATRIBUŢII EVALUATE
crt.
1. Coordonează
comisiade
salarizareşiaprobă trecerea
personaluluisalariat al
unităţiide învăţământ,delao
gradațiesalarialăla
alta,încondiţiile prevăzutede
legislaţiaînvigoare

extrașcolare și extracurriculare
7.5. Organizarea programului „Să știi mai multe, să fii mai bun”
7.6. Inițierea/participarea la proiecte și programe internaționale, cu caracter
extrașcolar/extracurricular

înregistratew în unitate.
Aparticipatlaactivităţieducative
extraşcolare serbări, concursuri,
sesiuni și am organizat la
nivelul instituției numeroase
evenimente, activităților
extrașcolare și extracurriculare.
S-a organizarea programul „Să
știi mai multe, să fii mai bun”,
programul s-a discutat în CP și
a fost aprobat în CA.
A fost inițiat și s-a participat la
proiecte și programe
internaționale, cu caracter
extrașcolar, extracurricular și au
fost implicați numeroși colegi ,
dar și mulți elevi.

IV. Motivarea/antrenareapersonaluluidinsubordine
Motivarea punctajului și documente
justificative
1.1. Promovarea şisalarizareapersonaluluicurespectareaprevederilorlegaleîn
vigoare. Realizarea procedurilor de evaluare si promovare a personalului
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A fost coordonată elaborarea
proiectului de dezvoltare al resurselor
umane privind atât personalul didactic,
cât şi cel nedidactic adica, urmărind
respectarea principiului continuităţii şi
al performanţei si
stabilirea/operaţionalizarea criteriilor
de recrutare, utilizare şi disponibilizare.

2.

3.

Răspundedeevaluareaperiodi
că şimotivarea personalului

Apreciazăpersonaluldidactic
depredareşide
instruirepractică,la
inspecţiilepentru
obţinereagradelor
didactice,precumşi
pentruacordarea
gradațiilordemerit

2.1. Evaluareaanuală a
activităţiipersonaluluiunitățiideînvățământpebazafișelor/procedurilorexiste
nte,curespectareametodologiilorînvigoare, în conformitate cu atribuţiile şi
sarcinile din fişa postului
2.2. P reocupareademotivare apersonaluluiţinândcontde
rezultateleevaluărilor:
 Repartizarea echitabilă şi în conformitate cu criteriile naţionale şi
locale, a stimulentelor materiale şi morale stabilite prin lege pentru
personalul unităţii
 Stimularea prin mijloace materiale şi morale, a formării, autoformării
şi dezvoltării profesionale.
2.3 Asigurarea cadrului instituţional pentru participarea personalului la
procesul decizional prin colectivele şi organele de conducere colectivă
existente: colectivele de catedră, consiliul de administraţie şi consiliul
profesoral, CEAC
2.4 Asigurarea condiţiilor de perfecţionare profesională a personalului,
conform prevederilor legislației în vigoare

A fost evaluată anual
activitateapersonaluluiunitățiideînvăț
ământpebazafișelor/procedurilorexist
ente,curespectareametodologiilorînvi
goare, în conformitate cu atribuţiile
şi sarcinile din fişa postului
Au fost îndeplinite condiții specifice
de repartizare echitabilă şi în
conformitate cu criteriile naţionale şi
locale, a stimulentelor materiale şi
morale stabilite prin lege pentru
personalul unităţii
Au fost stimulați prin mijloace
materiale şi morale, a formării,
autoformării şi dezvoltării
profesionale.
A fost asigurat cadrului instituţional
pentru participarea personalului la
procesul decizional prin colectivele şi
organele de conducere colectivă
existente: colectivele de catedră,
consiliul de administraţie şi consiliul
profesoral, CEAC
Am asigurarea condiţiile de
perfecţionare profesională a
personalului, conform prevederilor
legislației în vigoare.

S-a participatlainspecţiilede
3.1Participarealainspecţiilede specialitatepentruacordareagradelordidactice specialitatepentruacordareagradelor
3.2Întocmireaaprecieriipentrucadreledidacticecaresolicităînscrierealaconcur didactice
sul pentruobţinereagradaţieide merit
Sauîntocmitaprecieriipentrucadreledid
acticecaresolicităînscrierealaconcurs
ul pentruobţinereagradaţieide merit
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4.

Informeazăinspectoratulşcola
r cuprivirela rezultatelede
excepţieale personalului
didactic,pecareîl
propunepentru conferirea
distincțiilorşi
premiilor,conform
prevederilorlegale

S-a propus și s-a
4.1.
acordatdistincţiişipremiipentruperson
Propunereaconfeririidedistincţiişipremiipentrupersonaluldidacticdinunitatea
aluldidacticdinunitatea
deînvăţământ: diplome de merit/diplome de excelență/distincții/adrese de
deînvăţământ: diplome de
mulțumire
merit/diplome de
excelență/distincții/adrese de
mulțumire

UNITATEA DE
COMPETENŢĂ
1.

2.

3.

Coordoneazăşi
răspundede
colectareadatelor
statisticepentru
sistemulnaţionalde
indicatoripentru
educaţie,pecarele transmite
inspectoratului
școlarşirăspundedeintroduce
rea datelorînSistemul
deInformaţii Integratal
Învăţământuluidin Romania
Asigurăarhivarea
documentelor
oficialeşişcolare,
răspundede întocmirea,
eliberarea, reconstituirea,
anularea,completareaşi
gestionareaactelor de
studiişia documentelorde
evidențăşcolară
Realizează procedurile
disciplinare şi de rezolvare a

Motivarea punctajului și documente
justificative
1.1.
Colectareadatelorstatisticepentrusistemulnaţionaldeindicatoripentrueducaţie
şi monitorizarea introduceriidatelorînSIIIR, în termenele solicitate
1.2. Monitorizarea
gestionăriibazelordedatespecificeunităţiideînvăţământ,existenţa unor baze
de date funcţionale la nivel de comisii metodice/comisii de lucru cu
caracter permanent din cadrul unităţii de învăţământ

2.1. Monitorizarea arhivării şi păstrării documentelor şcolare oficiale, cu
respectarea legii; existenţa unei decizii interne privind responsabilul cu
arhivarea documentelor şcolare oficiale
2.2 Monitorizarea, întocmirea, completarea şi gestionarea documentelor
şcolare, cu respectarea legislaţiei în vigoare;existenţa unor înscrisuri
oficiale (angajamente individuale sau colective) privind întocmirea şi
completarea corectă a documentelor şcolare, cu respectarea legislaţiei în
vigoare
Asigurărespectareaprevederilorlegaleînsoluţionarea abaterilor disciplinare, de
rezolvare a petiţiilorînregistratela nivelulunităţiideînvăţământ
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4.

5.

6.

7.

8.

contestaţiilor, conform
prevederilor Legii Nr. 53/
2003, cu modificările și
completările ulterioare și a
Legii educției naționale Nr.
1/2011, cu modificările și
completările ulterioare
Asigurăaplicareaşi
respectarea normelorde
sănătateşi securitateîn muncă

Monitorizează
activitateacadrelor
didacticedebutante
şisprijinăintegrareaacestora
încolectivulunităţii
deînvăţământ
Răspundedeasigurarea
manualelorşcolare
pentrueleviidin învăţământul
obligatoriu, conform
prevederilorlegale. Asigură
personalului
didacticcondiţiile
necesarepentru
studiereaşialegerea
manualelorpentru elevi
Răspundedestabilirea
necesaruluide burseşcolareşia
altorfacilităţila
nivelulunităţiide învăţământ,
conformlegislaţiei învigoare

Răspundede încadrareain
bugetulaprobatal unităţiide
învăţământ

3.1. Existenţa unei comisii interne privind disciplina muncii, numită prin
decizie internă, conform legislaţiei în vigoare
3.2. Existenţa unei proceduri interne privind soluţionarea abaterilor
disciplinare şi rezolvarea petiţiilor
3.3. Existenţa ROI şi a dovezilor privind luarea la cunoştinţă de către
personalul unităţii de învăţământ
5.1.AsigurareainstruiriipersonaluluiprivindnormeledeSSM, fie prin
proceduri interne, fie prin externalizarea serviciului
5.2. Asigurarea asistenţei sanitare şi a condiţiilor optime de muncă,
conform normelor de SSM, asigurarea evaluării psihologice anuale a
personalului din unitățile de învățământ
6.1.Monitorizareaaplicării planuluidedezvoltarepersonalăa debutanţilor/a
cadrelor didactice înscrise la gradele didactice
6.2.Consiliereaprofesională a cadrelordidacticedebutante/a cadrelor
didactice înscrise la gradele didactice
6.3.Organizarea activităţiidementoratînunitateadeînvăţământ
7.1. Stabilirea, prin decizie, a responsabilului cu manualele
7.2. Identificareaşi comunicareanecesaruluidemanuale către inspectoratul
școlar/Ministerul Educației Naționale
7.3. Monitorizareadistribuiriimanualelorcătreelevi
7.4.Controlarearecuperăriimanualelorlasfârşitulanuluişcolar

8.1. Coordonareacomisieideacordareaburselorşcolare:
 Alocarea burselor şi distribuirea alocaţiilor de stat pentru copii, a
abonamentelor gratuite şi a celorlalte forme de ajutor stabilite prin
lege: bani de liceu, sprijin financiar pentru elevii cu CES, burse
profesionale, burse acordate de autoritățile locale etc.
9.1. Încadrareaînbugetulaprobat alunităţiideînvăţământ:
 Realizarea execuţiei bugetare, în conformitate cu prevederile legale
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A fost asigurată instruirea personalului
privind normele de SSM, prin proceduri
interne și prin externalizarea serviciului.
Există fișe individuale de instruire
semnate de tot personalul unității.
S-a asigurat asistenţa sanitare şi a
condiţiilor optime de muncă, conform
normelor de SSM, asigurarea evaluării
psihologice anuale a personalului din
unitățile de învățământ și s-au eliberat
fișe de aptitudini individuale.

S-a stabilit, prin decizie,
responsabilul cu manualele
Afost identificatşi comunicat
necesaruluidemanuale către
inspectoratul școlar/Ministerul
Educației Naționale
Am
monitorizatdistribuireamanualelorcăt
reelevi
Am
controlatrecuperareamanualelorlasfâr
şitulanuluişcolar.

Am urmărit permanent asigurarea
transparenţei elaborării şi execuţiei
bugetare, cu încadrarea în bugetul





9.

10.

Sepreocupăde
atragereaderesurse
extrabugetare,cu respectarea
prevederilorlegale

Răspundederealizarea,
utilizarea,păstrarea,
completareaşi
modernizareabazei
materialea unităţii
deînvăţământ

Administrarea eficienta a resurselor materiale
Încheierea exerciţiului financiar, cu respectarea normelor legale
referitore la destinaţia fondurilor, în conformitate cu legislaţia în
vigoare
Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale,
cerute de inspectoratul școlar, Ministerul Educației Naționale sau alte
instituţii abilitate prin lege

aprobat și administrarea eficienta a

resurselor materiale
Am urmărit încheierea exerciţiului
financiar, cu respectarea normelor
legale referitore la destinaţia
fondurilor, în conformitate cu
legislaţia în vigoare
Am întocmit documentele şi a
rapoartele tematice curente şi
speciale, cerute de inspectoratul
școlar, Ministerul Educației
Naționale sau alte instituţii abilitate
prin lege


10.1.
Atragereaşiutilizarearesurselorextrabugetare,curespectareaprevederilorlegal
e:
 Utilizarea fondurilor extrabugetare conform priorităţilor stabilite în
proiectele şi programele şcolii și în bugetul de venituri și cheltuieli
 Evaluarea realizării planului de achiziţii şi al utilizării fondurilor
extrabugetare
 Asigurarea de servicii (consultanţă şi expertiză, bază logistică, microproducţie, oferirea de spaţii pentru diverse activităţi etc.) în
contrapartidă pentru organizaţii, ca surse alternative de
finanţare/accesarea de fonduri în cadrul unor proiecte sau programe
 Accesarea de fonduri naţionale şi/sau europene, în cadrul unor
proiecte sau programe derulate la nivel naţional şi/sau european
(programe ale MEN, MDR, companii naţionale, ONG-uri
naţionale/internaţionale, ANPCDEFP, alte organizaţii şi organisme)
11.1.Respectareastandardelordedotare minimalăa unităţiideînvăţământ
11.2. Existenta si funcţionarea comisiei de recepţie a bunurilor materiale
11.3. Organizarea inventarierii anuale a patrimoniului unităţii, cu
respectarea legii
11.4.Preocuparea privind
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Am atras surse extrabugetare pe
care le-am utilizat conform
prioritatilor stabilite în

proiectele şi programele şcolii
și în bugetul de venituri și
cheltuieli.
Am asigurat servicii
(consultanţă şi expertiză, bază
logistică, micro-producţie,
oferirea de spaţii pentru diverse
activităţi etc.) în contrapartidă
pentru organizaţii, ca surse
alternative de
finanţare/accesarea de fonduri
în cadrul unor proiecte sau
programe.

Standardele de dotare minimala a
unității de învățământ au fost respectate.
Comisia de recepție a bunurilor
materiale funcționeaza confform

utilizarea,păstrarea,completareaşimodernizareabazei materiale a
unităţiideînvăţământ
11.
12.

13.

14.

Urmăreştemodul deîncasarea
veniturilor
Răspundeînceeace
priveştenecesitatea,
oportunitateaşi
legalitateaangajării şi
utilizării creditelorbugetare,
înlimitaşicu
destinaţiaaprobate
prinbugetul propriu
Răspundede
integritateaşibuna
funcţionarea
bunuriloraflateîn
administrare

Răspundede organizareaşi
ţinerealazia contabilităţiişi
prezentareala termena
bilanţurilor contabileşia
conturilorde
execuţiebugetară

12.1. Respectareatermenelorşilegalitateaîncasăriiveniturilor
13.1. Întocmireadocumentelorlegaleprivindmanagementulfinanciar
 Monitorizarea întocmirii documentelor legale privind execuţia
financiară
13.2. Urmărește aprobarea deciziilor de natură financiară în consiliul de
administrație, numai dupa precizarea temeiului legal in vigoare

Răspundede
întocmireacorectă şila
termena statelorlunarede
platăa drepturilor salariale

A fost organizată inventarierea anuală a
patriminiului unității, m-am preocupat
de completarea și modernizarea bazei
materiale.
Au fost respectate termenele și
legalitatea iîncasării veniturilor; au fost
întocmite documentelorlegaleprivind

managementulfinanciar;
S-a realizat monitorizarea întocmirii
documentelor legale privind execuţia
14.1.Asigurareaniveluluioptimprivindpăstrareaintegrităţiişifuncţionalitateab financiară .
Afost asigurat nivelul optim
unurilor aflateînadministrare
privind
păstrarea integrităţii
14.2.Asigurareaniveluluisatisfacţieibeneficiarilorprivinddotareaşifuncţional
şifuncţionalitatea bunurilor aflate în
itatea bunuriloraflateînadministrare
administrare
S-a asigurat nivelul de satisfacţie al
beneficiarilor privind dotarea şi
funcţionalitatea bunurilor aflate în
administrare.
A fost asigurată respectarea legii în

15.1.Asigurarearespectăriilegiiînîntocmireadocumentelorfinanciarcontabile.
Arhivarea şi păstrarea documentelor financiar-contabile conform
prevederilor legale:
 Asigurarea transparenţei în elaborarea şi execuţia bugetară
15.2.Supunerea spre aprobareaconsiliuluideadministraţie a
raportuluideexecuţiebugetară

15.

legislației.

16.1. Asigurareaîntocmiriicorecteşila termena statelordeplată
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întocmirea documentelor financiar
contabile. Arhivarea şi păstrarea
documentelor financiar-contabile
conform prevederilor legale,
transparenţa în elaborarea şi execuţia
bugetară.
A fost supus aprobare CA raportul de
execuție bugetară;
S-a asigurat întocmirirea corect şi la
termen a statelor de plată

UNITATEA DE
COMPETENŢĂ
Nr. ATRIBUŢII EVALUATE
crt.
1. Răspundede
transmitereacorectă şila
termena
datelorsolicitatede
inspectoratulşcolar

2.

3.

Raporteazăîntimpulcelmai
scurt oricesituaţiede
naturăsăafecteze
procesulinstructiveducativsau imagineaşcolii
Colaboreazăcuautorităţile
administraţiei publicelocaleşi
consultăpartenerii socialişi
reprezentanţii părinţilorşi
elevilor

VI. Relații de comunicare

Motivarea punctajului și documente
justificative

1.1.Asigurareacomunicăriișifluxuluiinformaționallanivelulunitățiideînvăță
mânt, conformprocedurilor
1.2. Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale,
cerute de inspectoratul școlar, Ministerul Educației Naționale sau alte
instituţii abilitate prin lege
1.3. Respectareatermenelorderaportarea
datelorsolicitatedeinspectoratulşcolar

S-a asigurat comunicarea la nivelul
unității conform procedurilor, au fost
întocmite documentele şi a rapoartele

tematice curente şi speciale, cerute
de inspectoratul școlar, Ministerul
Educației Naționale sau alte instituţii
abilitate prin lege.
Am urmărit dezvoltarea şi
menţinerea legăturii cu autorităţile
administraţiei publicelocale.

2.1. Respectareaproceduriidecomunicareintraşiinterinstituțională

3.1.Dezvoltareaşimenţinerealegăturiicu
autorităţileadministraţieipublicelocale
3.2.Consultareareprezentanţilorpărinţilorşiai elevilor
3.3.Colaborarea
cuorganizațiineguvernamentaleşialteinstituţiialesocietăţiicivile,
cuinstituțiidespecialitateînvedereaschimbuluideinformațiișiastabiliriide
activitățicomune
3.4. Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţii comunităţii locale:
membri în organele alese de conducere de la nivel local, părinţi, oameni de
afaceri, reprezentanţi ai bisericii şi ai organizaţiilor culturale etc., privind
creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la specificul comunitar
3.5. Asigurarea unui parteneriat activ cu agenţii economici
locali/naţionali/internaţionali, în vederea pregătirii profesionale practice a
elevilor ( contracte de practică)
3.6. Asigurarea unui parteneriat activ cu instituţii de învăţământ de nivel
superior, centre formare profesională, centre de certificare profesională
naţională/internaţională
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Au fost organizate întâlniri
periodice cu reprezentanţii
comunităţii locale: membri în
organele alese de conducere de la
nivel local, părinţi, oameni de
afaceri, reprezentanţi ai bisericii şi ai
organizaţiilor culturale etc., privind
creşterea adecvării ofertei
educaţionale a şcolii la specificul
comunitar
A fost asigurat un parteneriat activ

cu agenţii economici
locali/naţionali/internaţionali, în
vederea pregătirii profesionale
practice a elevilor ( contracte de
practică); un parteneriat activ cu
instituţii de învăţământ de nivel
superior, centre formare
profesională, centre de certificare
profesională naţională/internaţională

4.

5.

6.

Aprobăvizitareaunităţiide
învăţământdecătre
persoanedinafara
unităţii,inclusivde
cătrereprezentanţiaimassmedia(fac excepţiedela
aceastaprevedere
reprezentanţii
instituţiilorcudrept
deîndrumareşi
controlasupraunităţilorde
învăţământ,precum
şipersoanelecare
participalaprocesul
demonitorizareşi evaluarea
calităţii
sistemuluideînvăţământ)
Seconsultăcu
reprezentanţii organizaţiilor
sindicale reprezentativela
nivelde sectorde activitate
învăţământ preuniversitar
Manifestăloialitate
faţădeunitateade
învăţământ

UNITATEA DE
COMPETENŢĂ
Nr.
crt.
1. Monitorizează activitateade
formarecontinuăa
personaluluidin unitate

4.1. Elaborarea procedurii de accesînunitateadeînvăţământ
4.2. Comunicareacu massmediarespectândprincipiultransparențeișiasigurării accesuluila
informațiideinterespublic

5.1.Respectareaprevederilorlegaleînprocesuldeconsultarea reprezentanţilor
organizaţiilorsindicalereprezentativela nivelde sectordeactivitateînvăţământ
preuniversitar
5.2. Organizarea şi funcţionarea comisiei paritare la nivel de unitate

Au fost respectate prevederie legale
înprocesul de consultarea
reprezentanţilor organizaţiilor
sindicale reprezentative la nivelde
sector de activitate învăţământ
preuniversitar
A fost organizată şi s-a asigurat
funcţionarea comisiei paritare la
nivel de unitate

A fost realizată romovarea imaginii
unității de învățământ,prin activităţi
specifice, la nivel
local,județean/național:site-ul
școlii/ziua porților deschise/târgul
liceelor/revista școlii/pliante/afișe

6.1. Promovarea imaginiiunitățiideînvățământ,prinactivităţispecifice, la
nivel local,județean/național:site-ul școlii/ziua porților deschise/târgul
liceelor/revista școlii/pliante/afișe

VII. Pregătireprofesională
Motivarea punctajului și documente
justificative
A fost realizată pregătirea profesională
prin:

1.1.
Întocmireaanalizeinevoilordeformareprofesionalăprinraportarelacompetenț
elenecesarerealizăriisarcinilorincluseînfișapostului
1.2. Implementarea planuluideformareexistentîn unitateadeînvăţământ.
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întocmireaanalizeinevoilorde
formareprofesionalăprinrapo
rtarelacompetențelenecesare

Implementarea unor metode alternative de perfecţionare/formare
profesională a cadrelor didactice: cursuri online, blendedlearning;realizarea de materiale de învăţare;
conferinţe/simpozioane/workshop-uri; programe europene de formare
profesională de tip Erasmus+, POCU, etc
1.3. Selectareapersonaluluipentrucareseimpuneparticiparealaformede
perfecționare/formarepebazaunorcriteriispecificeșitransparente
1.4. Evaluarea periodică a
eficiențeiactivitățiideperfecționare/formareșiidentificarea
măsurilordeameliorare
2.

3.

Coordonează
realizareaplanurilor
deformare profesională
Monitorizează
implementarea planurilorde
formare profesionalăa
personalului
didacticdepredare, didacticauxiliarşi nedidactic



2.1AsigurareaaprobăriiPlanuluideformare/dezvoltareprofesionalăînconsiliul
de administraţiealunităţiideînvăţământ
2.2Participarealacursurideformare/dezvoltareprofesională
3.1 Asigurareaimplementăriioptimea planurilordeformareprofesionalăa
personalului didacticdepredare,a personalului didactic-auxiliarşi a celui
nedidactic.





DIRECTOR:
Prof. HORELU GEORGETA
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realizăriisarcinilorincluseînfi
șapostului
implementarea
planuluideformareexistentîn
unitateadeînvăţământ.
Implementarea unor metode
alternative de
perfecţionare/formare
profesională a cadrelor
didactice: cursuri online,
blended-learning;realizarea
de materiale de învăţare;
conferinţe/simpozioane/wor
kshop-uri; programe
europene de formare
profesională de tip
Erasmus+, POCU, etc
selectareapersonaluluipentru
careseimpuneparticiparealaf
ormede
perfecționare/formarepebaza
unorcriteriispecificeșitransp
arente
evaluarea periodică a
eficiențeiactivitățiideperfecț
ionare/formareșiidentificare
a măsurilordeameliorare

