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RAPORT ARGUMENTATIV - DIRECTOR
AN ȘCOLAR 2018-2019

Numele și prenumele:___________________________________________________

Unitatea de învățământ: _______________________________________________________________________________________

Perioada evaluată:_______________________________________

UNITATEA DE COMPETENȚĂ
I. Proiectarea strategiei de coordonare și direcțiilor de dezvoltare a unității de învățământ

Nr.
crt.

ATRIBUȚII EVALUATE
CRITERII DE PERFORMANȚĂ

UTILIZATE ÎN EVALUARE
ARGUMENTE/REALIZĂRI

DOCUMENTE
JUSTIFICATIVE

1. Asigurăcorelarea
obiectivelorunitățiide
învățământcucelestabilite
la nivelnaţionalşilocal

1.1.  Stabilirea obiectivelor cuprinse în documentele manageriale
strategice şi operaţionale prin consultare/colaborare cu
autorităţile publice locale, cu consultarea partenerilor sociali, în
conformitate cu specificul unității de învățământ, ca parte
integrantă a strategiei educaționale și a politicilor educaționale la
nivelul inspectoratului şcolar și a programului de guvernare în
vigoare; evaluarea riscurilor ce pot afecta atingerea  obiectivelor
instituției , în calitate de entitate finanțată din fonduri publice:

 Corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naţional
de învăţământ şi a celui teritorial cu cele specifice unităţii
de învăţământ aşa cum sunt reflectate în proiectul şcolii şi
alte documente manageriale

 Elaborarea proiectului de curriculum al şcolii privind:
o aplicarea curriculumului naţional
o dezvoltarea regională/locală de curriculum
o curriculumul la decizia şcolii

 Elaborarea proiectului privind: activitatea extracurriculară
(extra-clasa şi extra-şcoală):
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o concursurile şcolare la nivelul unităţii
o simpozioane, conferinţe

 Asigurarea coerenţei între curriculumul naţional şi
curriculum la decizia şcolii

 Asigurarea coordonării între diferitele
discipline/module/cadre didactice

 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

2. Asigurămanagementul
strategicşioperaţionalal
unităţiideînvăţământşi
estedirectresponsabilde
calitateaeducaţieifurnizate
de unitateadeînvăţământ

2.1.
Elaborareași/saurevizuireametodelorșiprocedurilorconsemnateîn
documentelemanagerialeînconcordanțăcuprincipiileunui
managementeficient:

 Existenţa procedurilor operaţionale care reglementează
activităţile principale ale fiecărui compartiment  conform
prevederilor legale

 Existenţa  autorizației sanitare, PSI etc., conform prevederilor
legale

 Organizarea activităţii de SSM conform legii
 Organizarea activităţii PSI şi ISU conform legii
 Organizarea colectivelor de elevi (clase, grupe de studiu)
 Completarea la zi a documentelor şcolare
 Calitatea activităţii manageriale: stilul de conducere

(managerul susţine implicarea personalului pentru dezvoltarea
instituţionala si creşterea calităţii actului didactic, stimulează
lucrul în echipă, ia decizii corecte, transparenţă în decizie, tact
şi implicare în gestionarea conflictelor, este perceput ca leader



3

şi creează un climat adecvat), cu respectarea cerinţelor legale
2.2. Elaborareași/saurevizuireaproceduriledemonitorizareși
autoevaluarea activitățiiunitățiideînvățământ:

 Existenţa documentelor de evaluare şi analiză, la nivelul:
- Consiliului de administraţie
- Consiliului profesoral
- CEAC
- Comisiilor metodice
- Compartimentelor funcţionale

 Elaborarea raportului anual cu privire la calitatea educaţiei
 Existenţa instrumentelor de evaluare a calităţii serviciilor

educaţionale şi a gradului de satisfacţie a beneficiarilor  (fişe
de evaluare, chestionare etc.)

 Controlul şi monitorizarea procesului instructiv–educativ
prin:

- numărul asistenţelor la ore conform legislaţiei (ore,
catedre, activităţi extra-clasă)

- activităţile de formare organizate în unitatea de
învăţământ

- întâlniri formale, informale cu cadrele didactice
- evaluări interne, simulări organizate la nivelul

unităţii de învăţământ pentru stabilirea nivelului de
pregătire a elevilor

 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
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unităţii şcolare
 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

- 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 ulterioare şi 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
- Comisiilor metodice, cu respectarea prevederilor

legislaţiei în vigoare
 Implementarea controlului managerial intern conform

prevederilor legale
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 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

3. Propuneînconsiliulde
administraţie,spre
aprobare,proiectuldebuget
corelat cu domeniile de
activitate şi ale PDI/PAS

3.1.
Proiectareabugetuluiunitățiideînvățământ,corelatcudomeniilede
activitateşi ale PDI/PAS, precum şiasigurareaaprobăriiînC.A.:

 Elaborarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli, pe
surse de finanţare, în conformitate cu prevederile legale

 Elaborarea Programului de achiziţii publice, conform legii
 Întocmirea documentației  pentru primirea  finanţării necesare

lucrărilor și obiectivelor de investiţii
3.2.
Realizarealisteideprioritățiacheltuielilorcorespunzătoareetapei,pe
principiilenecesităţiişioportunităţiişi aprobareaînconsiliulde
administrație,înconformitatecuprevederilelegale:

Repartizarea fondurilor alocate, conform legii, pe capitole de cheltuieli
şi  articole bugetare în conformitate cu legislația în vigoare

4. Propuneinspectoratului
şcolar,spreaprobare,
proiectulplanuluide
şcolarizare,avizatde
consiliuluideadministraţie

4.1. Fundamentareaplanuluide şcolarizare pe analiza de nevoi
realizată la nivelul unităţii/zonei şi pe prevederile PRAI şi PLAI
4.2. Elaborareaproiectuluiplanuluide şcolarizarela
nivelulunităţiide învăţământ
4.3. Supunereaspreavizareconsiliuluideadministraţie
aproiectuluiplanuluide şcolarizarela nivelulunităţiideînvăţământ

5. Elaboreazăproiectulde
încadrarecupersonal
didacticdepredare,precum
şischemadepersonal
didacticauxiliarşi
nedidacticşile supune,

5.1.Întocmirea proiectuluideîncadrare:
 Întocmirea corectă a fişei de vacantare şi prezentarea ei

la termenul stabilit serviciului Personal
 Întocmirea corectă a statului de funcţii şi prezentarea în

termenul stabilit la serviciul Plan
 Întocmirea corectă a statului de personal şi prezentarea
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spreaprobare,consiliului
deadministraţie

în  termenul stabilit la serviciului Plan
5.2.AsigurareaaprobăriiînC.A.a proiectuluideîncadrare

II. Organizarea activităților unității de învățământ

Nr.
crt.

ATRIBUȚII
EVALUATE

CRITERII DE PERFORMANȚĂ
UTILIZATE ÎN EVALUARE

ARGUMENTE/REALIZĂRI
DOCUMENTE
JUSTIFICATIVE

1. Întocmeşte,
conformlegii,
fișele posturilor
pentru
personaluldin
subordine

1.1. Elaborareafişelordepostale
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. Răspundede
selecţia,
angajareaşi
încetarea
raporturilorde
muncăale
personalului
dinunitate,
precumşide
selecţia
personalului
nedidactic

2.1Selectareapersonaluluiînconcordanțăculegislațiaîn vigoare:
 Realizarea  procedurilor de ocupare a posturilor şi catedrelor vacante pentru

personalul din subordine – conform normelor legale
2.2Încadrarea/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

3. Îndeplineşte
atribuţiile
prevăzutede
actele
normativeîn

3.1. Gestionarea etapelordemobilitatea personaluluididactic,înconformitatecu
prevederileMetodologiei-
cadruprivindmobilitateapersonaluluididacticdepredaredin
învăţământulpreuniversitar
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vigoare privind
mobilitatea
personalului
didactic

4. Coordonează
procesulde
obţinerea
autorizaţiilor
şiavizelor
legale necesare
funcţionării
unităţiide
învăţământ

4.1. Asigurareaobţineriiautorizaţiilorşiavizelor
legalenecesarefuncţionăriiunităţiide învăţământ:

 Existenţa autorizaţiei sanitare, PSI etc., conform prevederilor legii
 Organizarea activităţii de SSM conform legii

 Organizarea activităţii PSI şi ISU conform legii

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

5.1. Existenţa contractelor încheiate şi derulate cu agenţii economici, ONG şi
alte organizaţii privind derularea proiectelor

6. Lansează
proiectede
parteneriatcu
unităţide
învăţământ
similaredin
Uniunea
Europeanăsau
dinaltezone

6.1Implicareaunităţiideînvăţământînproiectedeparteneriatcuunităţideînvăţământ
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
 Depunerea aplicaţiilor pentru  proiectele europene şi a proiectelor FSE
 Organizarea echipelor care lucrează la proiecte: scrierea aplicaţiilor,

implementarea proiectelor
 Implementarea proiectelor aprobate şi gestionarea corectă a documentelor
 Elaborarea rapoartelor cu privire la calitatea proiectelor şi a impactului

acestora în activitatea elevilor şi cadrelor didactice
 Oferirea cadrului logistic (spaţii, aparatură, expertiză/consultanţă etc.) pentru

proiecte, programe
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III. Conducerea/coordonarea activității unității de învățământ

Nr.
crt.

ATRIBUȚII
EVALUATE

CRITERII DE PERFORMANȚĂ
UTILIZATE ÎN EVALUARE

ARGUMENTE/REALIZĂRI
DOCUMENTE
JUSTIFICATIVE

1. Implementează planul
managerialalunității
deînvățământ

1.1 Implementareaplanuluimanagerialprinalocarearesurselorumane,
materiale financiareplanificate:

 existenţa procedurilor de monitorizare a stadiului
implementării planului managerial

 stabilirea măsurilor remediale
1.2 Respectareatermenelorstabiliteprinplanulmanagerial

2. Stabileşte,prin
decizie,componența
catedrelorşicomisiilor
dincadrulunităţiide
învăţământ,numeşte
coordonatorii
structurilor care
aparțin de unitatea de
învăţământ, înbaza
hotărâriiconsiliuluide
administraţie

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
EmitereadecizieideconstituireacomisieiSCMIprinrespectareastandardelor
decalitate
2.3Desemnareacoordonatorilor structurilor unităţilor cu personalitate juridică
înbazahotărâriiconsiliuluideadministraţie

3. Propuneconsiliuluide
administraţie,spre
aprobare,
Regulamentulde
organizareşi
funcţionarealunităţii
deînvăţământ

3.1. Propunereaspreaprobareconsiliuluideadministraţie a
ROFUIşiRegulamentului intern

4. Prezintă,anual,un
raportasupracalităţii
educaţieiînunitateade
învăţământ

4.1 Propunereaspreaprobareaconsiliuluideadministraţie a raportului
privindcalitatea educaţiei
4.2 Prezentarearaportului înconsiliulprofesoralşi în
consiliulreprezentativalpărinţilor

5. Elaborează 5.1. Activitateadeîndrumare,controlşievaluarea activităţilorsebazeazăpe
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instrumenteinternede
lucru,utilizateîn
activitateade
îndrumare,controlşi
evaluarea tuturor
activităţilorcarese
desfăşoarăinunitatea
deînvăţământşi le
supunespreaprobare
consiliuluide
administraţie

utilizareaunorinstrumenteinternedelucru:
 Existenţa instrumentelor de evaluare a calităţii serviciilor

educaţionale şi a gradului de satisfacţie a beneficiarilor  (fişe de
evaluare, chestionare etc.)

 Controlul şi monitorizarea procesului instructiv–educativ prin:
- numărul asistenţelor la ore conform legislaţiei (ore, catedre,

activităţi extra-clasă)
- activităţile de formare organizate în unitatea de învăţământ
- întâlniri formale, informale cu cadrele didactice
- evaluări interne, simulări organizate la nivelul unităţii de

învăţământ pentru stabilirea nivelului de pregătire a elevilor
- întâlniri cu elevii/părinţii în vederea evaluării calităţii

procesului de predare-învăţare
 Funcţionarea comisiei de asigurare a calităţii la nivelul şcolii, conform

Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie:
- asigurarea standardelor de funcţionare ale unităţii
- urmărirea şi evaluarea continuă a rezultatelor învăţării
- întocmirea rapoartelor RAEI

 Elaborarea rapoartelor privind activitatea de asigurare a calităţii ofertei
educaţionale şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii 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. Asigură,prinşefii

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

6.1  Procurarea documentelor curriculare si a bazei logistice necesare:
 manuale, auxiliare curriculare
 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



10

 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
Naționale

7. Controlează,cu
sprijinulșefilorde
catedra/responsabililor
comisiilormetodice,
calitateaprocesului
instructiv-educativ,
prinverificarea
documentelor,prin
asistenţelaoreşiprin
participărila diverse
activităţieducative
extracurriculareşi
extraşcolare.
Încursul unuianşcolar,
directorulefectuează
săptămânal4 asistenţe
laoreledecurs,astfel
încât fiecarecadru
didacticsăfieasistat
celpuţino datăpe
semestru

7.1Efectuarea de asistenţelaore, cel puţin una pe semestru la fiecare
cadru didactic
7.2Verificareadocumenteleşcolarealecadrelordidactice şi comisiilor
7.3Participarealaactivităţieducativeextraşcolare

IV. Motivarea/antrenarea personalului din subordine

Nr.
crt.

ATRIBUȚII
EVALUATE

CRITERII DE PERFORMANȚĂ
UTILIZATE ÎN EVALUARE

ARGUMENTE/REALIZĂRI
DOCUMENTE
JUSTIFICATIVE

1. Coordonează
comisiade

1.1. Promovarea şisalarizareapersonaluluicurespectareaprevederilorlegaleîn vigoare.
Realizarea procedurilor de evaluare si promovare a personalului
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salarizareşiaprobă
trecerea
personaluluisalariat
al unităţiide
învăţământ,delao
gradațiesalarialăla
alta,încondiţiile
prevăzutede
legislaţiaîn vigoare

2. Răspundede
evaluareaperiodică
şimotivarea
personalului

2.1. Evaluareaanuală a activităţiipersonaluluiunitățiideînvățământpebaza
fișelor/procedurilorexistente,curespectareametodologiilorînvigoare, în
conformitate cu atribuţiile şi sarcinile din fişa postului
2.2. Preocupareademotivare 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

2.4 Asigurarea condiţiilor de perfecţionare profesională a personalului,
conform prevederilor legislației în vigoare

3. Apreciază
personaluldidactic
depredareşide
instruirepractică,la
inspecţiilepentru
obţinereagradelor
didactice,precumşi
pentruacordarea
gradațiilordemerit

3.1Participarealainspecţiilede specialitatepentruacordareagradelordidactice
3.2Întocmireaaprecieriipentrucadreledidacticecaresolicităînscrierealaconcursul
pentruobţinereagradaţieide merit

4. Informează 4.1.
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inspectoratulşcolar
cuprivirela
rezultatelede
excepţieale
personalului
didactic,pecareîl
propunepentru
conferirea
distincțiilorşi
premiilor,conform
prevederilorlegale

Propunereaconfeririidedistincţiişipremiipentrupersonaluldidacticdinunitatea
deînvăţământ

V. Monitorizarea/evaluarea/controlul activităților din unitatea de învățământ

Nr.
crt.

ATRIBUȚII EVALUATE CRITERII DE PERFORMANȚĂ
UTILIZATE ÎN EVALUARE

ARGUMENTE/REALIZĂRI
DOCUMENTE
JUSTIFICATIVE

1. Coordoneazăşi
răspundede colectareadatelor
statisticepentru
sistemulnaţionalde
indicatoripentru
educaţie,pecarele transmite
inspectoratului școlarşirăspunde
deintroducerea datelorinSistemul
deInformaţii Integratal
Învăţământuluidin
Romania(SIIIR)

1.1      Colectareadatelorstatisticepentrusistemulnaţionaldeindicatoripentrueducaţie
şi monitorizarea introduceriidateleînSIIIR, în termenele solicitate

1.2 Monitorizarea gestionăriibazelordedatespecificeunităţiideînvăţământ

2. Asigurăarhivarea
documentelor
oficialeşişcolare, răspundede
întocmirea, eliberarea,
reconstituirea,
anularea,

completareaşi gestionareaactelor

2.1.  Monitorizarea arhivării şi păstrării documentelor şcolare oficiale, cu
respectarea legii

2.2  Monitorizarea, întocmirea, completarea şi gestionarea documentelor şcolare, cu
respectarea legislaţiei în vigoare
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de studiişia documentelorde
evidențăşcolară

3. Realizează procedurile
disciplinare şi de rezolvare a
contestaţiilor, conform
prevederilor Legii nr. 53/2003, cu
modificările și completările
ulterioare și a  Legii educației
naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările
ulterioare

3.1 Asigurărespectareaprevederilorlegaleînsoluţionarea abaterilor disciplinare, de
rezolvare a petiţiilorînregistratela nivelulunităţiideînvăţământ

4. Aplicăsancţiunile
prevăzutede regulamentulde
organizareşi funcţionarea
unităţilorde învăţământ
preuniversitarşide
regulamentulinternpentruabaterile
disciplinare
săvârşitedeelevi

4.1RespectareaROFUIP și ROFUIîncazulabaterilordisciplinaresăvârşitedeelevi

5. Asigurăaplicareaşi
respectarea normelorde sănătateşi
securitateîn muncă

5.1.AsigurareainstruiriipersonaluluiprivindnormeledeSSM
5.2.  Asigurarea asistenţei sanitare şi a condiţiilor optime de muncă, conform
normelor de SSM

6. Monitorizează
activitateacadrelor
didacticedebutante şisprijină
integrareaacestora
incolectivulunităţii deînvăţământ

6.1Monitorizareaaplicării planuluidedezvoltarepersonalăa debutanţilor.
6.2Consiliereaprofesională a cadrelordidacticedebutante
6.3Organizarea activităţiidementoratînunitateadeînvăţământ

7. Răspundede
asigurarea manualelorşcolare
pentrueleviidin învăţământul
obligatoriu, conform
prevederilorlegale. Asigură
personalului didacticcondiţiile
necesarepentru
studiereaşialegerea

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
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manualelorpentru elevi
8. Răspundede

stabilirea necesaruluide
burseşcolareşia altorfacilităţila
nivelulunităţiide învăţământ,
conformlegislaţiei învigoare

8.1. Coordonareacomisieideacordareaburselorşcolare:
 Alocarea burselor şi distribuirea alocaţiilor de stat pentru copii, a abonamentelor

gratuite şi a celorlalte forme de ajutor stabilite prin lege

9. Răspundede încadrareain
bugetulaprobatal unităţiide
învăţământ

9.1. Încadrareaînbugetulaprobat alunităţiideînvăţământ:
 Realizarea execuţiei bugetare, în conformitate cu prevederile legale
 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 institu ţii abilitate
prin lege

10. Sepreocupăde atragereaderesurse
extrabugetare,cu respectarea
prevederilorlegale

10.1. Atragereaşiutilizarearesurselorextrabugetare,curespectareaprevederilorlegale:
 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, micro-producţie,

oferirea de spaţii pentru diverse activităţi etc.) în contrapartidă pentru
organizaţii, ca surse alternative de finanţare

11. Răspundede realizarea,
utilizarea,păstrarea, completareaşi
modernizareabazei materialea
unităţii deînvăţământ

11.1Respectareastandardelordedotare minimalăa unităţiideînvăţământ
11.2 Existenta si funcţionarea comisiei de recepţie a bunurilor materiale
11.3 Organizarea  inventarierii anuale a patrimoniului unităţii, cu respectarea legii
11.4Preocuparea privind utilizarea,păstrarea,completareaşimodernizareabazei
materiale a unităţiideînvăţământ

12. Urmăreştemodul deîncasarea
veniturilor

12.1. Respectareatermenelorşilegalitateaîncasăriiveniturilor

13. Răspundeînceeace
priveştenecesitatea, oportunitateaşi
legalitateaangajării şi utilizării
creditelorbugetare, înlimitaşicu
destinaţiaaprobate prinbugetul
propriu

13.1. Întocmireadocumentelorlegaleprivindmanagementulfinanciar
 Monitorizarea întocmirii documentelor legale privind execuţia financiară

13.2 Urmărește aprobarea deciziilor de natură financiară în consiliul de
administrație, numai după precizarea temeiului legal in vigoare

14. Răspundede integritateaşibuna 14.1Asigurareaniveluluioptimprivindpăstrareaintegrităţiişifuncţionalitateabunurilor
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funcţionarea bunuriloraflateîn
administrare

aflateînadministrare
14.2Asigurareaniveluluisatisfacţieibeneficiarilorprivinddotareaşifuncţionalitatea
bunuriloraflateînadministrare

15. Răspundede organizareaşi
ţinerealazia contabilităţiişi
prezentareala termena bilanţurilor
contabileşia conturilorde
execuţiebugetară

15.1Asigurarearespectăriilegiiînîntocmireadocumentelorfinanciarcontabile.
Arhivarea şi păstrarea documentelor financiar-contabile conform prevederilor
legale:

 Asigurarea transparenţei în elaborarea şi execuţia bugetară
15.2Supunerea spre aprobareaconsiliuluideadministraţie a
raportuluideexecuţiebugetară

16. Răspundede întocmireacorectă
şila termena statelorlunarede
platăa drepturilor salariale

16.1. Asigurareaîntocmiriicorecteşila termena statelordeplată

VI. Relații de comunicare

Nr.
crt.

ATRIBUȚII
EVALUATE

CRITERII DE PERFORMANȚĂ
UTILIZATE ÎN EVALUARE

ARGUMENTE/REALIZĂRI
DOCUMENTE
JUSTIFICATIVE

1. Răspundede
transmitereacorectă
şila termena
datelorsolicitatede
inspectoratulşcolar

1.1.
Asigurareacomunicăriișifluxuluiinformaționallanivelulunitățiideînvățământ,
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

2. Raporteazăîn
timpulcelmai scurt
oricesituaţiede
naturăsăafecteze
procesulinstructiv
educativsau
imagineaşcolii

2.1. Respectareaproceduriidecomunicareintraşiinterinstituțională

3. Colaboreazăcu
autorităţile

3.1.Dezvoltareaşimenţinerealegăturiicu
autorităţileadministraţieipublicelocale
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administraţiei
publicelocaleşi
consultăpartenerii
socialişi
reprezentanţii
părinţilorşi elevilor

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

4. Aprobăvizitarea
unităţiide
învăţământdecătre
persoanedinafara
unităţii,inclusivde
cătrereprezentanţi
aimass-media(fac
excepţiedela
aceastaprevedere
reprezentanţii
instituţiilorcudrept
deîndrumareşi
controlasupra
unităţilorde
învăţământ,precum
şipersoanelecare
participalaprocesul
demonitorizareşi
evaluarea calităţii
sistemuluide
învăţământ)

4.1. Elaborarea procedurii de accesînunitateadeînvăţământ
4.2. Comunicareacu mass-
mediarespectândprincipiultransparențeișiasigurării accesuluila
informațiideinterespublic

5. Seconsultăcu
reprezentanţii
organizaţiilor
sindicale
reprezentativela

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

6. Manifestăloialitate
faţădeunitateade
învăţământ

6.1. Promovarea imaginiiunitățiideînvățământ,prinactivităţispecifice, la
nivel local,județean/național

VII. Pregătire profesională

Nr.
crt.

ATRIBUȚII
EVALUATE

CRITERII DE PERFORMANȚĂ
UTILIZATE ÎN EVALUARE

ARGUMENTE/REALIZĂRI
DOCUMENTE
JUSTIFICATIVE

1. Monitorizează
activitateade
formarecontinuăa
personaluluidin
unitate

1.1. Întocmireaanalizeinevoilordeformareprofesionalăprinraportarela
competențelenecesarerealizăriisarcinilorincluseînfișapostului
1.2. Implementarea planuluideformareexistentîn unitateadeînvăţământ
1.3. Selectareapersonaluluipentrucareseimpuneparticiparealaformede
perfecționare/formarepebazaunorcriteriispecifice șitransparente
1.4. Evaluarea periodică a
eficiențeiactivitățiideperfecționare/formareșiidentificarea
măsurilordeameliorare

2. Coordonează
realizareaplanurilor
deformare
profesională

2.1AsigurareaaprobăriiPlanuluideformare/dezvoltareprofesionalăînconsiliulde
administraţiealunităţiideînvăţământ
2.2Participarealacursurideformare/dezvoltareprofesională

3. Monitorizează
implementarea
planurilorde formare
profesionalăa
personalului
didacticdepredare,
didactic-auxiliarşi
nedidactic

3.1 Asigurareaimplementăriioptimea planurilordeformareprofesionalăa
personalului didacticdepredare,didactic-auxiliarşi nedidactic

Data:
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Semnătura:


