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Evaluarea activității manageriale a directorului 

  în semestrul I, an școlar 2019-2020 
 

 

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL - CADRU GENERAL 

 

Documente de politică educațională: 

 

Activitatea desfășurată de director, în semestrul I al anului școlar 2018-2019, s-a bazat pe 

cunoașterea și aplicarea documentelor de politică educațională ale Ministerului Educației Naționale 

și a finalităților acestora, având la baza: 

 Legea nr.1/2011, Legea Educației Naționale cu modificările și adăugirile ulterioare; Legea 

6/2016 pentru completarea Legii 1/2011; 

 Legea nr.87/2006- Legea asigurării calității educației - cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat cu 

OMEN nr. 5079/31.08.2016, coroborat cu OMEN nr.3027/2018; 

 Statutul elevului aprobat cu OMENCȘ Nr.4742/10.08.2016; 

 OMECTS nr.3240/26.03.2014 pentru modificarea și completarea metodologiei privind 

formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar; 

 OMECTS nr.5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de  acordare a burselor 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 

 OMECS nr. 3400/2015 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de 

învățământ preuniversitar; 

 OMECTS nr.5411/2012 pentru aprobarea normelor Metodologiei privind efectuarea 

concediului de odihna al personalului didactic din învățământ; 

 OMECTS nr.5556/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare; 

 OMECTS nr.5569/07.10.2011 pt. aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea învățământului preuniversitar de artă; 

 OMECS nr.3191/2019 privind structura anului școlar 2019-2020 si Anexa la ordinul MEN 

privind Programul „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

 OMEN nr.5460/2018 pt. aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019-2020; 

 OMECTS nr. 6143/01.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii 

personalului didactic si didactic auxiliar; 

 OMECS nr. 3633/03.05.2018 privind modificarea Anexei 1 a  OMECTS nr. 6143/01.11.2011 

privind modificarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic si didactic 

auxiliar; 

 OMEN nr. 4959/02.09.2013 pt. aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a 

concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului 

școlar 2018-2019 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat; 

 OMEN nr.4005/2018 pt. aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al 

documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar; 
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 Legea nr.29/02.03.2010 pt. modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea 

siguranței în unitățile de învăţământ; 

 Legea nr. 29/2010 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ; 

 OMECS nr.4910/2019 privind Metodologia de organizare și desfășurare a examenului național 

de definitivare în învățământ; 

 OMEN nr. 4831/30.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a 

Consiliului naţional de etică din învățământul preuniversitar; 

 OMECTS nr.5562/07.10.2011 pt. aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, 

recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile; 

 Ordinul nr. 3027/08.01.2018 privind activitatea desfășurată de consilierul pt. proiecte si 

programe educative şcolare şi extraşcolare în cadrul unităților de învățământ preuniversitar; 

 OMECI nr. 5132/10.09.2009 privind activităţile specifice funcției de diriginte; 

 OMECTS nr. 3352/20.03.2018 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a 

centrelor de excelență; 

 Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei naţionale de coregrafie nr. 

24838/17.01.2019. 

 OMEN 4831/2018 privind aprobarea Codului–cadru de etică profesională al personalului din 

învățământ. 

 

Obiectivele strategice din planul managerial anual 2019-2020 

 

MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

 

1. Dezvoltarea unei culturi a calității educației în Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”, inclusiv 

îmbunătățirea sistemelor de asigurare și management al calității, perfecționarea personalului și 

promovarea inovării. 

2. Coordonarea procedurilor  și activităților de autoevaluare (evaluare internă), privind calitatea 

educației, aprobate de conducerea organizației furnizoare de educație, conform domeniilor și 

criteriilor prevăzute de lege. 

3. Îmbunătățirea calității întregii activități din școală. 

4. Asigurarea informării și evaluarea satisfacției grupurilor semnificative de interes (elevi, părinți, 

corp profesoral, comunitate locală). 

5. Formarea personalului și a actorilor cheie implicați în asigurarea și managementul calității. 

6. Crearea, dezvoltarea, funcționarea rețelelor de bune practici în domeniul asigurării calității în 

educație și formare profesională inițială. 

 

CURRICULUM 

   

1. Cunoșterea și aplicarea documentelor  de politică  educațională și a finalităților pe nivele de 

învățământ (gimnaziu si liceu). 

2. Îmbunătățirea  managementului, proceselor educaționale și instrumentelor de planificare la nivelul 

instituției școlare, a ofertei de educație în învățământul vocațional. 

3. Stabilirea ofertei curriculare a școlii în funcție de nevoile specifice ale elevilor, părinților, 

comunității. 

4. Creșterea calității procesului instructiv-educativ și obținerea de performanțe cu elevii în mod 

diferențiat pe baza principiului „valorii adăugate”. 

5. Aplicarea sistemului de evaluare internă și externă. 

6. Intensificarea colaborării cu IS 4, ISMB și MEN. 

7. Monitorizarea folosirii manualelor alternative. 
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 MANAGEMENT ŞCOLAR 

 

1. Proiectarea și organizarea managementului la nivelul unității de învățământ. 

2. Proiectarea si realizarea evaluării interne a unității de învățământ. 

3 .Elaborarea proiectului planului de școlarizare. 

4. Monitorizarea utilizării resurselor umane, materiale și financiare în vederea atingerii scopurilor 

educaționale stabilite și a performanțelor artistice dorite. 

5. Asigurarea funcționării eficiente a sistemului informațional pe verticală și pe orizontală. 

 

RESURSA UMANĂ 

 

1. Aplicarea în institutia școlară a legilor, ordinelor, metodologiilor și a celorlalte acte normative 

privind încadrarea/mișcarea/perfecționarea/evaluarea cadrelor didactice, personalului didactic-auxiliar 

și a personalului nedidactic. 

2. Elaborarea și prezentarea unor repere ale formarii personalului didactic din invatamantul 

preuniversitar. 

3. Cresterea calitatii resurselor umane angajate in institutia scolara in vederea indeplinirii scopurilor 

educationale propuse. 

4.  Corelarea activitatilor specifice din cele 5 arii curriculare cu activitatea manageriala propriu-zisa in 

vederea incadrarii cu personal didactic calificat si cu competente imbunatatite. 

5. Colaborarea cu CCD, alti furnizori de formare acreditati, Institutul de Stiinte ale Educatiei, ca 

centre de implementare a reformei pt. consultanta si informare prin activitati specifice, cu privire la 

oferta acestora de formare. 

 

 PARTENERIATE ŞI PROGRAME 

 

1. Proiectarea, organizarea, implementarea și coordonarea proiectelor de parteneriat și colaborare. 

2. Colaborarea cu instituții guvernamentale/ONG-uri/asociații/fundații, abilitate in derularea de 

proiecte si programe pt. creșterea calității activității instructiv-educative și îmbunătățirea rezultatelor 

școlare și extrașcolare. 

3. Crearea condițiilor necesare încheierii de parteneriate între școala și comunitatea locala, organizații 

non-guvernamentale, companii, fundații, instituții școlare similare din țară și din UE. 

 

RESURSE MATERIALE 

 

1. Fluidizarea fluxului informațional dintre instituția școlară, IS 4, ISMB, MEN, Primăria Sectorului 

4, Consiliul Local al sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităţilor de Invățământ Sector 4. 

2. Gestionarea eficienta a resurselor materiale. 

3. Elaborarea, repartizarea și execuția bugetului. 

 

RELAŢIILE CU PUBLICUL 
  

1. Realizarea mapei cu informații de interes general (instituții partenere, colaboratori, e-mailuri, 

telefoane utile, fax-uri, site-uri, etc). 

2. Organizarea unui punct de documentare și informare pt. cadrele didactice, pt. elevi și părinți. 

3. Organizarea și reglementarea internă a activității de primire și trimitere a corespondenței. 

 

 IMAGINE 

 

1. Analiza ambientului socio-cultural si economic al zonei sectorului 4 în care este amplasată școala și 

conturarea unei imagini pozitive a instituției în rândul comunității locale. 
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Realizarea activităților din planul operațional, conform planului managerial anual 

 

I. CRITERIUL ÎNDEPLINIRII SARCINILOR DIN FIȘA POSTULUI 

 

 Îndeplinirea atribuţiilor din fişa postului, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu 

hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări 

legale; 

 Încheierea contractelor individuale de muncă cu personalul didactic angajat pe perioadă 

determinată; 

 Elaborarea proiectului de buget propriu al unităţii şcolare pentru anul 2019; 

 Atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale (sponsorizări, donaţii); 

 Asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, conform prevederilor 

Legii nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale cu modificările şi adăugirile ulterioare; 

 Stabilirea necesarului de burse şcolare şi alte facilităţi (Bani de liceu, alocaţii) la nivelul 

unităţii, conform legislaţiei în vigoare; 

 Elaborarea fişelor de post pentru personalul didactic, personalul didactic-auxiliar şi personal 

nedidactic;  

 Coordonarea elaborării Regulamentului intern al unităţii de învăţământ;  

 Coordonarea elaborării proiectului de dezvoltare şcolară pe termen mediu, 2019-2023, prin care 

se stabileşte politica educaţională a instituţiei şcolare Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”; 

 Elaborarea planului managerial pe anul școlar 2019-2020 şi pe semestrul I, an şcolar 2019-

2020; 

 Alegerea Consiliului Elevilor conform Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor 

de invatamant preuniversitar, aprobat cu OMEN 4925/2005; 

 Participarea la întâlnirea semestrială cu Comitetul Reprezentativ al Părinţilor şi prezentarea  

activităţii instructiv – educative, a rezultatelor şcolare, şi a  listei minimale  cu privire la nevoile 

şcolii pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale, precum şi în ce priveşte parteneriatele 

educaţionale dintre unitatea de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ, cultural, în plan local, 

naţional şi internaţional; 

 Aplicarea prevederilor legale şi a metodologiilor MEN cu privire la acordarea, gradației de merit, 

OMEN nr.4948/2019– Metodologia si criteriile privind acordarea gradaţiei de merit învăţământul 

preuniversitar pentru 2020;  

 Lansarea proiectelor de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din ţară şi din străinătate, cu 

alţi parteneri (fundaţii, asociaţii profesionale, agenţi economici); 

 Emiterea de decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii  educaţionale 

şi de dezvoltare instituţională; 

 Elaborarea propunerilor planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021, avizat in Consiliul 

Profesoral, Consiliul de Administraţie, Comisia pentru Curriculum;  

 Întocmirea de adrese către ISMB, Primăria Sector 4, Consiliul Local al Sectorului 4, Ministerul 

Educaţiei Naţionale, pentru a obţine finanţări, realocări bugetare pentru susţinerea unor proiecte 

artistice, pentru dotări specifice, pt. fundamentarea Planurilor cadru din învăţământul vocaţional, 

profilul artistic, specializarea coregrafie; 

 Numirea prin decizii interne a : 

 diriginţilor la clase; 

 Consiliului de Administraţie; 

 Consiliului Profesoral; 

 Secretarului  Consiliului de Administraţie şi a secretarului  Consiliului Profesoral; 

 Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 

 Responsabilului comisiei diriginţilor care este şi consilierul educativ; 

 Şefilor de catedre/comisii metodice/aria curriculara Arte ; 

 Comisiei pentru Curriculum; 

 Consiliului artistic; 
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 Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calităţii; 

 Comisiilor şi colectivelor de lucru pe probleme; 

 Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei  în mediul şcolar. 

 Realizarea de asistenţe la ore, conform cerinţelor Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar şi la lecţiile deschise de specialitate, pe tot parcursul 

semestrului I, an şcolar 2019-2020; 

  Constituirea, la nivelul şcolii, a comisiei pentru echivalare în credite profesionale transferabile, 

în urmatoarea componenţă: preşedinte prof. Petcu Lăcrămioara (director), membri prof. Cocea 

Nicoleta, metodist CCD, prof. Tatu Adina Mariana. 

 Organizarea şi desfăşurarea concursului la nivelul unităţii de învăţământ pentru ocuparea cu 

personal didactic a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din Centrul de examen Liceul 

de Coregrafie ”Floria Capsali” conform OMEN nr.4959/2013. 

  Concursul pentru ocuparea catedrelor rezervate cu personal didactic calificat pentru disciplina: 

Pian complementar s-a desfăşurat in baza Hotărârii nr.5/25.09.2019 a Consiliului de administraţie, 

iar comisia de desfăşurare şi organizare a fost numită prin Decizia nr. 59/25.09.2019  în următoarea 

componenţă: preşedinte prof. Petcu Lăcrămioara (director), secretar prof. Radu Diana Theodora, 

membri prof. Constantinide Lavinia, prof. Ivan Rodica, reprezentant IS4, inspector şcolar pentru 

managementul resurselor umane, prof. Gîrtan Mihai. 

-  Testarea pentru ocuparea unei catedre vacante cu personal didactic fără studii corespunzătoare 

postului pentru disciplinele Dans clasic, Dans contemporan, Pian corepetiţie a fost numită în baza 

Hotărârii nr.3/25.09.2019 a Consiliului de Administraţie, iar comisia pentru testarea personalului 

fără studii corespunzătoare postului a fost numită în baza Deciziei nr.60/25.09.2019 în următoarea 

componenţă: preşedinte prof. Petcu Lăcrămioara, secretar prof. Radu Diana Theodora, membri prof. 

Georgescu Doina Nicoleta, Cocea Nicoleta, Calomfirescu Florin, Seuşan Florin. 

 

II. CRITERIUL ACTIVITATILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-

EDUCATIVA 

RECITALURI DE BALET/ SPECTACOLE/ CONCURSURI 

Participarea la spectacole, festivaluri şi concursuri la nivel municipal, naţional şi 

internaţional: 

 

Spectacole ale Operei Naţionale Bucureşti la care au participat elevii liceului: 

 

 30.10.2019 - „Lacul Lebedelor” – eleva Octavia Cristea, cls a XI-a 

 10.11.2019 - „Lacul Lebedelor” –  eleva Octavia Cristea, cls a XI-a 

 13.11.2019 - „Frumoasa din pădurea adormită” - elevii cls V-VI coordonaţi de d-nele prof. 

Clarisa Cristea şi Cristina Mitu; 

 17.11.2019 – „Corsarul” , coordonator prof. Cristina Mitu 

 24 si 29.11.2019 - „Spărgătorul de nuci” –elevii cls a X-a, coordonaţi de d-na prof. Cristina 

Mitu; 

 30.11.2019 – „O Scrisoare Pierduta” - elevii cls a X-a, coordonaţi de prof. Ileana Sora; 

 3.12.2019 – „Magazinul de păpuşi” – Spectacol al Studioului de Balet pentru Copii și Tineret 

organizat de d-na Magdalena Rovinescu unde participa următorii elevi:Ioana Niculescu, Ștefania 

Stanciu, Alesia Stanciu (cls a IX-a), Ana Toderică (cls a X-a), Ruxandra Necula (cls a XII-a); 

 4.12.2019 – „Lacul Lebedelor” –eleva Octavia Cristea, cls a XI-a; 

 11, 19 si 29.12.2019- „Spărgătorul de nuci” –elevii cls a X-a, coordonaţi de d-na prof. Cristina 

Mitu; 
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Spectacole organizate de liceu la care au participat toţi elevii: 

 

 5.12.2019 - Spectacol «Poveste de Iarnă» la sala Centrului Cultural a Ministerului Afacerilor 

Interne, elevii cls. I-XII pregătiţi de profesoriilor, regia este semnata de prof. Mihaela Vasilovici, 

Anamaria Ghinea, Krista Sandu; 

 12.12.2019 – Au fost sustinute doua spectacole „Poveste de Iarnă” la Centrul Cultural „Ion 

Manu” din Otopeni, orele 14:00 si 18:00 unde au participat elevi ai cls IV-XII pregătiţi de 

profesorii lor, regia celor două spectacole este semnată de d-nele prof. MihaelaVasilovici, 

Anamaria Ghinea, Cristina Mitu, Nicoleta Cocea, Krista Sandu; 

 

IV) PROIECTE SI PARTENERIATE 

 Parteneriatul cu Opera Națională București Nr.32/342/ 29.08.2018 continuat pentru anul şcolar 

2019-2020 prin act adiţional/Ateneul Român în cadrul proiectului «Clasic e fantastic» 

 Acordul de parteneriat cu Asociaţia de Conştientizare a Industriei Agricole Nr. 3687/ 02.10.2019; 

 Protocolul de parteneriat cu CMBRAE ptr workshop- Tehnici de psihodramă şi euritmie utilizate 

în logopedie; 

 Parteneriat cu Teatrul Odeon Nr.477/16.11.2018 continuat pentru anul şcolar 2019-2020 prin act 

adiţional; 

 Parteneriatul cu Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti încheiat în 14.12.2018 continuat pentru 

anul şcolar 2019-2020 prin act adiţional; 

 Protocol de colaborare în cadrul programului Erasmus Nr.2501/11.11.2019; 

 Parteneriatul cu Biblioteca Naţională a României încheiat în 17.12.2018 continuat pentru anul 

şcolar 2019-2020 prin act adiţional. 

Scopul încheierii parteneriatelor este cel de promovare a imaginii şcolii şi de adoptare a unei 

perspective complexe privitor la activitatea didactică, manifestată prin schimbul de experienţă şi 

prin însuşirea de noi achiziţii în vederea optimizării strategiei educaţionale atât în domeniul 

specialităţii cât şi în alte domenii de activitate. 

 

 

Director, 

Prof. Lăcrămioara Petcu 


