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RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
AN ȘCOLAR 2020-2021
APROBAT în CA din 22.10.2021

I. Proiectarea strategiei de coordonare și direcțiilor de dezvoltare a unității de învățământ
1.1 Asigurarea corelarii obiectivelor de invatamant cu cele stabilite la nivel national si local
Obiectivele din documentele manageriale strategice si operationale au fost stabilite ținandu-se cont de
strategia educationala de la nivel national precum si de politicile educationale de la nivelul Inspectoratului
Scolar Judetean Arges. Au fost corelate obiectivele stabilite la nivelul sistemului naţional de învǎţǎmânt cu
cele specifice unitǎţii şcolare. PDI-ul s-a realizat de catre o comisie stabilita prin decizie interna, pentru
perioada 2016-2021, a fost inregistrat cu nr. 653/30.08.2016, avizat in C.P. din 06.09.2016 si aprobat in C.A
din 07.09.2016. A avut ca baza de pornire PDI–ul 2012-2016. A fost revizuit în 2017-2018, prezentat și
aprobat în ședința C.P/06.10.2017 si la inceputul anului scolar 2018-2019, prezentat in CP si aprobat in
sedinta CA nr 16/08.10.2018 cand au fost revizuite datele statistice. PDI-ul 2016-2021 urmează să fie
înlocuit cu unul nou, astfel încât la începutul anului școlar 2021-2022 să stea la baza documentelor
manageriale. Planul managerial 2020-2021 a fost înregistrat cu numărul 149/04.03.2021, prezentat în
Consiliul Profesoral din 04.03.2021 și aprobat în CoA din 04.03.2021. In acest context au fost validate
obiectivele propuse pentru acest an școlar asigurandu-se în acest fel asumarea acestora de catre personalul
unității din Scoala Gimnazială Nanu Muscel. S-a urmărit operaționalizarea direcțiilor de acțiune stabilite la
nivelul inspectoratului școlar.
Am elaborat, după consultarea cu toate cadrele didactice, elevii, părinții, autoritățile publice locale și
partenerii sociali Proiectul de curriculum al școlii privind:
Aplicarea Curriculumului național (planuri-cadru, programe școlare);
Elaborarea proiectului de Curriculum la decizia şcolii prin asigurarea coerenței cu curriculumul
naţional, cu respectarea numărului minim/maxim de ore din planurile cadru în vigoare și având în vedere
interesul prioritar al elevului.
Asigurarea coordonării între diferitele discipline/ /cadre didactice am realizat-o prin încurajarea
lucrului in echipa, pe comisii de lucru și în cadrul comisiei de curriculum, conform rapoartelor întocmite de
responsabilii acestora. Comisia de curriculum a reunit subcomisiile: pe arii curriculare, diriginților, prof. înv.
primar, Școala Altfel, C.D.Ș. Pentru elaborarea ofertei la nivelul școlii, la nivelul catedrelor au fost propuse
opționale și au fost consemnate în caietele de PV comisii, în CP-ul din au fost prezentate de către
responsabilii de comisii opționalele propuse conform tabelului centralizator, profesorii diriginți / învățământ
primar au prezentat online opționalele propuse la clasele respective părinților și elevilor, au fost centralizate
tabelele pe clase trimise de prof. înv. primar/diriginți, a fost prezentată centralizarea cu disciplinele din CDȘ
pentru care au optat elevii și părinții în ședința CP. Oferta CDȘ a fost înaintată la IȘJ pentru obținerea
avizului științific din partea inspectorilor pe specialități astfel: Clasa Pregătitoare- Limba engleză prin cântec
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și joc, Cls I, II, III, IV- Limba engleză prin arte, grupă constituită din elevi ai claselor V B,C, cls VI A Limba germană prin joc și imagine, cls. V A,B,C,D, VI B, VII A,B,C- Micul actor, VIII A, B- Capcanele
limbii române.
S-a elaborat Proiectul activitǎţilor extracurriculare la nivel de școală de către consilierul educativ, a
fost prezentat în CP și aprobat în CA, ţinându-se cont de calendarul evenimentelor de importanţǎ
internaţionalǎ, naţionalǎ sau localǎ, de concursurile şi olimpiadele şcolare, de elementele de culturǎ
organizaţionalǎ, colaborând permanent cu instituţiile de profil, cu ONG-uri sau asociaţii aflate în parteneriat
în derularea de proiecte şi programe educative.
Pentru calendarul activitatilor extrascolare al ISJ Arges se regasesc proiecte-activitati propuse si
organizate de Scoala Gimnaziala Nanu Muscel, înregistrate la Palatul copiilor: Concursul interjudețean
Feerie de iarnă prin cuvinte magice, nr. 24/23.09.2020, Concursul regional Orizontul local. Locuri și oameni
cu care mă mândresc, nr. 23/23.09.2020. Toate proiectele au fost suspendate pe fondul pandemiei.
Deși a fost un an mai puțin bogat în organizarea de concursuri, elevii noștri au obținut 2 premii la
Concursuri Județene și Interjudețene, 17 premii la Concursuri Regionale și 24 premii la Concursuri
Naționale.
În școala noastră s-au desfășurat mai multe proiecte: Proiect educațional interșcolar Copiii fac arc în
spațiu și timp peste Carpați, în cadrul inițiativei Primăriei Câmpulung 2021- Capitala scrisului românesc,
Proiect curricular inovator Dor de teatru, Proiect educațional de prevenire a abandonului școlar- Suntem
împreună, Proiect de educație incluzivă și remedială-Singur acasă, Proiect extracurricular cu finanțare
extrabugetară La mulți ani, copilărie!, Proiect educațional Eroi au fost, eroi sunt încă, Proiect educațional de
educație incluzivă Punți de suflet, Proiect educativ inovator Sănătatea-bunul cel mai de preț, Proiectul
educațional inovator Școala de vară. Alte activități extracurriculare: Ziua Unirii Principatelor Române (PV
nr. 69/28.01.2021), Ziua Siguranței pe Internet, „Prevenirea traficului de persoane”, în cadrul proiectului
„Improving parenting and child participation, „Pardon, îmbrac un pom, ajut un om” este acțiunea desfășurată
în data de 13.02.2021, în cadrul celei de a doua ediții a campaniei „Pardon, îmbrac un pom, ajut un om”, în
ziua de 24 februarie, Ziua Dragobetelui, 1 Iunie- Ziua Copilului, 9 Mai Ziua Europei, acțiunea de
ecologizare Argeșul curat.
Planificarea perioadei de desfasurare a programului Scoala Altfel ( în CA- pv nr. 11/09.09.2018 a
fost stabilita perioada 08 -12 februarie 2020) si organizarea acestui program s-a realizat conform noilor
prevederi legale, cu consultarea elevilor, parintilor si a cadrelor didactice. Comisia de lucru ( constituita prin
decizie interna, in urma discutiilor din CP) a elaborat documente de lucru, a centralizat propunerile de
activitati aprobate de CA si a intocmit raportul final. Programul Școala Altfel a fost aprobat în ședința CA din
29.01.2021.
A fost constituit Consiliul Elevilor, în ședința din 6 octombrie 2020 s-au desfășurat alegeri pentru
funcțiile de conducere și președintele CE Șerban Sebastian a devenit membru fără drept de vot în CA. A fost
constituit Consiliul de Părinți pe școală, în ședința din 08.10.2020, fiind aleși: Pîrvu Dana- președinte,
membru CA, Mitu Mădălina- vicepreședinte, membru CA, Rusei Adrian- membru Comisia pentru prevenirea
și combaterea violenței, Oprescu Andreea- CEAC și Comisia de organizare Școala Altfel.
Toate deciziile au fost luate în urma discuțiilor din Consiliul Profesoral, validării/aprobării de către
Consiliul de Administraţie, în vederea creării şi dezvoltării unei culturi organizaţionale bazate pe încredere,
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creativitate şi inovare, muncă de echipă şi colaborare. O parte din sedintele CA și CP s-au sustinut pe
aplicatia Whatsapp, apoi pe Microsoft Teams, o parte s-au ținut fizic, cu asigurarea măsurilor de distanțare și
de igienă.
1.2 Validarea obiectivelor la nivelul Consiliului de Administrație și asigurarea asumării acestora de
personalul unității de învățământ.
Consiliul de Administrație a funcționat într-o componență de 9 membrii. Constituirea noului CA s-a
făcut la data de 09.09.2020. În ședința din 08.12.2020 a fost aprobat Regulamentul CA și Atribuții membrii
CA. Aprobarea calendarului activităților educative. Pentru a stimula munca de echipă și calitatea, conform
ROF, membrii CA au validat Raportului privind starea și calitatea învățământului an 2020-2021 și stabilirea
măsurilor ameliorative, au validat Plan Managerial director, director adjunct, consilier educativ.
Recunoașterea meritelor personalului s-a făcut prin acordarea calificativelor parțiale la cerere de Foarte Bine
precum și a celor anuale. Aprecierea meritelor elevilor s-a făcut prin acordarea de diplome în baza
rezultatelor obținute la concursurile școlare și în urma situației școlare anuale. Am colaborat la centralizarea
documentelor manageriale de diagnoză: rapoarte comisii și compartimente, RAEI 2019-2020, la realizarea
documentelor de prognoză: Planul Managerial cu stabilirea indicatorilor de performanță, Programului de
dezvoltare a SCIM și am început demersurile pentru evaluarea PDI 2016-2021 și adoptarea unui nou PDI.
Am participat la elaborarea documentelor manageriale de evidență: statul de funcții, organigrama, schema
orară, planul de școlarizare. Au fost enunțați indicatori cuantificabili de realizare. În Consiliul Profesoral din
15.10.2020 a fost aprobată tematica CP, propunerea de revizuire a Codului Etic, a fost dezbătut ROF unitate
în acord cu noul Regulament Cadru. În C.A. au fost aprobate Regulamentul Intern, Codul Etic și ROF
unitate. În Consiliul Profesoral din 15.10.2020 a fost prezentat Programul de dezvoltare a Sistemului de
control intern managerial la nivelul școlii și a fost aprobat în CA. La elaborarea documentelor manageriale sa avut în vedere planificarea resurselor necesare.
2.1. Elaborarea și /sau revizuirea metodelor și procedurilor consemnate în documentele
manageriale în concordanță cu principiile unui management eficient
În şcoală există procedurile operaţionale pentru fiecare compartiment. Au fost aprobate în acest an
școlar noi proceduri, ca de exemplu: PO desfășurare cursuri, PO pregătire școală, PO triajul elevilor, PO
curățenie și igienizare, PO izolare elevi bolnavi prin Hotărârea nr. 18 a CA din 09.09.2020, PO serviciul pe
unitate, Hotărârea nr. 22 din 17.09.2020, PO Formarea continuă și perfecționarea personalului, PO privind
colectarea, validarea, păstrarea și arhivarea condicii de prezență, PO Distribuire produse lactate, de
panificație și fructe, CA nr. 13 din 15.10.2020. Există procedurile, după cum urmează: PO Etică.Integritate,
PO Atribuții, funcții, sarcini, structura organizatorică, PO Separarea atribuțiilor, competență, PO
Competența, Performanța, PO Delegarea, Continuarea activității, PO Coordonarea, PO Managementul
riscului, PO Informare. Comunicare, PO Corespondență și arhivare, PO Elaborare documente, PO
Gestionarea abaterilor, PO Accesul la resurse. Au fost realizate fișe de evaluare a riscurilor pentru fiecare
categorie de salariați: Instrucțiuni SSM privind modul de protejare împotriva infectării cu COVID-19, Plan
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de Prevenire și Protecție, Fișa de măsuri propuse, Lista zonelor cu risc ridicat și specific, Fișa de evaluare a
fiecărui loc de muncă și Fișa de măsuri propuse. Există registrul riscurilor în unitate și școala este înscrisă la
poziția 729 în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică. Există PO Funcții sensibile,
inventarul cu funcțiile sensibile, planul de rotație al cadrelor.
Autorizația sanitară de funcționare emisă de către Direcția de Sănătate Publică Argeș cu nr. 81 din
11.04.2016 acoperă domeniile: învățământ primar, gimnazial, program Step by Step, alimentație colectivă –
catering, Certificat de identitate sportivă cu nr. 0040907, identificat în Registrul sportiv AG/F/00014/2009,
Certificat constatator nr. 10/2009 emis de ITM Argeș prin care școala îndeplinește condițiile de funcționare
specifice SSM pentru învățământ primar și învățământ gimnazial. Școala a primit personalitate juridică prin
decizia ISJ nr. 2195/2011 și Certificatul de înregistrare fiscală cu nr. 29347858 din 16.11.2011. În inventarul
domeniului public aprobat prin HCL nr. 72/1999 și modificat prin HCL nr. 77/2001 se află localul școlii la
poziția nr. 428 cu SC – 798,5 MP, iar prin HCL nr. 5 /2012 s-a aprobat ca bunurile aparținând domeniului
public aferente înv. preuniversitar să fie date în administrare cu titlu gratuit astfel: clădire școală, teren cu
suprafața de 5417 mp, sală de sport. Sala de Sport a fost recepționată prin PV 2063/2004 de la constructorul
SELCA SA și Compania Națională de Investiții.
În ce privește respectarea legislației SSM: s-a efectuat vizita medicală a personalului la începutul
anului școlar prin contractul încheiat cu Policlinica Nanu Muscel. Completarea carnetelor individuale de
protecție a muncii s-a făcut periodic în urma instructajului. A fost elaborat Planul de Prevenire și Protecție
pentru anul 2020/2021 înregistrat cu numărul 535/31.08.2020. Instructajul SSM și PSI s-a făcut diferențiat
pe categorii de personal, au fost completate și semnate carnetele individuale, a fost convocat cu regularitate
Comitetul SSM, cu invitarea reprezentantului ITM și întocmirea de proces-verbal ședință. Monitorizarea s-a
făcut așa încât să fie respectate termenele de instruire: 6 luni personalul didactic, 3 luni pentru personalul
nedidactic, precum și întrunirea periodică a Comitetului SSM. Activitățile/ instruirile SSM, PSI, ISU au fost
organizată conform legii. Incepand cu anul financiar 2020 a fost contractata firma autorizata pentru consiliere
pe domeniile SSM și Situații de Urgență: S.C. SSM Evaluare Riscuri SRL. Activitatea din domeniul Situații
de Urgență a cuprins următoarele domenii: stabilirea tematicii, fișei obiectivului, Plan de Prevenire și
Acțiune SU, Situația stingătoarelor, Raport activitatea SU. Din punct de vedere al autorizației de securitate la
incediu situație se prezintă astfel: clădirea școlii a fost inaugurată la 1 septembrie 1964, anterior introducerii
obligației legale de obținere a autorizației de securitate la incendiu și nu constituie obiectul HG 571/2016;
clădirea sălii de sport are autorizație de securitate la incendiu cu nr. 29/19/SU-AG din 13.02.2019, clădirea
Sălii multifuncționale aflate în construcție are aviz de securitate la incendiu cu nr. 253/19/SU-AG din
25.10.2019.
Colectivele de elevi au fost organizate conform planului de şcolarizare, astfel: 3 clase pregătitoare
(din care o clasă de Step by Step), 3 clase I, 3 clase a II-a, 3 clase a III-a, 4 clase a IV-a, 3 clase a V–a, 3
clase a VI-a, 2 clase a VII-a, 3 clase a VIII-a. Documentele şcolare au fost completate la zi, conform
Ordinului nr. 6178/18.12.2009 privind modificarea şi completarea OMEC nr. 3502/2005 pentru aprobarea
Regulamentului privind actele de studii și documentele școlare în învăţământul preuniversitar după cum
urmează: actele de studii- certificat de absolvire a clasei a VIII-a și documentele scolare:
a) registrul matricol;
b) catalogul clasei;
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c) cataloagele pentru examenele de corigente si diferente;
d) foaia matricola/adeverinta de studiu;
e) registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii.
Hotărârile care influențează calitatea procesului de învăţământ au fost luate prin consultarea tuturor
factorilor educaţionali: consiliul profesoral, consiliul de administraţie, părinţii, elevii, autorităţile locale.
2.2. Proiectarea documentelor de planificare
Au fost revizuite graficele de monitorizare şi autoevaluare a activităţii şcolii la nivelul consiliului
profesoral, consiliului de administraţie, CEAC, comisiilor metodice, compartimentelor funcţionale ale şcolii
prin emiterea de decizii interne, stabilirea tematicilor CP si CA, a graficului de asistenta la ore, aprobat în CA
din 15.10.2020;
raficul și tematica CA au fost aprobate în ședința din 09.09.2012. Regulamentul CA și atribuțiile
membrilor au fost prezentate în ședința CA din 08.12.2020 și au fost aprobate. Tematica CP a fost prezentată
și aprobată în ședința CP și înregistrată cu numărul 707/21.10.2020.
2.3. Proiectarea elementelor de evaluare
Au fost elaborate rapoarte semestriale şi anuale de activitate la nivelul comisiilor permanente:
comisia pentru curriculum, CEAC, comisia SSM și SU, comisia pentru SCIM, comisia pentru prevenirea și
eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării, comisii cu caracter temporar și comisii cu carater
ocazional. Pe ambele semestre, responsabilii au prezentat raportul către conducerea unitatii de învățământ .
În şcoală există documentele privind componenţa, planificarea şi tematica întâlnirilor, proceseverbale, hotărâri, anexe ale consiliului de administraţie, consiliului profesoral, CEAC, comisiilor metodice.
Au fost elaborate deciziile privind organizarea compartimentelor funcţionale ale şcolii, comisiilor
metodice și de lucru. Comisia de asigurare a calităţii şi-a desfăşurat activitatea conform legii;
Prezentarea in CP si aprobarea in sedinta CA- Hotărârea nr. 16 /09.09.2020 a fișei post personalul didactic și
didactic auxiliar și a fișei de evaluare personal didactic/ didactic auxiliar; Prin Hotărârea CA nr.15/
29.01.2021 au fost elaborate fișele si criteriile de evaluare pentru personalul nedidactic pe 2021 și s-au
validat calificativele din anul 2020;
Raportul anual a fost validat în CA din 15.10.2020, și a fost făcut public, conform art 31 din ROF
Cadru aprobat prin Ordinul 5447/2020.
Evaluarea gradului de satisfacție al beneficiarilor s-a făcut prin participarea la întâlniri ale comitetelor
de părinți pe clasă, Consiliului reprezentativ al părinților, Asociația de părinți Nanu Muscel, unde au fost
discutate aspectele sesizate de către părinți. De asemenea, în Consiliul Elevilor au fost cerute reprezentanților
clasei propuneri privind: respectarea drepturile elevilor, inițierea de activități extrașcolare, sprijinirea
proiectelor inițiate de unitatea de învățământ, situația bazei materiale, iar profesorul desemnat să asigure
comunicarea între Consiliul Elevilor și corpul profesoral, consilierul pe proiecte și programe, prof. Cristina
Troscenco a transmis conducerii școlii aspectele sesizate de către reprezentanții elevilor.
Controlul și monitorizarea procesului instructive-educativ s-a făcut prin asistențe la ore, conform
Graficului de asistență la ore pe sem. I nr. 663/08.10.2020 și semestrul al II-lea nr. 149/04.03.2021.
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Nu au existat activități de formare organizate în unitatea de învățământ. Au fost planificate întâlniri
formale, informale cu cadrele didactice la nivelul catedrelor/comisiei de curriculum şi comisiilor de lucru din
şcoală. La nivel de unitate a fost organizată Simularea Evaluării Naționale cls a VIII-a. Examenul s-a
desfășurat în două zile: 29 martie la limba și literatura română și 30 martie la matematică. Din partea cadrelor
didactice au participat membrii comisiei de organizare: președinte- prof. Avram Alina-Ileana, vicepreședinte
- prof. Damian Ovidiu, secretar- inf. Zărnescu Cătălin, membrii- prof. Bădițescu Dalina, prof. Popescu
Steluța, responsabil audio-video- prof. Călcîi Claudiu, profesori evaluatori și profesori asistenți. Au fost
prevăzute 6 săli de examen, cu asigurarea condițiilor de igienă și distanțare, o sală de multiplicare subiecte, o
sală de bagaje, o sală de primire subiecte.
A fost realizată tematica și graficul întâlnirilor Consiliului Reprezentativ al Părinților. La întâlnirea
din 08.10.2020 a fost pe ordinea de zi: Raportul de activitate pe anul școlar 2019-2020, prezentarea măsurilor
luate pentru începerea anului școlar, prezentare perioada Școala Altfel, Adoptare Regulament Consiliu
Reprezentativ, alegerea structurii de conducere, dezbaterea ROF unitate. A participat la întâlnire și
conducerea Asociației de părinți Nanu Muscel. La întâlnirea din 03.19.2020 au fost prezentate propunerile de
opționale.
CEAC a funcționat în următoarea componență: Bădițescu Dalina- responsabil, Pîrșan Mihaela,
Troscenco Cristina, membrii, Lipan Adina- reprezentant sindicat reprezentativ, Oprescu Andreea reprezentant părinți, Șain Dumitru Dănuț reprezentant Consiliul Local. Membrii CEAC au avut în vedere
completarea dosarului comisiei, colectarea datelor statistice, a rapoartelor de activitate a comisiilor
permanente, au fost întocmite rapoarte semestriale ale comisiei, s-au încărcat pe platforma ARACIP
documentele școlii.
RAEI pentru anul școlar 2019-2020 a fost finalizat la data de 12.10.2020 de către membrii Comisiei
CEAC.
2.3. Stabilirea obiectivelor, activităților, responsabilităților și termenelor de realizare în PDI și
în programele de dezvoltare SCIM, în acord cu codul de control intern.
Promovarea ofertei educaționale
Oferta educațională a luat în considerare cererile beneficiarilor direcți și indirecți. Planul de şcolarizare a
fost fundamentat pe următoarea structură - 15 clase inv primar 3+3+3+3+3 si 12 clase inv gimnazial 4+3+3+2.
Planului de scolarizare a fost realizat si fundamentat, fiind prezentat in CP, ședința din 03.12.2020 si aprobat
in CA în ședința din 08.12.2020, a fost înregistrat si transmis în termen catre ISJ Arges si avizat de
inspectorul de specialitate. Planului de şcolarizare a fost realizat pentru a ne încadra cat mai aproape de
costul per elev.
Oferta educațională a fost promovată la nivelul comunității prin intermediul televiziunilor ClarTV,
MuscelTV, radio Orion, a site-ului propriu http://scoala3.muscel.ro/, precum și a paginii de FaceBook:
https://www.facebook.com/ScGimnNanuMuscel/videos/464758891624209
https://www.facebook.com/watch/?v=2614901451880737

6

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NANU MUSCEL”
STR. FRAŢII GOLEŞTI NR.27
CÂMPULUNG JUD. ARGEŞ
TEL/FAX: 0248/510578
www.scoala3.muscel.ro
sc3nanumuscel@yahoo.com
Nr. 838/22/10.2021

Prin decizia nr. 07/09.01.2021 s-a constituit Comisia de Monitorizare a SCIM, având în componență:
președinte: prof. Avram Alina-Ileana- director; membrii: Ec. Enache Antonela- contabil șef(contabilitate),
Ec.Zărnescu Mirela- secretar șef(secretariat), Nicolaescu Elisabeta- secretar (inventariere-patrimoniu),
Solomon Mirela- bibliotecar (bibliotecă/casierie) prof. Bădițescu Dalina- responsabil CEAC, Prof Firu Alina
– repsonsabil înv.primar, prof. Călcîi Claudiu- responsabil SSM, prof. Damian Ovidiu- responsabil ISU,
Zărnescu Cătălin- analist programator.
Programul de dezvoltare a SCIM a fost înregistrat cu nr. 689/15.10.2020. Programul prevede
măsuri/acțiuni, termen de implementare, responsabili, rezultat pe fiecare din standard:
Componenta Mediul de control
Standard 1, Etică și integritate: Codul de Etică al Personalului didactic și didactic auxiliar înregistrat
cu nr. 928/10.10.2019 a fost reactualizat, a fost verificată periodic Cutia de reclamații, ultimul PV fiind
încheiat pe 28.05.2021, a fost prezentat raportul Comisiei de Etică. Au fost mediate sesizările primite, au fost
date răspunsuri în termen la petițiile depuse, în colaborare cu directorul unității. Au fost respectate
prevederile legale în soluţionarea petiţiilor înregistrate la nivelul şcolii. P.O. nr. 39 Soluționarea cererilor sau
a reclamațiilor individuale, aprobata in CA, se refera la plângerea (sesizarea sau reclamaţia) făcuta de către
un beneficiar sau de catre terțe persoane, referitoare la un membru al echipei de personal sau despre
produsele/ serviciile furnizate de catre instituție. Această procedură se aplică tuturor beneficiarilor serviciilor
educaționale oferite de instituție, dar și personalului școlii. Eventualele stari tensionate, create la un moment
dat, au fost conciliate şi mediate prin intervenţia unei terţe personae-director, director adjunct, acordand
asistenţă atunci când negocierile directe au intrat în impas. Codul de Etică a fost prezentat personalului din
unitate, de catre Consilierul de etică- prof. Voican Cristina, prezentat în CP și aprobat în CA, înregistrat cu
nr. 702/20.10.2020 și conține norme de conduită a cadrelor didactice față de părinți, norme de conduită
colegială, norme de conduită a echipei manageriale.
Standard 2, Atribuții, funcții, sarcini: A fost implementat Planul Managerial în acord cu PDI, a fost
revizuit Regulamentul Intern și înregistrat cu nr. 156/05.03.2021, a fost revizuit Regulamentul de Organizare
și Funcționare al Unității cu nr. 702/20.10.2020, au fost actualizare fișa postului.
Standard 3, Competență, performanță: Comisia de perfecționare și formare continuă, format din prof.
Brăgărea Mariana și prof. Zafiu Emanuela au înaintat conducerii școlii planul anual de formare a cadrelor
didactice, au transmis situațiile cerute de IȘJ, au completat baza de date cu situația perfecționării și numărul
de credite acumulate, au fost efectuate analize a principalelor activități.
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Standardul 4, Structura organizatorică: au fost stabilite competențele și responsabilitățile la nivelul
fiecărei structuri organizatorice, a fost aprobată în CA organigrama unității
Componenta Performanțe și managementul riscurilor
Standard 5, Obiective: a fost monitorizată implementarea PDI, menținerea/modificarea țintelor, s-a
realizat evaluarea periodic a situației realizării obiectivelor stabilite
Standard 6, Planificarea: S-a avut în vedere identificarea activităților necesare pentru atingerea
obiectivelor specifice , stabilirea resurselor necesare și a timpului.
Standard 7, Monitorizarea performanțelor: Evaluarea și raportarea performanțelor pe baza
indicatorilor asociați obiectivelor specifice fiecărui compartiment, execuția Planului anual de achiziții,
Planului anual de investiții.
Standard 8, Managementul riscului: Procedura prin Managementul riscurilor n-a fost revizuită, nu s-a
făcut instruirea personalului pentru în domeniul managementului riscurilor, nu au fost colectate analizele de
risc la nivel de compartimente pentru a se realiza Registrul Riscurilor.
Componenta Activități de control
Standard 9, Proceduri:
În şcoală există procedurile operaţionale pentru fiecare compartiment.Au fost aprobate în acest an
școlar noi proceduri, ca de exemplu: PO desfășurare cursuri, PO pregătire școală, PO triajul elevilor, PO
curățenie și igienizare, PO izolare elevi bolnavi prin Hotărârea nr. 18 a CA din 09.09.2020, PO serviciul pe
unitate, Hotărârea nr. 22 din 17.09.2020, PO Formarea continuă și perfecționarea personalului, PO privind
colectarea, validarea, păstrarea și arhivarea condicii de prezență, PO Distribuire produse lactate, de
panificație și fructe, CA nr. 13 din 15.10.2020. Există procedurile, după cum urmează: PO Etică. Integritate,
PO Atribuții, funcții, sarcini, structura organizatorică, PO Separarea atribuțiilor, competență, PO
Competența, Performanța, PO Delegarea, Continuarea activității, PO Coordonarea, PO Managementul
riscului, PO Informare. Comunicare, PO Corespondență și arhivare, PO Elaborare documente, PO
Gestionarea abaterilor, PO Accesul la resurse. Au fost realizate fișe de evaluare a riscurilor pentru fiecare
categorie de salariați: Instrucțiuni SSM privind modul de protejare împotriva infectării cu COVID-19, Plan
de Prevenire și Protecție, Fișa de măsuri propuse, Lista zonelor cu risc ridicat și specific, Fișa de evaluare a
fiecărui loc de muncă și Fișa de măsuri propuse.
Standard 10 Supravegherea: Au fost stabilite instrumente pentru monitorizarea activității la nivel
central și la nivel de compartimente, s-a realizat evaluarea sistematică a activităților desfășurate de fiecare
salariat în domeniul său de competență. Nu s-au realizat liste inventariere situații ce pot genera discontinuități
în desfășurarea activităților la nivel de structură organizatorică.
Componenta Informarea și comunicarea
Standard 12, Informarea și comunicarea
Reprezentarea grafică a procesului de realizare a procedurilor, inventarierea fluxurilor infromaționale,
stabilirea căilor pentru transmiterea informațiilor, gestionarea site-ului școlii.
Standard 13, Gestionarea documentelor: Au fost completate și verficate registrul de evidență, intrări,
ieșiri, uz intern alte documente specifice.
Standard 14, Raportarea contabilă și financiară: A fost făcută de contabilul șef, ec. Enache Antonela
după cum urmează:
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1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
1.
1.

Standard 15 Evaluarea sistemului de control intern. Nu s-au elaborat chestionarele de evaluare pentru
fiecare compartiment. Raportul anual SCIM a fost elaborat.
3. Propune în CA spre aprobare proiectul de buget corelat cu domeniile de activitate și ale PDI
3.1. Proiectarea bugetului unității de învățământ, corelat cu domeniile de activitate și ale PDI, precum
și asigurarea aprobării în CA
Bugetul a urmărit atingerea țintei nr. 1 din PDI, Dezvoltarea patrimoniului școlii !
LUCRARI DE REPARATII SI INVESTITII:
1. Reconvesie centrala termica in sala multifunctionala 1.249.088,56 lei – inceput dec. 2019
2. Reabilitare sala de mese step by step
23.800 lei– noiembrie 2020
3. Achizitionare si montare centrala termica ARISTON 12.352,72 lei –decembrie 2020
4. Lucrari de reparatii interioare sali de clasa 18.535,75 lei – aprilie 2021
BURSE BUGET LOCAL: PLATITE DECEMBRIE 2020
BURSE DE MERIT :
141 elevi - 15.615 lei
BURSE DE STUDIU:
9 elevi 740 lei
BURSE SOCIALE :
14 elevi 855 lei
BURSE BUGET DE STAT CF HG 1064/2020: PLATITE IUNIE 2021
BURSE DE MERIT :192 elevi x 450 lei = 86.400 lei
BURSE DE STUDIU:
8 elevi x 450 lei = 3.600 lei
BURSE SOCIALE :
12 elevi x 450 lei = 5.400 lei
DOTARI :
PANOURI PLEXIGLAS 445 BUC- 102.887.4 lei - septembrie 2020- mai 2021
TABLE MAGNETICE :
20 BUC - 8.804 lei
- decembrie 2020
LAPTOP HP :
2 BUC
- 5.567 lei
- decembrie 2020
MULTIFUNCTIONAL 2 BUC
-2905 lei
- decembrie 2020
DESKTOP PC INTEL
1 BUC
- 1249 lei
- decembrie 2020
SCAUN DIRECTORIAL
1 BUC
- 450 lei
- mai 2021
INVENTAR 31.12.2020
BUGET LOCAL:
MIJLOACE FIXE:
96.936,46 lei
OBIECTE DE INVENTAR : 709.026,84 lei
BUGET DE STAT:
OBIECTE DE INVENTAR :
26.315,74 lei
VENITURI PROPRII:
OBIECTE DE INVENTAR : 54.103,39 lei
CASARE 31.01.2021:
BUGET LOCAL : OBIECTE DE INVENTAR : -35.545,38 lei
VENITURI PROPRII : OBIECTE DE INVENTAR : -1.419,60 lei
A fost întocmită documentația pentru continuarea lucrărilor la Sala multifuncțională, s-au făcut demersuri
pentru începerea lucrărilor de reparație la acoperișul Sălii de sport. Prin rectificarea de buget din august s-a
aprobat suma de 100.000 lei pentru continuarea lucrărilor la Sala multifuncțională și 60.000 lei pentru
începerea lucrărilor de reparație la Sala de sport.
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3.2 Realizarea listei de priorități a cheltuielilor corespunzătoare etapei, pe principiile necesității și
oportunității și aprobarea în CA, în conformitate cu prevederile legale.
Proiectul de buget a fost prezentat și aprobat în ședința CA din 23.12.2020 având ca prioritate continuarea
lucrării de investiție și realizarea de lucrări și achiziții ce țin de buna funcționare a localului.
Au fost repartizate fondurile pe capitole de cheltuieli și articole bugetare în conformitate cu legislația în
vigoare
4. Propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de CA
4.1 Fundamentarea planului de școlarizare pe analiza de nevoi realizată la nivelul unității.
Analiza de nevoi a fost centrată pe interesul beneficiarilor: părinții și elevii școlii și a ținut cont de realizarea
normei de predare pentru cadrele didactice.
4.2. Elaborarea proiectului planului de școlarizare la nivelul unității de învățământ
Proiectul planului de școlarizare a fost elaborat și înregistrat cu nr. 08/11.01.2021 și apoi a fost înaintat spre
aprobare la IȘJ Argeș.
4.3 Supunerea spre aprobare a CA a proiectului planului de școlarizare la nivelul unității de
învățământ s-a făcut în ședința din 23.12.2021 astfel: 15 clase la ciclul primar: Preg.- 2 tradiționale și 1 Step
by Step, cls I – 2 tradiționale și 1 Step by Step, cls a II-a – 3 clase, cls a III-a – 3 clase, cls a IV-a – 3 clase și
12 clase la ciclul gimnazial: cls a V-a 4 clase, cls a VI-a 3 clase, cls a VII-a 3 clase, cls a VIII-a 2 clase.
5. Elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și schema de personal didactic
auxiliar și nedidactic și le supune spre aprobare CA
5.1. Întocmirea proiectului de încadrare
A fost întocmit si transmis în timp util compartimentului Resurse umane din cadrul ISJ Arges.
Au fost întocmite statul de funcţii şi statul de personal şi prezentate la termenul stabilit serviciului Normaresalarizare din cadrul ISJ Arges. Proiectul de încadrare a fost prezentat si discutat in CP
5.2 Asigurarea aprobării în CA a proiectului de încadrare
Proiectul de încadrare a fost aprobat în CA în ședința din 22.01.2021.
II. Organizarea activităților unității de învățământ
1. Întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine
1.1.
Elaborarea fișei postului
Fișa postului personal didactic și didactic auxiliar a fost prezentată și validată în ședința CA din 09.09.2020,
în conformitate cu organigrama unității , categoria de personal și funcția deținută
1.2.
Repartizarea concretă a sarcinilor, realizarea încadrării corecte pe post
S-a urmărit respectarea fișei cadru prevăzute Ordinului 6143/2011 actualizat privind Metodologia de
evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar și Ordinului nr. 4247/2020 privind
modificarea Metodologiei și particularizarea ei la nivel de unitate.
1.3.
Realizarea încadrării corecte pe post a cadrelor didactice, personalul didactic auxiliar și
nedidactic s-a făcut conform legislației
2. Răspunde de selecția, angajarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului didactic, precum și de
selecția personalului nedidactic
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2.1 Selectarea personalului în concordanță cu legislația în vigoare.
S-a urmărit respectarea Metodologia cadru pentru mobilitatea personalului didactic, au fost emise
documentele cerute de către personal, au fost trimise la ISJ situațiile cerute.
2.2 Încadrarea/angajarea personalului în conformitate cu legislația în vigoare
Încadrarea personalului s-a făcut prin Proiectul de încadrare aprobat în CA din 29.01.2021
2.3 Încadrarea în normativul de personal didactic auxiliar și nedidactic
S-a făcut prin respectarea legislației în vigoare: Normativele de personal didactic auxiliar şi de administraţie
au fost aprobate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi transmise cu nr.34.053 din 10 august 1993.
Ulterior criteriile au fost completate, modificate şi transmise instituţiilor de învăţământ preuniversitar cu
nr.36.293 din 4 octombrie 1993 şi cu nr.35.907 din 11 octombrie 1993. În conformitate cu prevederile art.19,
alin. (4) din legea nr. 128/1997, Ministerul Educaţiei Naţionale a elaborat "Criterii de normare" pentru
personalul didactic auxiliar care au fost publicate in Monitorul Oficial, nr.269/20.VII.1998.
2.4 Încheierea contractelor de muncă conform prevederilor legale în vigoare
În baza Codului muncii, contractul individual de munca s-a incheiet în baza consimtamantului partilor, in
forma scrisa, in limba romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de
incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Angajatorul este obligat ca,
anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.
Angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru
salariatii care presteaza activitate in acel loc. Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de sector de
activitate Învățământ Preuniversitar nr 651/28 aprilie 2021 trebuia negociat și încheiat la nivel de unitate,
conform Codului Muncii art 229, ceea ce nu s-a întâmplat.
3.1 Gestionarea etapelor de mobilitate s-a făcut prin respectarea Metodologia cadru pentru mobilitatea
personalului didactic, au fost emise documentele cerute de către personal, au fost trimise la ISJ situațiile
cerute.
4.1 Asigurarea obținerii autorizațiilor și avizelor legale.
Autorizația sanitară de funcționare emisă de către Direcția de Sănătate Publică Argeș cu nr. 81 din
11.04.2016 acoperă domeniile: învățământ primar, gimnazial, program Step by Step, alimentație colectivă –
catering, Certificat de identitate sportivă cu nr. 0040907, identificat în Registrul sportiv AG/F/00014/2009,
Certificat constatator nr. 10/2009 emis de ITM Argeș prin care școala îndeplinește condițiile de funcționare
specifice SSM pentru învățământ primar și învățământ gimnazial. Școala a primit personalitate juridică prin
decizia ISJ nr. 2195/2011 și Certificatul de înregistrare fiscală cu nr. 29347858 din 16.11.2011. În inventarul
domeniului public aprobat prin HCL nr. 72/1999 și modificat prin HCL nr. 77/2001 se află localul școlii la
poziția nr. 428 cu suprafața construită la sol- 798,5 mp, iar prin HCL nr. 5/2012 s-a aprobat ca bunurile
aparținând domeniului public aferente înv. preuniversitar să fie date în administrare cu titlu gratuit astfel:
clădire școală, teren cu suprafața de 5417 mp, sală de sport. Sala de Sport a fost recepționată prin PV
2063/2004 de la constructorul SELCA SA și Compania Națională de Investiții. Din punct de vedere al
autorizației de securitate la incediu situație se prezintă astfel: clădirea școlii a fost inaugurată la 1 septembrie
1964, anterior introducerii obligației legale de obținere a autorizației de securitate la incendiu și nu constituie
obiectul HG 571/2016; clădirea sălii de sport are autorizație de securitate la incendiu cu nr. 29/19/SU-AG din
13.02.2019, clădirea Sălii multifuncționale aflate în construcție are aviz de securitate la incendiu cu nr.
253/19/SU-AG din 25.10.2019.
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5. Încheierea de contracte cu agenții economici, ONG și alte organizații privind derularea proiectelor.
5.1. Existența contractelor încheiate și derulate cu agenții economici, ONG și alte organizații privind
derularea proiectelor.
S-au încheiat parteneriate pentru obținerea de fonduri extrabugetare, material, echipamente, premii pentru
susținerea activităților școlare și extrașcolare cu:
Asociația de Părinți Nanu Muscel
S.C New Design Composite SRL
Asociația Ecotic
Prographic architecture studio
6. Lansează proiecte de parteneriat cu unități de învățământ similare din UE sau din alte zone.
6.1 Implicarea unității de învățământ în proiecte de parteneriat cu unități de învățământ similare din
UE
Școala noastră, prin prof. Voican Cristina coordonează proiectul : AMITIÉ SANS FRONTIÈRES – LE
FOLKLORE CRÉE DES LIENS, în programul eTwinning, parte a Erasmus+, alături de Școala Primară nr. 4
din Xanthi, Grecia. Participă la următoarele două proiecte alături de școli din Turcia, India: Superstition in
the world, Quiet your mind, open you heart. Nu există o planificare cu privire la accesarea proiectelor
europene. În ce privește cadrul logistic, avem spații, aparatură dar nu și consultanță. Nu au fost depuse
proiecte pentru Fondul Social European: https://www.fonduri-ue.ro/
III. Conducerea/coordonarea activității unității de învățământ
1. Implementează planul managerial al unității
1.1 Implementarea planului managerial prin alocarea de resurse
Planul managerial a fost înregistrat cu nr. 149/04.03.2021 și a fost prezentat în CP și aprobat în CA din
04.03.2021. Sunt prevăzute domenii funcționale de performanță, obiective specifice, acțiuni, responsabili,
resurse materiale, umane, de timp, indicatori de performanță.
1.2Respectarea termenelor stabilite prin planul managerial
Au fost respectate termenele prevăzute.
2. Stabilește prin decizie componența catedrelor și comisiilor din unitate.
2.1 Constituirea și emiterea deciziilor de constituire a comisiilor și grupurilor de lucru
Până la începerea școlii au fost constituite comisiile cu caracter permanent: Comisia de Curriculum, CEAC,
SSM și SU, Control managerial intern, Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de
corupție și discriminării. Au fost constituite comisii cu caracter temporar și ocazional. În cadrul comisiilor își
desfășoară activitatea elevi desemnați de Cons. Elevilor și părinți desemnați de Consiliul Reprezentativ al
Părinților. Comisiile și compartimentele au fost integrate în organigrama aprobată de CA în ședința din
15.10.2020.
2.2. Emiterea deciziei de constituire a comisiei SCMI prin respectarea standardelor de calitate
În baza HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a indicatorilor de performanță
pentru evaluarea și asigurarea calității și-a desfășurat activitatea, prin decizia nr. 07/09.01.2021, Comisia de
Monitorizare a SCIM, având în componență: președinte: prof. Avram Alina-Ileana- director; membrii: ec.
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Enache Antonela- contabil șef(contabilitate), Ec. Zărnescu Mirela- secretar șef (secretariat), Nicolaescu
Elisabeta- secretar (inventariere-patrimoniu), Solomon Mirela- bibliotecar (bibliotecă/casierie), prof.
Bădițescu Dalina- responsabil CEAC, Prof Firu Alina- repsonsabil înv. primar, prof. Călcîi Claudiu responsabil SSM, prof. Damian Ovidiu- responsabil ISU, Zărnescu Cătălin-analist programator.
2.3. Desemnarea coordonatorilor structurilor unităților cu PJ
Nu este cazul
3. Propune CA spre aprobare Regulamentul de funcționare al unității.
3.1 Propune spre aprobare CA a ROFUI și Regulamentul Intern
ROUIP a fost revizuit de către o comisie și aprobat de CA în ședința din 15.10.2020. Regulamentul Intern a
fost revizuit de către o comisie și aprobat în CA din 04.03.2021.
4. Prezintă anual un raport asupra calității educației în unitatea de învățământ
4.1 Propunerea spre aprobarea CA a raportului anual
Raportul anual a fost prezentat și aprobat de CA în ședința din 15.10.2020.
4.2 Prezentarea raportului în CP și Consiliul reprezentativ al părinților
Raportul anual a fost prezentat în ședința din 08.10.2020 a Consiliului Reprezentativ al Părinților și în
Consiliul Profesoral din data de 15.10.2020.
5. Elaborează instrumente interne de lucru
5.1 Activitatea de îndrumare, control și evaluarea activităților se bazează pe utilizarea unor
instrumente interne de lucru
Organizarea activităților din unitatea de învățământ s-a făcut conform documentelor manageriale pe
următoarele direcții: proiectare, organizare, conducere operațională, monitorizare, evaluare și control,
motivare, implicare, formare și dezvoltare profesională și personală, dezvoltarea echipelor, negocierea și
rezolvarea conflictelor, comunicare și informare, parteneriat.
Resursa umană și resursa materială pentru desfășurarea examenelor naționale a fost asigurată prin
organizarea participanților cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice, fiind asigurate condițiile
pentru desfășurarea Simulării Evaluării Naționale cls a VIII-a, Evaluarea Națională cls II, IV,VI și Evaluarea
Națională cls a VIII-a. Nu s-au desfășurat olimpiade, dar s-au desfășurat online concursuri școlare, la care au
participat elevi coordonați de cadre didactice. Consilierul educativ a centralizat rezultatele obținute la
concursuri. S-a întocmit graficul de asistențe pentru semestrul I și pentru semestrul al II-lea, an școlar 20202021, graficul a fost prezentat în CP și aprobat in CA si apoi adus la cunoștința angajaților prin afișare în
cancelarie. Exista dosarul de fișe de observații ale lecțiilor și un registru de evidență a asistențelor la ore. Au
fost realizate inspecții la clasă cu limitările aduse de școala online. Nu s-a ajuns la situația ca fiecare cadru
didactic să fie asistat cel puțin o dată pe semestru și din cauza măsurilor impuse de pandemie. Prin decizia
directorului, directorul adjunct a îndeplinit atribuțiile delegate prin decizia nr 02/09.01.2021. CEAC a
funcționat în următoarea componență: Bădițescu Dalina- responsabil, Pîrșan Mihaela, Troscenco Cristinamembrii, Lipan Adina- reprezentant sindicat reprezentativ, Oprescu Andreea- reprezentant părinți, Șain
Dumitru Dănuț reprezentant Consiliul Local. Membrii CEAC au avut în vedere completarea dosarului
comisiei, colectarea datelor statistice, a rapoartelor de activitate a comisiilor permanente, au fost întocmite
rapoarte semestriale ale comisiei, s-au încărcat pe platforma ARACIP documentele școlii. RAEI pentru anul
școlar 2019-2020 a fost finalizat la data de 12.10.2020 de către membrii Comisiei CEAC.
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6. Asigură, prin șefii catedrelor și responsabilii comisiilor aplicarea planului de învățământ a programelor
școlare a metodologiei privind evaluarea
6.1. Procurarea documentelor curriculare
Planul de activități al bibliotecii înregistrat cu nr. 737/05.11.2020 a prevăzut realizarea stocului de manual
școlare, inventarierea, conservarea, igienizarea.
6.2. Verificarea aplicării planurilor-cadru de învățământ
Comisia de curriculum constituita la nivelul unitatii a verificat respectarea programelor scolare în vigoare si a
planurilor cadru. La nivel de curriculum la decizia şcolii (CDȘ), pentru anul şcolar 2020- 2021, au fost
desfășurate următoarele acțiuni:
- la nivelul catedrelor au fost propuse opționale și au fost consemnate în caietele de PV comisii
- în CP-ul din 03.12.2020 au fost prezentate de către responsabilii de comisii opționalele propuse conform
tabelului centralizator
- profesorii diriginți / învățământ primar au prezentat online opționalele propuse la clasele respective
părinților și elevilor
- au fost centralizate tabelele pe clase trimise de prof. înv. primar/ diriginți
- a fost prezentată centralizarea cu disciplinele din CDȘ pentru care au optat elevii și părinții în ședința CP
din 17.12.2020 astfel: CP- Limba engleză prin cântec și joc, Clasele I, II, III, IV – Limba engleză prin arte,
grupă constituită din elevii claselor V B,C,VI A- Limba germană prin joc și imagine, clasele V A,B,C,D, VI
B, VII A,B,C- Micul actor, VIII A,B- Capcanele limbii române.
- a fost realizată documentația și propunerile de opționale au fost înaintate spre avizare către inspectorii de
specialitate
6.3. Verificarea și avizarea planificărilor
Au fost verificate şi avizate planificările calendaristice ale cadrelor didactice şi ale comisiilor permanente, de
catre responsabilii de către director.
6.4 Analiza rezultatelor școlare
Rezultatele testelor iniţiale au fost analizate la nivelul catedrelor şi au fost propuse soluţii de îmbunătăţire.
Rezultate la Evaluarea Națională
REZULTATE LA EVALUAREA NATIONALA clasa a VIII-a an școlar 2020 – 2021
DISCIPLI
NA

LIMBA
SI
LITERA
TURA
ROMAN
A

14

INSCR
IŞI

58

PREZ
ENTI

58

ELIMIN
ATI

0

ABSE
NTI

0

CERI
NTES
PECIA
LE

11,99

22,99

33,99

44,99

55,99

66,99

77,99

88,99

99,99

0

0

0

1

1

8

7

18

12

11

SITUATIA PE TRANSE DE NOTE
10

0
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MATEMA

58

0

58

0

0

0

1

4

10

9

11

11

8

4

0

TICA

TRAIECTUL ŞCOLAR SI PROFESIONAL AL ELEVILOR
TOTAL
elevi

DINICU
GOLESCU

DAN
BARBILIAN

COL.

COL.
TEHNIC

GRUP SCOLAR
TEHNOLOGIC

L.P.S.

ALTELE

PED.


107

54

15

17

11

2

3

5



111

67

17

11

5

4

3

4



105

48

15

15

10

-

5

12



58

23

17

7

3

-

2

6

Au fost centralizate de către consilierul educativ, prof. Troscenco Cristina, rezultatele de la
concursurile școlare, s-a constatat un regres față de anii trecuți, datorită lipsei de organizare a concursurilor
în contextul pandemiei.
Nr.

Numele și prenumele
elevului

Clasa

Profesor

EDU ANTONIA

CP A

Proca Dana

Concursul

Premiul

crt.
1.

CONCURS REGIONAL „COPILĂRIA – O LUME FERMECATĂ”,

Premiul I

EDIŢIA a XI –a, IUNIE 2021, avizat de MECS cu nr.1189 în Anexa 2
la OMEC nr.5597/2019
2.

UȚĂ DAVID

CP A

Proca Dana

CONCURS REGIONAL „COPILĂRIA – O LUME FERMECATĂ”,

Premiul I

EDIŢIA a XI –a, IUNIE 2021, avizat de MECS cu nr.1189 în Anexa 2
la OMEC nr.5597/2019
3.

IRINA LAVINIA

CP A

Proca Dana

CONCURS REGIONAL „COPILĂRIA – O LUME FERMECATĂ”,

Premiul I

EDIŢIA a XI –a, IUNIE 2021, avizat de MECS cu nr.1189 în Anexa 2
la OMEC nr.5597/2019
4.

SOLOMON MATEO

CP A

Proca Dana

CONCURS REGIONAL „COPILĂRIA – O LUME FERMECATĂ”,

Premiul I

EDIŢIA a XI –a, IUNIE 2021, avizat de MECS cu nr.1189 în Anexa 2
la OMEC nr.5597/2019
5.

SOLOMON MATEO

CP A

Proca Dana

CONCURS REGIONAL „COPILĂRIA – O LUME FERMECATĂ”,

Premiul II

EDIŢIA a XI –a, IUNIE 2021, avizat de MECS cu nr.1189 în Anexa 2
la OMEC nr.5597/2019
6.

15

FUIORESCU
CRISTINA

IC

Brăgărea Mariana

Concursul Internațional de matematică aplicată ”Cangurașul
matemtician” (înscris în CAER poz. 143 din Anexa nr.5 din Lista
competițiilor internaționale m naționale și regionale, în anul școlar 2019-

Premiul II
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2020, aprobată prin OMEN nr. 5092/30.08.2019), 26 martie 2021
7.

CHORRIB RAYAN

IC

Brăgărea Mariana

Concursul Regional ”Copilăria-o lume fermecată”,

Premiul I

Secțiunea DESEN (înscris în CAER poz. 1189 din Anexa nr.2 la OMEC
NR 5597/2019), 1 iunie 2021
8.

IANCU ANDREI

IC

Brăgărea Mariana

Concursul Regional ”Copilăria-o lume fermecată”, Secțiunea COLAJ
(înscris în CAER poz. 1189 din Anexa nr.2 la OMEC NR 5597/2019), 1
iunie 2021

Premiul II

9.

STAN

II C

Florescu Carmen

Concursul interjudetean cu participare națională „Dăruiește un zâmbet”
din cadrul Campaniei umanitate ”Deschide sufletul de Paște"

Premiul II

MARIA
ALEXANDRA
10.

GEORGESCU
CĂTĂLIN

IB

Boncoi Daniela

Concursul Internațional MICII OLIMPICI , etapa I

Premiul I

11.

GHIODA IULIA

IB

Boncoi Daniela

Concursul Internațional MICII OLIMPICI , etapa I

Premiul I

12.

MOTRUN DENISA

IB

Boncoi Daniela

Concursul Internațional MICII OLIMPICI , etapa I

Premiul I

13.

RADU DANIEL

IB

Boncoi Daniela

Concursul Internațional MICII OLIMPICI , etapa I

Premiul I

14.

TALEANU MATEI

IB

Boncoi Daniela

Concursul Internațional MICII OLIMPICI , etapa I

Premiul I

15.

TRANDAFIR
ANDREI

IB

Boncoi Daniela

Concursul Internațional MICII OLIMPICI , etapa I

Premiul I

16.

GHIODA IULIA

IB

Boncoi Daniela

Concursul Național MICUL ISTEȚ , etapa I

Premiul I

17.

NEGUT GABRIELA

IB

Boncoi Daniela

Concursul Național MICUL ISTEȚ , etapa I

Premiul I

17.

RADU DANIEL

IB

Boncoi Daniela

Concursul Național MICUL ISTEȚ , etapa I

Premiul I

19.

VLAICU DARIA

IB

Boncoi Daniela

Concursul Național MICUL ISTEȚ , etapa I

Premiul I

20.

TALEANU MATEI

IB

Boncoi Daniela

Concursul Național MICUL ISTEȚ , etapa I

Premiul I

21.

PETRESCU
ANTONIA

III C

Vlădoiu Cristina

Concursul Regional ”Copilăria-o lume fermecată”, CAER, poziţia 1189 ,
pag.52 din Anexa nr. 2 la OMEC nr. 5597/ 2019

Premiul I

22.

MATEI REBECA

III C

Vlădoiu Cristina

Concursul Regional ”Copilăria-o lume fermecată”, CAER, poziţia 1189 ,
pag.52 din Anexa nr. 2 la OMEC nr. 5597/ 2019

Premiul I

23.

HERA TEODORA

III C

Vlădoiu Cristina

Concursul Regional ”Copilăria-o lume fermecată”, CAER, poziţia 1189 ,
pag.52 din Anexa nr. 2 la OMEC nr. 5597/ 2019

Premiul II

24.

CHITA AYANNA

III C

Vlădoiu Cristina

Concursul Regional ”Copilăria-o lume fermecată”, CAER, poziţia 1189 ,
pag.52 din Anexa nr. 2 la OMEC nr. 5597/ 2019

Premiul III

25.

ANGHEL-BOARȚĂ
ANASTASIA

III C

Vlădoiu Cristina

Concursul Regional ”Copilăria-o lume fermecată”, CAER, poziţia 1189 ,
pag.52 din Anexa nr. 2 la OMEC nr. 5597/ 2019

Premiul II

26.

MORARIU ANAMARIA

IV C

Pîrșan Mihaela

Concursul Regional „Copilăria – O lume Fermecată)

Premiul II

27.

MITU RAISA
MARIA

IV C

Pîrșan Mihaela

,,File de Tradiție Multiculturală în Spațiul Românesc,,

Premiul I
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ediția a IV a
28.

BUCUR ISAC
IONUȚ

IV C

Pîrșan Mihaela

Concursul de Geografie „Ion ȚUȚĂ”, ediția a VI-a

Premiul III

29.

BÎLCAN DENIS
MIHAI

IV C

Pîrșan Mihaela

,,File de Tradiție Multiculturală în Spațiul Românesc,,

Premiul III

ediția a IV a
30.

CIOLCĂ MIHAELA

IV C

Pîrșan Mihaela

,,File de Tradiție Multiculturală în Spațiul Românesc,,

Premiul II

ediția a IV a
31.

COSTEA YANIS
ROBERT

III A

Troscenco
Cristina

Concursul Regional ”Copilăria-o lume fermecată”, Secțiunea COLAJ
(înscris în CAER poz. 1189 din Anexa nr.2 la OMEC NR 5597/2019), 1
iunie 2021

Premiul II

32.

POPA PATRICIA

III A

Troscenco
Cristina

Concursul Regional ”Copilăria-o lume fermecată”, Secțiunea COLAJ
(înscris în CAER poz. 1189 din Anexa nr.2 la OMEC NR 5597/2019), 1
iunie 2021

Premiul II

33.

BUGHEANU
ALESSIO

III A

Troscenco
Cristina

Concursul Regional ”Copilăria-o lume fermecată”, Secțiunea COLAJ
(înscris în CAER poz. 1189 din Anexa nr.2 la OMEC NR 5597/2019), 1
iunie 2021

Premiul II

34.

ZEMELEAGA
DARIA

VI C

Bădițescu Dalina

Concursul Județean „Ionel Tuță”

Premiul I

35.

VOICU
ANASTASIA

VI C

Călcîi Claudiu

Concursul Național de Istorie Nicolae Iorga organizat de Facultatea de
Istorie a Universității București

Premiul II

36.

LIVEZEANU
ȘERBAN

VI C

Călcîi Claudiu

Concursul Național de Istorie Nicolae Iorga organizat de Facultatea de
Istorie a Universității București

Premiu de
participare

37.

BUTOIU ANDRA

VI A

Călcîi Claudiu

Concursul Național de Istorie Nicolae Iorga organizat de Facultatea de
Istorie a Universității București

Premiu de
participare

38.

MACHIDON
ALEXANDRO,
SĂCEANU FABIAN,
SĂCEANU
ANDREI, BADEA
ALEXANDRU

VII B

Călcîi Claudiu

Concursul Național

39.

CRÎNGARU
FLORIN

CP B

Ștefănescu Liliana

Concursul Regional „Copilăria – O lume Fermecată)

Premiul II

40.

NIȚIȘ ȘTEFAN
GEORGE

CP B

Ștefănescu Liliana

„File de Tradiție Multiculturală în Spațiul Românesc,, ediția a IV a

Premiul I

41.

HERA IOANA
ALEXANDRA

CP B

Ștefănescu Liliana

Concursul Național „Dăruiește un zâmbet”, ediția a XIII-a

Premiul II

42.

COMAN ERIKA
ANGELA

CP B

Ștefănescu Liliana

„File de Tradiție Multiculturală în Spațiul Românesc,, ediția a IV a

Premiul III

43.

LIBARDI EDUARD
GABRIEL

CP B

Ștefănescu Liliana

„File de Tradiție Multiculturală în Spațiul Românesc,, ediția a IV a

Premiul I

17

Locul II

„Patrimoniul cultural, istoric și natural - Zestrea comunităților locale”
organizat de Societatea de Științe Istorice din România

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NANU MUSCEL”
STR. FRAŢII GOLEŞTI NR.27
CÂMPULUNG JUD. ARGEŞ
TEL/FAX: 0248/510578
www.scoala3.muscel.ro
sc3nanumuscel@yahoo.com
Nr. 838/22/10.2021

7. Controlează, cu sprijinul responsabilitatea procesului instructive educative
7.1 Efectuarea de asistențe la ore
S-a făcut în baza graficelor de asistență nr. 149/04.03.2021 și 663/08.10.2021 prezentate în CP și avizate de
CA.
7.2 Verificarea documentele școlare ale cadrelor didactice și comisiilor
Au fost verificate caietele de Procese Verbale și rapoartele comisiilor, există caiete de PV înregistrate.
7.3 Participarea la activități educative extrașcolare
În acest an au fost încheiate:
PARTENERIATE LOCALE:
Centrul de zi Vladimir Ghica, nr. 59/17.12.2020
Clubul Copiilor Câmpulung, nr. 4/24.03.2021
Școala de Muzică Câmpulung, nr. 7/05.05.2021
C.N. Pedagogic Carol I, nr. 8/05.05.2021
CN Dinicu Golescu, nr. 9/05.05.2021
Casa de Cultură Tudor Mușatescu, nr. 75/09.06.2021
Școala Gim. Theodor Aman, nr. 48/06.03.2020
GPP Sfântul Nicolae, nr. 45/06.03.2020
GPP Sf. Marina, nr. 47/06.03.2020
Școala Gimnazială Specială Târgoviște, nr. 35/20.02.2020
Școala Gimnazială nr. 2 Picior de Munte, comuna Dragomana, Dâmbovița, nr. 34/20.02.2020
PARTENERIATE JUDETENE:
Șc. Gim. Petre Țuțea, nr. 3/22.03.2021
PARTENERIATE NAȚIONALE/INTERNATIONALE:
Asociația Ecotic, nr. 58/17.12.2020
Șc. Gim. F. Bogdan, Reghin, nr 01/25.05.2021
Junior Achievment, nr. 56/27.10.2020
Club Editorial Edu, nr. 01/04.03.2021
ISJ Olt, nr. 5/25.03.2021
C.Ș.E. Primăvara Reșița, nr. 6/01.04.2021
Romconcept International Solutions nr. 10/25.05.2021
Șc. Gim Pârâieștii de Sus Cacica nr. 11/31.05.2021
Ed. Copilăria, nr. 13/18.06.2021
IV. Motivarea/ antrenarea personalului din subordine
1. Coordonează comisia de salarizare
1.1. Promovarea și salarizarea personalului. Realizarea procedurilor de evaluare a
personalului
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2. Răspunde de evaluarea periodică și motivarea personalului
2.1 Evaluarea anuală a activității personalului unității de învățământ pe baza fișelor/procedurilor
existente în conformitate cu atribuțiile și sarcinile din fișa postului
Fișele de evaluare cadre didactice și didactice auxiliare au fost completate de titular la rubrica de
autoevaluare, de responsabilii de arii curriculare și CA acordă calificativele în ultima ședință din acest an
școlar. Evaluarea periodică am realizat-o cu respectarea O.M. nr. 6.143 din 1 noiembrie 2011 (*actualizat*)
privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar si a
O.M. nr. 3860/10.03.2011 privind evaluarea performanţelor profesionale şi individuale ale personalului
contractual –personal nedidactic (anexa- fișa de evaluare). Criteriile specifice, au fost stabilite prin hotararea
C.A. si anunțate la inceputul anului scolar 2020-2021, fisa de evaluare fiind afisata la loc vizibil.
P.O. nr. 22 Procedura evaluarea personalului didactic și didactic auxiliary se adresează personalului didactic/
didactic auxiliar al Școlii Gimnaziale „Nanu Muscel” si stabileste responsabilitatile si pașii ce vor fi urmăriți
în realizarea evaluarii. Activitatea personalului a trecut printr-o evaluare formativă și se află în curs
procedura pentru autoevaluarea/ evaluarea anuală. La ședința CA din 6 septembrie vor fi stabilite
calificativele anuale. Pe ordinea de zi se află aprobarea și revizuirea fișei postului pentru anul școlar 20212022 pentru personalul didactic și didactic auxiliar. Validarea fișei de autoevaluare a cadrelor
didactice/didactice auxiliare se află pe ordinea de zi a CP-ului din septembrie. Pentru personalul nedidactic,
CA a acordat calificativul în baza fișei de evaluare în ianuarie 2021.
2.2. Preocuparea de motivare a personalului ținând cont derezultatele evaluărilor
Au fost asigurate condițiile pentru înscrierea cadrelor didactice la concursul de obținere a gradațiilor de
merit.
2.3 Asigurarea cadrului instituțional pentru participarea personalului la procesul decizional
Toate analizele pe probleme, măsurile posibile, deciziile luate au fost prezentate în CP și aprobate în CA.
2.4. Asigurarea măsurilor de perfecționare profesională a personalului
S-a realizat stimularea formării personalului didactic prin sprijinirea financiară a participării la cursuri de
perfecționare. Personalul nedidactic a fost sprijinit să participe la cursurile de igienă, având în vedere
expirarea atestatului.
3. Apreciază personalul didactic
3.1.Participarea la inspecțiile de specialitate pentru obținerea gradelor didactice
Am participat la inspecțiile de specialitate la profesorii de informatică Tarbă Alexandru – pentru obținerea
Gradului didactic I și Tică-Diaconu Diana pentru obținerea Gradului didactic II, am făcut aprecieri asupra
activității lor.
3.2. Întocmirea aprecierii pentru cadrele didactice care solicită înscrierea la concursul pentru
obținerea gradației de merit
Nu a mai existat în procedura pentru acordarea gradației de merit întocmirea de aprecieri în CP
4. Informează IȘJ cu privire la rezultatele de excepție ale personalului
4.1.Propunerea conferirii de distincții și premii pentru personalul didactic din unitatea de învățământ
Nu a fost cazul
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V. Monitorizarea/evaluarea/controlul activităților desfășurate în unitatea de învățământ
1. Coordonează colectarea de date statistice
1.1 Colectarea datelor statistice, introducerea lor în SIIR
S-a făcut la termenele cerute, un rol important având analistul programator.
1.2 Monitorizarea gestionării bazelor de date
Compartimentele secretariat și administrație au fost monitorizate pentru gestionarea bazelor de date.
2. Asigură arhivarea documentelor oficiale
2.1. Monitorizarea arhivării și păstrării documentelor școlare
Arhivarea și păstrarea documentelor școlare se face conform prevederilor legale. A fost prins în proiectul de
buget montarea unei uși antiincendiu la arhiva unității.
2.2. Monitorizarea, întocmirea, completarea și gestionarea documentelor școlare
A fost făcută verificarea completării actelor de studii- certificatul de absolvire al clasei a VIII-a și
documentele școlare: cataloage, foi matricole, cataloage de examene și au fost verficate registrul de evidență,
intrări, ieșiri, uz intern alte documente specifice.
3. Realizează procedurile disciplinare și de rezolvare a contestațiilor conform Legii 53/2003
3.1.Asigură respectarea prevederilor legale în ce privește abaterile disciplinare, de rezolvare a
petițiilor la nivelul unității de învățământ.
Au fost mediate sesizările primite, au fost date răspunsuri în termen la petițiile depuse, în colaborare cu
directorul unității. Au fost respectate prevederile legale în soluţionarea petiţiilor înregistrate la nivelul şcolii.
P.O. nr. 39 Soluționarea cererilor sau a reclamațiilor individuale, aprobata in CA, se refera la plângerea
(sesizarea sau reclamaţia) făcuta de către un beneficiar sau de catre terte persoane, referitoare la un membru
al echipei de personal sau despre produsele/ serviciile furnizate de catre instituție. Această procedură se
aplică tuturor beneficiarilor serviciilor educaționale oferite de instituție, dar și personalului școlii.
Eventualele stari tensionate, create la un moment dat, au fost conciliate şi mediate prin intervenţia unei terţe
personae- director, director adjunct, acordand asistenţă atunci când negocierile directe au intrat în impas.
Codul de Etica a fost prezentat personalului din unitate, de catre Consilierul de etica-prof Voican Cristina,
prezentat în CP și aprobat în CA, înregistrat cu nr. 702/20.10.2020 și conține norme de conduită a cadrelor
didactice față de părinți, norme de conduită colegială, norme de conduită a echipei manageriale.
4. Aplică sancțiuni în ce privește abaterile săvârșite de elevi
4.1 Respectarea ROFUI în cazul abaterilor disciplinare săvârșite de elevi
ROFUIP a fost revizuit la începutul anului școlar, o mare atenție fiind acordată stabilirea sancțiunilor și a
altor măsuri.
5. Asigurarea respectării normelor de sănătate și securitate în muncă
5.1.Asigurarea instruirii personalului privind normele SSM
În ceea ce privește respectarea legislației SSM: s-a efectuat vizita medicală a personalului la începutul anului
școlar prin contractul încheiat cu Policlinica Nanu Muscel. Completarea carnetelor individuale de protecție a
muncii s-a făcut periodic în urma instructajului. A fost elaborat Planul de Prevenire și Protecție pentru anul
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2020-2021 înregistrat cu numărul 535/31.08.2020. Instructajul SSM și PSI s-a făcut diferențiat pe categorii
de personal, au fost completate și semnate carnetele individuale, a fost convocat cu regularitate Comitetul
SSM, cu invitarea reprezentantului ITM și întocmirea de proces-verbal ședință. Monitorizarea s-a făcut așa
încât să fie respectate termenele de instruire: 6 luni personalul didactic, 3 luni pentru personalul nedidactic,
precum și întrunirea periodică a Comitetului SSM. Activitățile/ instruirile SSM, PSI, ISU au fost organizată
conform legii. Incepand cu anul financiar 2020 a fost contractata firma autorizata pentru consiliere pe
domeniile SSM și Situații de Urgență: S.C. SSM Evaluare Riscuri SRL. Activitatea din domeniul Situații de
Urgență a cuprins următoarele domenii: stabilirea tematicii, fișei obiectivului, Plan de Prevenire și Acțiune
SU, Situația stingătoarelor, Raport activitatea SU.
5.2.
Asigurarea asistenței sanitare și a condițiilor optime de muncă, conform normelor SSM
Există în școală cabinet de asistență medicală, cu asistent normă întreagă și medic școlar normă parțială.
Pentru situațiile de risc, în afara programului la cabinet, la intrarea în școală și la sala de sport se află truse de
prim-ajutor cu inventar actualizat.
6. Monitorizează activitatea debutanților
6.1. Monitorizarea aplicarea planului de dezvoltare personală a debutanților
În unitatea de învățământ in anul scolar 2020- 2021 si-a desfasurat activitatea ca profesor un cadru didactic
debutant, profesorul Georgescu Alexandru. Dl profesor a fost consiliat și asistat la ora de curs. Monitorizarea
Planului de dezvoltare personală nu s-a realizat, dl profesor fiind în al 4 an de învățământ.
6.2.Consilierea profesională a cadrelor didactice debutante
Profesorul debutant a beneficiat de consiliere atat din partea conducerii unitatii, dar si din partea
responsabilului de catedră, prof. Păunescu Mihai.
6.3. Organizarea activităților de mentorat în unitatea de învățământ
Activitățile de mentorat pentru practică pedagogică în unitatea de învățământ s-au desfășurat în baza
Convenției de practică pedagogică dintre Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe ale Educației , Științe
Sociale și Psihologie și unitatea noastră, cu nr. 2017/98.12.2020. Și-au desfășurat activitatea de practică
pedagogică 5 studenți, în format online.
7. Răspunde de asigurarea manualelor școlare
7.1 Stabilirea prin decizie a responsabilului cu manualele
Responsabil cu manualele a fost numit, prin decizie, bibliotecarul școlii, Mirela Solomon.
7.2. Identificarea necesarului de manuale
S-a făcut la început de an școlar. A fost urmărită oferta editurilor, distribuită cadrelor didactice, au fost
centralizate opțiunile și transmise la ISJ
7.3. Monitorizarea distribuirii manualelor
Distribuirea s-a făcut în baza graficul aprobat
7.4. Controlarea recuperării manualelor la sfârșitul anului școlar
Recuperarea manualelor a fost verificată de către conducerea școlii.
8. Răspunde de necesarul de burse
8.1. Coordonarea comisiei de acordarea burselor școlare
BURSE BUGET LOCAL: PLATITE DECEMBRIE 2020
BURSE DE MERIT :
141 elevi - 15.615 lei
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BURSE DE STUDIU:
9 elevi 740 lei
BURSE SOCIALE :
14 elevi 855 lei
BURSE BUGET DE STAT CF HG 1064/2020: PLATITE IUNIE 2021
BURSE DE MERIT :
192 elevi x 450 lei = 86.400 lei
BURSE DE STUDIU :
8 elevi x 450 lei = 3.600 lei
BURSE SOCIALE :
12 elevi x 450 lei = 5.400 lei
9. Răspunde de încadrarea în bugetul aprobat
S-a realizat execuția bugetară conform prevederilor legale, resurse material au fost administrate eficient, au
fost transmise la ISJ rapoartele cerute
10. Se preocupă de atragerea resurselor extrabugetare
S-au încheiat parteneriate pentru obținerea de fonduri extrabugetare, material, echipamente, premii pentru
susținerea activităților școlare și extrașcolare cu:
Asociația de Părinți Nanu Muscel
S.C New Design Composite SRL
Asociația Ecotic
Prographic architecture studio
11. Răspunde de modernizarea bazei materiale
A fost numită comisia de recepție, comisia de inventariere, comisia de casare. De păstarea, completarea,
modernizarea bazei materiale s-a ocupat întregul personal. Au continuat lucrările la Sala Multifuncțională
până în luna iunie, există speranțe că vom primi și restul de bani punerea în funcțiune.
12. Urmărirea termenelor de încasare a veniturilor
Contractele de închiriere a celor două chioșcuri au fost suspendate cea mai mare parte a anului școlar. S-a
reluat activitatea pentru ultimele două luni de școală.
13. Răspunde în ce privește necesitatea, oportunitatea și legalitatea angajării creditelor bugetare
Au fost întocmite documentele legale de către compartimentul financiar, în CA s-a aprobat proiectul de
buget, raportul privind execuția bugetară, rectificările bugetare, a fost actualizat planul anual de achiziții
publice.
14. Răspunde de integritatea bunurilor în administrare
Prin compartimentele fiscal și administrativ s-a urmărit păstrarea integrității și a funcționării optime a
bunurilor aflateîn dotare.
15. Răspunde de organizarea la zi a contabilității
În întocmirea documentelor financiar contabile s-a asigurat respectarea legii. S-a asigurat transparența în
elaborarea și execuția bugetului prin transmiterea informațiilor către personal în ședințele CA și CP.
16. Răspunde de întocmirea corectă a statelor de plată
Statele de plată au fost aprobate după întocmirea lor corectă de către compartimentele secretariat și financiar.

22

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NANU MUSCEL”
STR. FRAŢII GOLEŞTI NR.27
CÂMPULUNG JUD. ARGEŞ
TEL/FAX: 0248/510578
www.scoala3.muscel.ro
sc3nanumuscel@yahoo.com
Nr. 838/22/10.2021

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VI. Relații de comunicare
Răspunde de transmiterea corectă a datelor cerute de ISJ
L-a nivel de unitate a fost asigurat fluxul informațional ambidirecțional. La ISJ au fost transmise informațiile
cerute cu respectarea termenelor.
Raportează în cel mai scurt timp orice situație de natură să afecteze procesul instructiv-educativ
sau imaginea școlii.
În acest an au existat astfel de situații, impuse de respectarea legislației specifice în timp de pandemie. CA a
hotărât și directorul a transmis la ISJ propunerile de scenarii.
Colaborează cu autoritățile locale
Colaborarea cu administrația locală a fost permanentă, prin cei doi consilieri locali membrii în CA,
reprezentantul primarului și chiar direct cu primarul și viceprimarul localității.
Aprobă vizitarea unității de către persoane din afara unității
Procedura de acces a fost schimbată pentru a respectat măsurile de combatere a pandemiei. Relațiile cu massmedia au rămas la un nivel bun, activitățile școlare și mai ales extrașcolare fiind reflectate în presa locală.
Se consultă cu reprezentanții organizațiilor sindicale
Cei trei reprezentanți ai organizațiilor sindicale au fost convocați la ședințele CA. De asemenea, au fost
invitați să facă parte din comisia paritară, care a fost convocată în lunile aprilie și mai.
Manifestă loialitate față de unitatea de învățământ
Activitățile din unitatea au fost promovate în presa locală, ultimele fiind desfășurate integral în prezența
presei, cu respectarea măsurilor de igienă și distranțare: Ziua Eroilor, 1 Iunie – Ziua Copilului, Câmpulung –
capitala scrisului românesc, Proiectul de teatru. Site-ul școlii a fost actualizat de către administratorul Ael,
cu informații oferite de către cadrele didactice, cu avizul primit de la director, director adjunct, consilier
educativ. Imaginea şcolii a fost promovată prin activităţi şcolare şi extraşcolare, prin publicarea pe pagina
web a şcolii, pe pagina de facebook a unitatii, prin articole în presa locală.

VII. Pregătire profesională
1. Monitorizează activitatea de formare continuă
Prin comisia de perfecționare, responsabili- prof. Brăgărea Mariana și prof. Zafiu Emanuela a fost realizată
monitorizarea formării continue. Au fost aprobate în CA sume pentru plata cursurilor în limita a 250
lei/cadru didactic. Au fost popularizate în rândul cadrelor didactice participarea la cursuri pe fonduri
europene: Evaluator în educație și CRED. Au fost plătite sumele necesare pentru cursurile de igienă a
îngrijitorilor.

Director,
Prof. Avram Alina-Ileana
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