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INTRODUCERE 

 

Planul managerial al Colegiului Național „Liviu Rebreanu” Bistrița pentru anul școlar 2022-2023 este parte integrantă a 

Strategiei de dezvoltare a învățământului din județul Bistrița-Năsăud și este elaborat având la bază prioritățile prevăzute în politicile 

educaționale de la nivel guvernamental, cadrul strategic național pentru educație și formare profesională și reperele tematice trasate 

de Ministerul Educației pentru inspectoratele școlare și unitățile de învățământ.  

Obiectivele pentru anul școlar 2022-2023 au fost stabilite în concordanta cu priorităţile și strategia Ministerului Educației, 

privind asigurarea calităţii și a accesului la educație, al compatibilizării cu cerințele de educație și formare profesionala existente în 

Uniunea Europeană, cu Planul strategic instituțional al I.S.J. BN pentru perioada 2020-2023, precum și cu raportul pe anul școlar 

2021-2022 Colegiului Național „Liviu Rebreanu” Bistrița. 

 

OBIECTIVE 

 

O1. Compatibilizarea documentelor manageriale cu strategiile ISJ BN, ME și cu politicile europene. 

O2. Îmbunătățirea rezultatelor învățării la final de an școlar, de ciclu curricular, inclusiv la examene  

O3. Creșterea calității activității didactice la clasă (Sprijinirea participării personalului didactic la activităţi de formare continuă 

și de perfecţionare) Utilizarea noilor tehnologii și a metodelor moderne de predare-învățare-evaluare în activitățile cu elevii. 

O4. Crearea unui mediu educațional caracterizat prin siguranță fizică și emoțională 

O5. Dezvoltarea culturii organizațional (management) 
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O6. Creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor educației. 

Domeniul: MANAGEMENT ȘCOLAR 

 

Funcții 

manageriale 
Acțiuni Termen propus 

Resurse umane 

implicate  

Indicatori de 

realizare/de calitate 

Planificare 

Elaborarea raportului privind starea învățământului la 

CNLR în anul școlar 2021-2022 

octombrie 2022 director 

directorii adjuncți 

Raportul privind 

starea învățământului 

la CNLR în anul școlar 

2021-2022 

Proiectarea principalelor documente reglatoare, 

armonizate cu cele ale ISJ (PDI, plan managerial) sau cu 

legislația școlară (ROF, RI) 

noiembrie 2022 director 

directorii adjuncți 

grupurile de lucru 

PDI revizuit 

Planul managerial 

ROF revizuit 

RI revizuit 

Demararea procedurii de constituire a noului CA septembrie 2022 director 

directorii adjuncți 

CA 

CP 

PV al CA 

Solicitări adresate 

primăriei, CL, CȘE, 

CRE 

 

Organizare 

Emiterea deciziilor privind înființarea și organizarea 

comisiilor și grupurilor de lucru 

septembrie 2022 

când se impune 

director 

serviciul secretariat 

Deciziile privind 

înființarea și 

organizarea comisiilor 

și grupurilor de lucru 
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Elaborarea regulamentului internatului septembrie 2022 directorii adjuncți 

CA 

Regulamentul 

Stabilirea sistemului de comunicare internă septembrie 2022 director 

comp. informatizare 

serviciul secretariat 

CP 

Decizia privind 

sistemul de 

comunicare internă 

Adresele de e-mail de 

serviciu 

Clase în Classroom 

Grupul de Whatsapp 

Alegerea cadrelor didactice în CA septembrie 2022 Director CP PV ala alegerii 

membrilor în CA (CP) 

Coordonarea 

implementării 

Coordonarea activității la nivelul comisiilor și a 

grupurilor de lucru 

permanent director 

directorii adjuncți 

Rapoarte intermediare 

Constituirea noului CA septembrie 2022 director 

CA 

Hotărâre CA 

Monitorizare 
Monitorizarea activității comisiilor și a grupurilor de 

lucru 

o dată la două 

module 

director 

directorii adjuncți 

Fișele de monitorizare 

Evaluare 

Analizarea, avizarea și validarea principalelor 

documente reglatoare, armonizate cu cele ale ISJ (PDI, 

plan managerial) sau cu legislația școlară (ROF, RI) 

noiembrie 2022 director 

CP 

CA 

Procesul verbal al CP 

Procesul  verbal al CA 

Hotărârea CA 

Documentele pe site-ul 

www.cnlr.ro 

Revizuire Revizuirea documentelor reglatoare  când se impune director Documentele revizuite 
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directorii adjuncți 

grupurile de lucru 

 

Domeniul: CURRICULUM 

 

Funcții 

manageriale 
Acțiuni Termen propus 

Resurse umane 

implicate  

Indicatori de 

realizare/de calitate 

 

Planificare 

Proiectarea curriculumului la nivelul tuturor 

documentelor și comisiilor, cu respectarea prevederilor 

legale (elaborarea planificărilor calendaristice/anuale 

etc.) 

octombrie 2022 Director 

Directorii adjuncți 

Responsabilii 

disciplinelor 

Cadrele didactice 

Comisia pentru 

Curriculum 

Documentele de 

planificare a 

curriculumului 

Planificările 

calendaristice/anuale 

ale fiecărui cadru 

didactic 

Elaborarea schemelor orare pentru anul școlar 2022-

2023 

septembrie 2022 Director 

Directorii adjuncți 

Comisia pentru 

Curriculum 

Schemele orare pentru 

anul școlar 2022-2023 

Proiectarea calendarului activităților competiționale 

decembrie 2022 Director 

Directorii adjuncți 

Responsabilii 

disciplinelor 

Calendarul activităților 

competiționale 
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Proiectarea calendarului examenelor naționale, inclusiv 

a simulărilor și susținerii atestatelor 

decembrie 2022 
Director 

Directorii adjuncți 

Calendarul 

examenelor naționale, 

inclusiv a simulărilor 

Proiectarea activităților extracurriculare 

septembrie 2022 Director 

Directorii adjuncți 

Coordonatorul 

pentru programe 

educaționale 

Proiectul activităților 

extracurriculare 

Proiectarea calendarului examenelor de corigență 

sau/și de diferențe 

iunie 2022 Director 

Directorii adjuncți 

Responsabilii 

disciplinelor 

Calendarul 

examenelor de 

corigență sau de 

diferențe 

Organizare 

Asigurarea existenței documentelor curriculare oficiale  

 

pe tot parcursul 

anului 

Director 

Directorii adjuncți 

Comisia pentru 

Curriculum 

Mapa cu documente 

curriculare oficiale 

Organizarea structurilor interne și a activităților pentru 

funcționarea structurilor interne 
permanent 

Director 

Directorii adjuncți 

 

 

Organizarea ofertării CDȘ-urilor 
octombrie-

decembrie 2022 

Director 

Directorii adjuncți 

Comisia pentru 

Curriculum 

Analiza de nevoi 

Centralizatorul cu 

propunerile de CDȘ 
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Centralizatoarele cu 

opțiunile elevilor 

Organizarea etapei pe școală a activităților 

competiționale 

decembrie 2022-

aprilie 2023 

Director 

Directorii adjuncți 

Cadrele didactice 

Deciziile pentru 

comisiile de organizare 

Raportul comisiilor 

Organizarea simulărilor examenelor naționale  martie 2023 

Director 

Directorii adjuncți 

Comisia de 

organizare și 

desfășurare a 

simulărilor 

naționale 

Deciziile pentru 

comisiile de organizare 

Raportul comisiilor 

Organizarea examenelor naționale și a susținerii 

atestatelor 

iunie – august 

2023 

Director 

Directorii adjuncți 

Cadrele didactice 

Comisiile de 

organizare și 

desfășurare a 

examenelor 

naționale, inclusiv a 

atestatelor 

Deciziile pentru 

comisiile de organizare 

Raportul comisiilor 

Organizarea examenelor de corigență  iulie 2022  
Director 

Directorii adjuncți 

Deciziile pentru 

comisiile de organizare 
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Comisiile aferente Raportul comisiilor 

Organizarea examenelor de corigență sau de diferențe 
ori de câte ori se 

impune 

Director 

Directorii adjuncți 

Comisiile aferente 

Deciziile pentru 

comisiile de organizare 

Raportul comisiilor 

Coordonarea 

implementării 

Aprobarea orarului unității de învățământ (nivel 

primar, gimnazial, liceal) 

septembrie 2022 

sau la orice 

modificare a 

orarului 

Directorul 

CA 

Hotărârea CA 

Aprobarea orarului pregătirii suplimentarea a elevilor  pe parcursul 

anului școlar 

Director 

Directorii adjuncți 

 

Orarul aprobat 

 

 

Coordonarea activității de implementare a 

curriculumului, inclusiv prin avizarea planificărilor 

calendaristice/anuale 

permanent Director 

Directorii adjuncți 

Comisia pentru 

curriculum 

 

Rapoarte intermediare 

Planificările 

calendaristice/anuale 

ale fiecărui cadru 

didactic 

Coordonarea activităților impuse de ofertarea CDȘ-

urilor 

decembrie 2022 Director 

Directorii adjuncți 

Raport intermediar 

Coordonarea activităților competiționale și examenelor decembrie 2022-

august 2023 

Director 

Directorii adjuncți 

Rapoarte intermediare 

Monitorizare 
Monitorizarea aplicării planului cadru și a programelor 

școlare 
permanent 

Director 

Directorii adjuncți 
Fișe de monitorizare 
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Comisia pentru 

curriculum 

CEAC 

Realizarea de asistențe și de interasistențe M1-M5 

Director 

Directorii adjuncți 

CEAC 

Fișe de asistență 

Monitorizarea modului în care se realizează ofertarea 

CDȘ 
M1, M2 

Director 

Directorii adjuncți 

CEAC 

CSCMI 

Fișe de monitorizare 

Monitorizarea activităților competiționale 
decembrie 2022-

aprilie 2023 
 Fișe de monitorizare 

Monitorizarea organizării și desfășurării simulărilor și 

examenelor 

martie-august 

2023 

Director 

Directorii adjuncți 

 

Fișe de monitorizare 

Monitorizarea activităților extracurriculare permanent 
Director 

Directorii adjuncți 
Fișe de monitorizare 

Monitorizarea evaluării și notării elevilor permanent 

Director 

Directorii adjuncți 

Comisia aferentă 

Fișe de monitorizare 

Evaluare 
Analiza rezultatelor școlare 

 
permanent 

Director 

Directorii adjuncți 

CEAC 

Raport intermediar 
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Consiliile claselor 

Analiza rezultatelor feedbackului obținut de la elevi 
M3, finalul 

anului școlar 

Director 

Directorii adjuncți 

CEAC 

Cadrele didactice 

Chestionarele de 

feedback aplicate 

Raportul aferent 

Revizuire 

Revizuirea procedurilor referitoare la implementarea 

curriculumului și a organizării activităților curriculare 

sau a celor impuse de simulări, examene 

Ori de câte ori 

se impune 

Director 

Directorii adjuncți 

CEAC 

Comisia pentru 

curriculum 

Cadrele didactice 

Documentele revizuite 

 

Domeniul: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

Funcții 

manageriale 
Acțiuni Termen propus 

Resurse umane 

implicate  

Indicatori de 

realizare/de calitate 

Planificare 

Elaborarea proiectului planului de școlarizare noiembrie 2022 Director 

Directorii adjuncți 

CP 

CA 

Proiectul planului de 

școlarizare 

Elaborarea proiectului de încadrare a personalului 

didactic 

februarie 2023 Director 

Directorii adjuncți 

Serviciul secretariat 

CA 

Proiectul de 

încadrare a 

personalului didactic 
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Elaborarea organigramei septembrie 2022 Director  

CA 
Organigrama CNLR 

Stabilirea atribuțiilor personalului CNLR prin fișa 

postului 

septembrie 2022 Director  

Directorii adjuncți 

CA 

Fișele postului 

Stabilirea profesorilor, inclusiv a celor pentru 

învățământ primar care îndeplinesc funcția de diriginte 

septembrie 2022 

și oricând se 

impune 

Director 

Directorii adjuncți 

CP 

CA 

Decizii de numire 

Planificare activităților interne de formare a 

personalului  

octombrie 2022 Director 

Directorii adjuncți 

CMDFCD 

Planificarea 

activităților 

Planificarea formării profesionale a personalului 

didactic de predare, didactic-auxiliar și nedidactic și a 

activităților de mentorat/practică pedagogică 

decembrie 2022 Director 

Directorii adjuncți 

CMDFCD 

Planificarea formării 

profesionale 

Elaborarea planului de intervenție în cazul actelor de 

violență, de bullying, discriminare etc. 

septembrie 2022 Comisia de prevenire a 

violenței 

Grupul antibullying 

Planurile de 

intervenție 

Elaborarea graficului de asistențe septembrie 2022 Director 

Directorii adjuncți 
Graficul de asistențe 

Organizare 

Organizarea înscrierii în clasa pregătitoare 

martie 2023 

Director 

Directorii adjuncți 

Comisia de înscriere 

Raportul comisiei 
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Constituirea formațiunilor de studiu 

septembrie 2022 

Director 

Directorii adjuncți 

Serviciul secretariat 

Hotărârea CA 

Organizarea serviciului pe școală 

septembrie 2022 

Director 

Directorii adjuncți 

Comisia aferentă 

Graficul serviciului 

pe școală 

Organizarea CȘE 

septembrie 2022 

Director 

Directorii adjuncți 

Coordonatorul de 

proiecte educative 

CȘE 

Procesul verbal de 

constituire 

Constituirea Consiliului reprezentativ al părinților septembrie 2022 Director 

Directorii adjuncți 

CRE 

Procesul verbal de 

constituire 

Organizarea activităților de formare, de mentorat și de 

practică pedagogică 

pe tot parcursul 

anului 

Director 

Directorii adjuncți 

CMDFCD 

Cadrele didactice 

Rapoartele 

activităților 

Asigurarea participării personalului din unitatea de 

învățământ la programe și cursuri de formare  

pe tot parcursul 

anului 

Director 

Directorii adjuncți 

CMDFCD 

Adeverințele de 

participare 

Utilizarea eficientă a personalului unității de 

învățământ în atingerea obiectivelor 

pe tot parcursul 

anului 

Director 

Directorii adjuncți 

Rapoarte 

intermediare 
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Comisiile permanente, 

temporare și 

ocazionale 

Organizarea activităților de prevenire/diminuare a 

violenței și a discriminării, inclusiv a bullyingului și a 

consumului de alcool, tutun, droguri 

pe tot parcursul 

anului 

Director 

Directorii adjuncți 

Consilier educativ 

CȘE 

Diriginții 

Comisia de prevenire a 

violenței 

Grupul antibullying 

Rapoartele 

activităților 

Coordonarea 

implementării 

Semnarea contractelor de muncă pentru personalul 

nou angajat și a fișei postului de către personalul din 

CNLR 

septembrie 2022 

sau oricând se 

impune 

Director 

Serviciul secretariat 

Contractele de muncă 

Fișa posturilor 

Organizarea unor întâlniri nonformale cu CSE/elevii 

reprezentanți 

în fiecare modul Director 

Coordonator educ. 

Procese verbale 

Organizarea unor întâlniri formale și nonformale cu 

reprezentanții asociației de părinți 

în fiecare modul Director 

Directorii adjuncți 

Procese verbale 

Coordonarea implementării planurilor de formare 

profesională a personalului din unitatea de învățământ 

oricând se 

impune 

Director 

Directorii adjuncți 

CMDFCD 

Raport de 

implementare 

Monitorizare 
Realizarea de asistențe și de interasistențe la lecții M1-M5 Director 

Directorii adjuncți 

Fișele de asistență 
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CEAC 

Realizarea de asistențe la activitățile extracurriculare și 

extrașcolare, inclusiv la cele de combatere a violenței, 

bullyingului, consumului de droguri etc. 

M1-M5 Director 

Directorii adjuncți 

Consilier educativ 

CȘE 

Fișele de asistență 

Monitorizarea prezenței personalului din CNLR la 

locul de muncă 

permanent Director 

Directorii adjuncți 

Serviciul secretariat 

Administratorul de 

patrimoniu 

Fișă de monitorizare 

Condicile de prezență 

Monitorizarea activității din cantină și internat lunar Directorii adjuncți Fișă de monitorizare 

Evaluare 

Evaluarea activității cadrelor didactice septembrie 2022 Director 

Directorii adjuncți 

Comisia de evaluare 

CA 

Fișe de evaluare 

Raportul comisiei 

Evaluarea activității comisiilor M3, M5 Director 

Directorii adjuncți 

Comisia de evaluare 

CA 

Fișe de evaluare 

Raportul comisiei 

Evaluarea activității personalului didactic auxiliar septembrie 2022 Director 

Directorii adjuncți 

Comisia de evaluare 

CA 

Fișe de evaluare 

Raportul comisiei 
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Evaluarea activității personalului nedidactic decembrie 2022 Director 

Directorii adjuncți 

Comisia de evaluare 

CA 

Fișe de evaluare 

Raportul comisiei 

Revizuire 

Revizuirea fișei postului august 2023 Director 

Directorii adjuncți 

Fișele revizuite 

Revizuirea fișelor de evaluare a activității personalului 

din unitatea de învățământ 

septembrie 2022 Director 

Directorii adjuncți 

CP 

CA 

Fișele revizuite 

 

 

Domeniul: RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

Funcții 

manageriale 
Acțiuni Termen propus 

Resurse umane 

implicate  

Indicatori de 

realizare/de calitate 

Planificare 

Elaborarea proiectului de buget decembrie 2022 Director 

Administratorii 

financiari 

Proiectul de buget 

Stabilirea modalităților de atragere de resurse 

extrabugetare 

decembrie 2022 Director 

CA 

Administratorii 

financiari 

Plan de atragere a 

resurselor 

extrabugetare 
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Stabilirea unor direcții de acțiune în vederea asigurării 

unei bazei materiale funcționale 

decembrie 2022 Director 

CA 

Administratorii 

financiari 

Admin. patrimoniu 

Documentul aferent 

Stabilirea programului de achiziții publice, inclusiv 

pentru cantină și internat 

decembrie 2022 Director 

Admin. financiar 

Responsabil achiziții 

Programul de achiziții 

publice 

Organizare 

Organizarea serviciului financiar septembrie 2022 Director 

Administratorii 

financiari 

Organigrama 

 

Organizarea  compartimentului administrativ septembrie 2022 Director 

Directorii adjuncți 

Admin. patrimoniu 

Organigrama 

Organizarea inventarierii anuale a patrimoniului 

CNLR 

iunie 2023 Director 

Comisiile de inventar 

CA 

PV de inventariere 

Coordonarea 

implementării 

Realizarea achiziției de resurse materiale necesare 

bunei funcționări a unității de învățământ, la nivelul 

tuturor compartimentelor  

pe parcursul 

anului 

Director 

Admin. financiar 

Responsabil achiziții 

Documente de 

achiziție 

Un copiator ultrarapid 

Două multifuncționale 

Un pupitru pentru 

festivități 
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O boxă mobilă 

Încasarea veniturilor pe parcursul 

anului 

Director 

Admin. financiar 

Documente aferente 

Monitorizare 

Monitorizarea încadrării în bugetul aprobat al unității 

de învățământ 

 

trimestrial Director 

Admin. financiar 

 

Raport trimestrial 

Monitorizarea modului de încasare a veniturilor 

 

trimestrial Director 

Admin. financiar 

Responsabil achiziții 

Raport trimestrial 

Monitorizarea stării în care se află baza materială 

 

permanent Director 

Directorii adjuncți 

Admin. patrimoniu 

Fișe de monitorizare 

Monitorizarea activității serviciului financiar 

 

permanent Director 

Directorii adjuncți 

Fișe de monitorizare 

Monitorizarea activității compartimentului  

administrativ, inclusiv a cantinei și internatului 

permanent Director 

Directorii adjuncți 

Fișe de monitorizare 

Evaluare 

Evaluarea raportului de execuție bugetară trimestrial CA Hotărâre CA 

Evaluarea modului de funcționare a serviciul financiar 

și a compartimentului administrativ 

anual CA Fișe de evaluare 

Evaluarea stării bazei materiale permanent CA Raport intermediar 

Raport anual 
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Revizuire 

Revizuirea proiectului de buget 

 

anual Director 

Admin. financiar 

Proiectul de buget 

revizuit 

Revizuirea programului de achiziții 

 

anual Director 

Admin. financiar 

Responsabil achiziții 

Planul de achiziții 

revizuit 

 

 

Domeniul: DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE 

Funcții 

manageriale 
Acțiuni Termen propus 

Resurse umane 

implicate  

Indicatori de 

realizare/de calitate 

Planificare 

Elaborarea proiectelor de colaborare între şcoală şi 

factorii de educație convergentă   

pe tot parcursul 

anului 

Director 

Directorii adjuncți 

Consilier educativ 

CȘE 

CRE 

Proiectele de elaborare 

Organizare 

Colaborarea cu comunitatea locală în vederea 

asigurării calității educației 

pe tot parcursul 

anului 

Director 

Directorii adjuncți 

Consilier educativ 

CȘE 

CRE 

Rapoarte de activitate 

Coordonarea 

implementării 

Întocmirea documentelor de implementare a 

proiectelor care vizează relațiile comunitare 

pe tot parcursul 

anului 

Director 

Directorii adjuncți 

Consilier educativ 

Rapoarte de 

implementare 
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CȘE 

CRE 

Monitorizare 

Monitorizarea activităților în care este implicată 

comunitatea locală 

M1-M5 Director 

Directorii adjuncți 

Consilier educativ 

 

Fișe de monitorizare 

Evaluare 

Evaluarea activităților M3, M5 Director 

Directorii adjuncți 

Consilier educativ 

 

Fișe de evaluare 

Revizuire 

Revizuirea proiectelor M5 Director 

Directorii adjuncți 

Consilier educativ 

 

Proiectele revizuite 

 

 

Domeniul: STRUCTURI RESPONSABILE PENTRU EVALUAREA INTERNĂ A CALITĂȚII 

Funcții 

manageriale 
Acțiuni Termen propus 

Resurse umane 

implicate  

Indicatori de 

realizare/de calitate 

Planificare 

Constituirea comisiei SCIM septembrie 2022 Director 

Director adjunct 

CP 

CA 

Decizia de constituire 
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Constituirea comisiei CEAC septembrie 2022 Director 

Director adjunct 

CP 

CA 

Decizia de constituire 

Organizare 

Asigurarea funcționării celor două comisii  septembrie 2022 Director 

Director adjunct 

CA 

 

Coordonarea 

implementării 

Organizare unor întâlniri cu comisiile SCIM și CEAC M2, M4 Director 

Director adjunct 

 

PV al întâlnirilor 

Validarea procedurilor elaborate  permanent CA Procedurile 

Monitorizare 

Monitorizarea activității comisiilor în fiecare modul Director 

Director adjunct 

 

Fișa de monitorizare 

Evaluare 

Evaluarea activității comisiilor M3, M5 Director 

Director adjunct 

CA 

Fișa de evaluare 

Raportul CEAC noiembrie 2022 CEAC 

CP 

CA 

Raportul CEAC 

Revizuire 
Revizuirea componenței comisiilor când se impune Director 

CA 

Deciziile aferente 

 


