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RAPORT ARGUMENTATIV AL ACTIVITATII DIRECTORULUI
IN ANUL SCOLAR 2020 -202r

Unitatea de invlfdmilntz $coala Gimnuziald "Elena Cuz.a" Gala(i
(Grddinifa cu program normai "&,{ihaela" Galafi)

Director: cnAcruN LUMINITA - ALINA
Specialitate: limba englezd

Obligafia de predare: 6 ore

Vechime ca directorz 4 ani qi 8 luni
Vechime in inviflmAnt: 18 ani
Grad didactic: I

UNITATEA DE COMPETENTA
I. Proiectarea strategiei de coordonare qi direcfiilor de dezvoltare a unititii de

inviflmffnt
Pebaza anahzei activitdlii desfbgurate in anul Ecolar precedent, a realitdlii existente la
nivelul unitafli gcolare ;i a Raportului anual de evaluare a activitdfii elaborat de
Comisia de Evaluare Ei Asigurare a Calitdlii la nivelul qcolii s-a realizat diagnoza
unitdfli de invdfdmdnt, s-au identificat obiectivele specifice care au fost corelate cu
obiectivele stabilite la nivel local gi nalional. Au fost revizuite PDI qi planul
operalional pentru anul qcolar in curs, care au fost corelate cu bugetul de venituri qi

cheltuieli. A fost elaborat proiectul de curriculum al qcolii Ei cel referitor la activitatea
extracurriculard. Planurile elaborate au fost validate la nivelul consiliului de
administrafie al gcolii si asumate de personalul unitdfii. De asemenea, proiectul
planului de gcolarizare gi oferta educalionald respectd reglementdrile in vigoare.
Dovezi: PDI, plan managerial, rapoarte de activitate, proiectul planului de gcolarizare,
oferta educationald

in elaborarea documentelor sintetice s-au respectat legislalia qi metodologiile in
vigoare, autorizaliile qi avizele necesare funcliondrii au fost rcalizate in termenele
stabilite Ei au fost coroborate cu asigurarea logisticii pentru desfdgurarea activitdtii
intr-un mediu stimulativ gi sigur. Au fost revizuite procedurile operalionale care
reglementeazd, activitdlile tuturor compartimentelor din unitate, a fost organizatd.
activitatea de SSM, PSI (serviciile SSM gi PSI fiind externalizate pentru o mai bund
administrare a acestora) Ei ISU conform legii. De asemenea, colectivele de elevi au



fost organizate conform prevederilor in vigoare, iar documentele qcolare au fost
completate la timp. La nivelul comisiilor metodice, a consiliului profesoral qi a

consiliului de administralie, la CEAC ;i la nivelul compartimentelor funclionale
existd documente de analizd, qi evaluare gi rapoarte semestriale gi anuale. S-au

efectuat asistenle la ore conform legislafiei, intdlniri cu cadrele didactice, elevii qi

sedinje cu pdrinlii pe qcoald. Activitatea CEAC a fost demaratd qi organizatd urmdnd
a fi definitivatd, in anul gcolar urmdtor. A fost elaborat raportul de activitate pe

semestrul I al unitSlii de invdldmAnt, cel anual urmAnd a fr realizat dup6
definitivarea/incheierea situaliei gcolare 2020 - 202L Au fost elaborate gi ulterior
verificate documentele de proiectare - planificare atdt Ia nivelul gcolii, cAt qi la
nivelul compartimentelor gi a comisiilor metodice: planuri manageriale anuale qi

semestriale, planuri de activitate, rapoarte semestriale qi anuale, materiale de analizd,.

Au fost elaborate anexe la nivelul consiliului de administra{ie, al consiliului
profesoral qi al CEAC.
Dovezi: avize legale de funcfionare, dosare SSM gi PSI, rapoarte semestriale qi

anuale, raportul RAEI, anexele consiliului de administratie gi cele ale consiliului
profesoral, procese verbale intocmite.
S-a realizat proiectul de buget al unitdlii de invdldmdnt, corelat cu domeniile de

activitate gi ale PDI qi aprobat in sedinla consiliului de administralie. Asigurarea
execuliei bugetului de venituri Ei cheltuieli s-a realizat prin semnalarea autoritalilor
locale a situaliilor de subfinarrlare qi prin respectarea legislaliei in vigoare, fiind
asiguratd transparenla execuliei bugetare. Existd o politicd sistematicd privind
diminuarea cheltuielilor gi economisirea resurselor. Majoritatea personalului qcolii
este interesat de intrelinerea bazei materiale, a mijloacelor de invdfdmAnt gi a

auxiliarelor curriculare existente. Existd planuri de imbundtdlire a dotirii cu mijloace
de invd!5mdnt gi auxiliare curriculare, in funclie de nevoile unitafli ;colare, de

scopurile gi obiectivele cuprinse in documentele programatice, insd se int6mpind
difi cultdli in obf inerea re surselor financiare.

S-a realizat proiectul planului de gcolarizare pe baza analizei de nevoi realizate la
nivelul unitdfii de inv6!5mAnt qi a fost supus spre avizare consiliului de administralie.
Au fost intocmite proiectul de incadrare, statul de funcfii gi statul de personal qi au
fost prezentate in termenele stabilite la serviciul personal. Proiectul de incadrare a

fost aprobat in CA.
Dovezi: proiectul de buget, memoriu privind fundamentarea proiectului de buget gi a
planului de achizilii, liste de inventar, note contabile, proiectul planului de

Ecolarizare, planul de incadrare, statul de funcfii, statul de personal.

UNITATEA DE COMPETENTA
il. Organizarea activiti{ilor unit5{ii de invdfimint

in anul qcolar 2020 - 202I, incadrarea personalului didactic, didactic auxiliar si
nedidactic s-a realizat cu respectarea legislaJiei in vigoare qi a repartiliilor rcalizate de
cdtre ISJ Galali. Au fost intocmite figele de post ale angajafilor in conformitate cu
atribufiile postului gi cu organigrama unitSlii de invdfdmAnt. Schema orard gi
programul personalului didactic auxiliar qi nedidactic respectd reglementdrile in
vigoare, fiind corelate cu obiectivele din planul operalional al gcolii. La nivelul



unitdlii, s-au constituit echipe de lucru cu scopul realizdrii unor sarcini specifice.

Contractele de muncd au fost intocmite la timp in conformitate cu legislalie in
vigoare. De asemenea, etapele de mobilitate a personalului didactic au fost respectate

intocmai conform metodologiei.
S-a asigurat oblinerea autorizaliilor qi avizelor legale de funcfionare a unitdlii de

invdfdmAnt.

Dovezi: decizii ISJ de incadrare a personalului, orar, decizii ale comisiilor din
unitatea gcolar6, protocoale de parteneriat educalional, autorizalii qi avize legale de

funcfionare, contractele de muncd, fige de post.

UNITATBA DE COMPETENTA
III. Conducerea / coordonarea activitlfii unitifii de invifimint

A fost intocmit planul managerial al unitdlii de invdfdm6nt, planul operaJional pe anul
gcolar in curs gi au fost implementate prin alocarea resurselor umane, materiale gi

financiare planificate. De asemenea, s-au respectat termenele stabilite prin planul
managerial.

S-au emis gi distribuit deciziile de constituire a comisiilor de lucru la nivelul unitdJii
de invdtdmdnt, in bazahotdrdrilor Consiliului de administratie; a fost emisd decizia de

constituire a comisiei SCMI gi a fost desemnat coordonatorul Grddinilei ,,Mihaela",
structurd a $colii Gimnaziale,,Elena Cuzd', Galafi.

S-au revizuit ROFUI gi Regulamentul intem al unitdJii de invdtdm6nt, au fost
discutate in Consiliul Profesoral gi aprobate in Consiliul de administralie. de

asemenea, RAEI a fost prezentat in Consiliul Profesoral gi aprobat in Consiliul de

administralie.

Dovezi: planul managerial, planul operational, procese verbale CA, deciziile de

constituire a comisiilor, ROI, ROFUI, dosarul SCMI, RAEI.
PerformanJa membrilor personalului didactic a fost monitorizatd gi evaluatd cel puJin

o datd pe lund prin realizarea graficului de asistenle la ore - atdt la ciclu primar gi la
ciclul gimnazial, cdt gi in cadrul Programului A Doua $ansd - , s-au organizatintdlniri
formale gi informale cu toate cadrele didactice din unitate, dar gi cu pdrin1ii elevilor gi

pregcolarilor. S-a organizat activitatea CEAC gi s-au intocmit documentele necesare

completdrii dosarului acestei comisii.

$coala dispune de resurse materiale gi umane care vin in sprijinul procesului de

invd{are; baza materiald asigurd func}ionarea in doud schimburi. S-a verificat
aplicarea planurilor cadru in vigoare, au fost verificate gi avizate planificdrile
calendaristice; existd analize ale rezultatelor elevilor la testele iniliale, evaludri,
simuldri gi propuneri de remediere a rezultatelor.

Au fost asistate la ore toate cadrele didactice, au fost verificate documentele gcolare

ale cadrelor didactice gi ale comisiilor conform graficului de monitoizare al
directorului; au fost organizate activit[fl extragcolare gi extracurriculare.
Dovezi: procese verbale de verificare, planuri cadru, planificdrile vizate, analize ale
rezultatelor obJinute la testele inifiale gi la evaludri / simuldri, figele de asistenld la
ore, procese verbale gi minute ale activitd{ilor extracurriculare / extragcolare.



UNITATEA DE COMPETENTA
IV. Motivarea / antrenarea personalului din subordine

Pe parcursul anului gcolar 2020 -2021 au fost aprobate cererile de trecere salarialdla

o treaptd superioard conform legislajiei in vigoare gi s-au realizat procedurile de

evaluare qi promovare a personalului unitdlii de invd!6m6nt. Personalul didactic,

didactic auxiliar qi nedidactic a fost evaluat pebaza figelor / procedurilor existente, cu

respectarea procedurilor in vigoare gi in conformitate cu atribuliile gi sarcinile din fiqa

postului. De asemenea, s-a asigurat cadrul institufional pentru participarea la procesul

decizional prin participarea cadrelor didactice in cadrul gedinfelor comisiilor din

qcoal6, Consiliul profesoral gi Consiliul de administrafie; s-au asigurat condiliile de

perfeclionare profesionald a personalului - conform legislaJiei in vigoare - gi a fost

incurajat sd participe la cursuri de formare.

Dovezi: cererile de trecere la o altd treaptd de salarizare / vechime, procese verbale

CA, fiqele de evaluare a personalului din unitate

UNITATEA DE COMPETENTA
V. Monitorizarea /evaluarea / controlul activitifilor din unitatea de invi{imffnt

Monitorizarea activitdlii de ansamblu a unitdlii de invdfdmdnt se realizeazd utilizdnd

instrumente specifice. S-a realizat colectarea datelor statistice pentru sistemul

nalional de indicatori pentru educafie qi s-a monitorizat permanent introducerea

acestora in SIIR, respectdndu-se termenele solicitate atdta timp cAt aplicalia o

permite. De asemenea, a fost permanent monitorizatd gestionarea bazei de date a

unitdlii de invdfdmdnt, arhivarea gi pdstrarea documentelor Ecolare oficiale

respectdndu-se legislalia in vigoare. S-a urmdrit corectitudinea intocmirii, completdrii
gi gestiondrii documentelor gcolare.

in anul gcolar 2020 - 2021 nu au existat abateri disciplinare in rAndul personalului

unit[fii de invdldmdnt, iar abaterile survenite in rAndul elevilor au fost gestionate

respectdnd prevederile ROFUIP, ROFUI, Statutul elevului gi legislalia in vigoare.

Datoritd externalizdrii serviciilor SSM gi PSI, acestea sunt organizate riguros,

instruirile personalului din unitatea de invdfdmdnt frind realizate de persoane abilitate
pentru acest lucru.

S-a realizat monitorizarea cadrelor didactice debutante atdt prin consilierea

profesionald a acestora cdt gi prin orgarizarea unor activitdli de mentorat la nivel de

catedrd.

S-a stabilit prin decizie responsabilul cu manualele, distribuirea acestora a fost
monitorizatd, iar manualele au fost recuperate in proporlie de 80 - 90% la sfArgitul

anului qcolar.

Dovezi: baza de date SIIR, baza de date a gcolii, procese verbale, documentele
gcolare, documentele SSM Ei PSI.

Bursele gcolare gi sociale, precum qi celelalte forme de ajutor stabilite prin lege au

fost coordonate conform legislaJiei in vigoare. i.r ceea ce privegte realizareaexeculiei

bugetare, aceasta s-a efectuat in conformitate cu prevederile legale; s-au intocmit
toate documentele gi rapoartele tematice curente gi speciale, cerute de ISJ, ME sau

alte institulii abilitate prin lege; resursele materiale au fost administrate in mod
eficient in mdsura in care au fost alocate; exerciliul financiar a fost incheiat cu

respectarea normelor legale referitoare la destinalia fondurilor, in conformitate cu



legislalia in vigoare. Toate documentele legale privind execuJia bugetard au fost

monitorizate gi aprobate in CA.
A fost asiguratd transparenfa in elaborarea qi execulia bugetard; documentele

contabile intocmite sunt arhivate gi pdstrate conform legislaJiei in vigoare; raportul de

execulie bugetard a fost supus spre aprobare in CA; statele de plat[ sunt intocmite

corect qi la termen.

Dovezi: proiectul de buget, note contabile, rapoarte contabile, dosare de burse, state

de platd

Baza materiald, a unitdJii de invdJdmdnt permite desftgurarea in bune condilii a

procesului instructiv - educativ; comisia de receptie a bunurilor materiale igi
desfbgoard activitatea in conformitate cu prevederile legale; comisia de inventariere

este intrunitd de doud ori pe an respectdnd prevederile legale; personalul din unitatea

de invdtdmAnt este interesat de intrelinerea bazei materiale gi a mijloacelor de

invdJdmAnt aflate in gcoald.

Dovezi; procese verbale predare - primire, liste de inventar

UNITATEA DE COMPETENTA
VI. Rela{ii de comunicare

Pe parcursul anului qcolar 2020 -2021, documentele gi rapoarlele tematice cerute de

ISJ, ME gi alte institulii abilitate prin lege au fost intocmite qi transmise in termenele

stabilite de acestea. Toate informaliile de interes general, profesional sau personal au

fost transmise personalului unitdlii de invdtdm6nt la timp gi afiqate in cancelarie. S-a

mentinut o legdturd strdnsd cu pdrinlii elevilor prin organizarea gedinJelor cu pdrin{ii
atdt la nivel de clasd cdt gi la nivel de gcoa16. Existd parteneriate gi protocoale de

colaborare cu: Biserica ,,Buna Vestire", Seclia de Polilie nr. 1 Galafi, Seclia 1 Politie
Locald Galafi, DGASPC Galafi, Penitenciarul Galafi, CJRAE Galafi, Liceul
Tehnologic ,,Anghel Saligny", Centrul $colar pentru Educafie Incluzivd ,,Alexandru
Rogca" Lugoj, Asocialia specialigtilor in educatie ,,Magistrum" Iagi,$coala
Profesionald Lungani Iagi, Colegiul Tehnic Forestier Piatra NeamfaSOCIATIA
Prevensis Cluj-Napoca, $coala Grmnaziald,,Mihai Eminescu" Alba Iulia, Colegiul de

Industrie Alimentard ,,Elena Doamna" Galali, Fundalia Romanian Angel Appeal -
Proiect 2592 I 01.1I.2018 - POCU 6.6. "Profesori pregdtili - Profesori motivafi",
Muzeul de Istorie ,,Paul Pdltdnea" Galali, Asociafia partida rromilor "Pro Europa".
Activitdlile proiectate pentru SdptdmAna $coala Altfel: "Sd gtii mai multe, sd fii mai
bun" nu au fost organizate datoritd contextului creat de pandemie.

Dovezi: procese verbale gedinle cu pirinfii, parteneriate, protocoale de colaborare,
rapoafte, dosarul de corespondenlb cu ISJ

Procedura de acces in unitatea qcolard a fost elaboratd, afigatd la loc vizibil,
comunicatd pdrinlilor gi tutorilor legali si asumatd de acegtia prin semndturd. in rela,tia
cu mass-media s-a respectat principiul transparenlei gi a fost asigurat accesul la
informafii publice dacd, a fost cazul. Imaginea instituliei a fost qi este permanent
promovatd prin activitdli specifice. in procesul de consultare al reprezentanlilor
organrzatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate s-au respectat
prevederile legale.

Dovezi: procedura de acces in unitate qi afiqele aferente, site-ul Scolii



UNITATEA DE COMPETENTA
VIL Pregitireprofesionali

in ceea ce privegte monitorizarea activit4lii de formare continu6 a personalului din

unitate, s-a intocmit analiza de nevoi gi s-a implementat planul de formare existent in
unitatea de invd!6m6nt. De asemenea, in cadrul asistenfelor efectuate la ore s-a

urmdrit implementarea cuno;tinfelor acumulate la cursurile de perfeclionare in cadrul

orelor de predare - invdtare - evaluare. S-a urmdrit parcursul profesional de formare

atdt al personalului didactic cdt gi al personalului didactic auxiliar gi nedidactic din
cadrul unitdfii de invSldmdnt.

Dovezi: graficul de asistenfe, asistenfele la ore, participarea la cursuri
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