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MINISTERUL EDUCAŢIEI  
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                           Nr. 1765 din 14.09.2022 

 

GRAFIC MONITORIZARE SI CONTROL 

AN SCOLAR 2022-2023 

A. CADRE DIDACTICE 

NR. 
CRT. TEMATICA ACTIVITĂȚII PERIOADA RESPONSABIL INDICATORI DE 

REALIZARE 
 CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI CLIMAT 

SOCIO-PROFESIONAL 
PERMANENT DIRECTORI 

RESPONSABILI ARII 
CURRICULARE 
SECRETAR ȘEF 
ADMINISTRATOR 

Relaţii de colaborare în cadrul 
compartimentului/spirit de 
echipă Asigurarea unor bune 
relaţii de colaborare cu celelalte 
compartimente şi servicii 
Interacţiunea cu elevii, părinţii, 
alte categorii de public 
-numărul de sesizări , 
reclamații, medieri 

 ANALIZA ACTIVITĂȚII ÎN ANUL ȘCOLAR 
ANTERIOR  

septembrie Directori 
Responsabili arii curriculare 
Sefi comisii 

Rapoarte de activitate 
Pv de analiza a raportului de 
activitate CP, CRP 

 Verificarea planificărilor anuale şi semestriale, a 
proiectelor unităţilor de învăţare cu respectarea 
obiectivelor programelor şcolare.  
 

20 SEPT. 2022 
 
 
 
 
Permanent 

DIRECTORI ADJUNCȚI PLANIFICĂRI AVIZATE 
Planificarea unităților de învățare 
 
 
Planuri de lecție 
Graficul activităților de laborator 
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NR. 
CRT. TEMATICA ACTIVITĂȚII PERIOADA RESPONSABIL INDICATORI DE 

REALIZARE 
Proiectarea şi desfăşurarea lecţiilor 1.Planuri/Schiţa 
lecţiei/ Proiecte unități de învățare a) selectarea 
conţinuturilor  
b) forme de organizare stimulative: ateliere, 
dezbatere, studiu de caz, jocuri didactice,  
c) metode activ-participative: problematizare, 
descoperire, experiment integrat, lucru cu manualul, 
cu textul, calculatorul, fişe de lucru, exerciţiul;  
d) utilizarea laboratoarelor/cabinetelor și a 
mijloacelor didactice din dotare: PC, videoproiector, 
aparatură redare audio, planşe, atlase, hărţi, 
aparatură, substanţe etc. 
 e) evaluarea formativă şi sumativă: orală, scrisă, 
practică, pe bază de proiecte şi portofolii, cu accent 
pe notarea ritmică*  
 
f) asigurarea transferului şi a retenţiei cunoştinţelor 
 III. Pregătirea temeinică a cadrelor didactice: ore 
consistente şi atractive, captarea atenţiei elevilor  
IV. Punctualitate: respectarea timpului didactic V. 
Comportament adecvat și consecvență: 
 - notare ritmică; notare absenți; disciplină 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La final de 
modul 

Fișe de lucru, teste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graficul testelor scrise și al 
pregătirilor suplimentare 
Planificarea simulărilor organizate 
de școală,  
pv aprobare CA 
 
Raport comisie privind notarea  
-planuri personalizate de învățare,  
Planuri de optimizare a învățării 
/asigurare a performanței 

 Verificarea organizării activității la  clasele 
pregătitoare, adaptarea școlară la clasa a V-a 

periodic directori Vizite la clase,  
discuții cu elevii și părinții, 
completarea fișelor de 
caracterizare 

 Verificarea modului în care s-a realizat instruirea 
elevilor privind normele de securitate în laboratoare 
şi la orele de educaţie fizică 

Octombrie 2022 Director,  
responsabil arie curriculară  

Regulament de funcționare  
aprobat CA pentru activitatea din 
sala de sport 
Pv de instruire a elevilor 

 Verificarea documentelor comisiei pentru mentorat 
didactic  

Octombrie 2022 Directori,  
responsabil comisie (Ana Șpaiu) 

Existența dosarului comisiei  și a 
documentelor de planificare 

 Verificarea modului de completarea a cataloagelor 30 sept. 2022 Directori adjuncți 
-pentru primar-E. Dobre 
Pentru gimnaziu-V. Matei 

PV 

 Verificarea documentelor ariilor curriculare 15 oct. 2022 Directori adjuncți Pv  
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NR. 
CRT. TEMATICA ACTIVITĂȚII PERIOADA RESPONSABIL INDICATORI DE 

REALIZARE 
 Monitorizarea diseminării materialelor privind 

metodologiile şi calendarele de desfăşurare a 
examenelor de evaluare naţională şi a admiterii în 
învăţământul liceal şi profesional 

Oct. 2022 Directori, diriginți clasele a VIII-a  pc 

 Îndrumarea și controlul profesorilor debutanți lunar Directori, 
 responsabil comisie de mentorat,  
responsabili subcomisii de 
specialitate 

Asistențe la ore, 
minute ale întălnirilor 

 Respectarea planificării calendaristice şi 
monitorizarea parcurgerii materiei 
Monitorizarea calităţii actului didactic 

lunar Directori, responsabili arii 
curiculare, responsabili subcomisii 
de specialitate 

Rapoarte responsabili arii 
curriculare, responsabil CEAC 
 fișe de asistență 

 Monitorizarea activității de profesorilor diriginti  
-Completare cataloage, carnete elev/vizare 
-Prelucrarea ROFUIP + ROFU + Statutul Elevului + 
Codul de etică al elevului 
-Completare Portofoliu Dirigintelui 
 -Completare grafice activităţi 
-prelucrarea metodologiei de organizare si desf. a EN 
si admiterea la liceu  

Septembrie 2022 
 
Permanent 
 
 
Oct. 2022 
Conform 
graficului 

Directori, responsabil activitatea 
diriginților (Ana Șpaiuc) 
 
 
 
 
Profesori diriginti 

Procese verbale de instruire, 
carnete completate și vizate  
Dosarul dirigintelui înregistrat 
Planificarile pentru  ora de 
consiliere vizate 
Graficul consultațiilor cu părinții 
Pv al CP de informare 
Pv al sedintei cu părintii 

 Monitorizarea serviciului pe școală permanent directori Procese verbale ale cadrelor 
didactice de serviciu 

 Verificarea prezenţei cadrelor didactice la ore. 
Punctualitate-intrarea/ieșirea la timp Verificarea 
completării condicii de prezenţă 

permanent directori Condică semnantă 

 Monitorizarea activităţilor de prevenire şi combatere 
a violenţei în şcoală 

lunar Directori, responsabil comisie 
prevenire 

Rapoarte comisie, referate dacă e 
cazul, documentele comisiei 

 Monitorizarea activităţilor educative extraşcolare şi 
extracurriculare 

lunar Directori adjuncți, coordinator 
proiecte 

Portofolii ale activităților, calendar 
activități 

 

B. COMISII PERMANENTE ȘI DE LUCRU 

COMISIA TEMATICA ACTIVITATII DE 
MONITORIZARE ȘI CONTROL PERIOADA RESPONSABIL INDICATORI DE 

REALIZARE 
Comisia de 
curriculum 

Analiza testelor inițiale –română și 
matematică 

 octombrie CC Interpretarea rezultatelor 

Elaborarea planului managerial si de 
activitate al comisiei  

Septembrie 2022 
 

Director 
 

Plan managerial aprobat 
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COMISIA TEMATICA ACTIVITATII DE 
MONITORIZARE ȘI CONTROL PERIOADA RESPONSABIL INDICATORI DE 

REALIZARE 
ELABORAREA OFERTEI CDS 2022-2023  
Lista disciplinelor CDS pe clase şi opţiuni 
Elaborare programe CDS  
Consultarea elevilor și a părinților Existența 
propunerilor cadrelor didactice 

Conform 
calendarului 

Centralizarea CDȘ  an 
anterior 
Oferta de CDȘ a cadrelor 
didactice 
Centralizarea opțiunilor 
privind CDȘ 
 

Planificarea activității de pregătire 
suplimentară  

Octombrie 2022 Cadre didactice Graficul de pregătire  

 Planificarea simulărilor la nivelul școlii octombrie Responsabilii ariilor 
curriculare  

Graficul simulărilor  
Pv de aprobare CA 

Comisia de 
mentorat didactic 
CEAC 

Monitorizarea stadiului de perfecționare și 
formare continuă  
Completarea fișelor individuale de formare 
continuă  
Raport privind formarea continuă 

octombrie Director,  
Comisia de mentorat 
didactic 

Fișe de formare continua 
completate 
Completarea dosarelor 
personale  

Echivalarea programelor de formare continua 
prin CPT 

Conform 
calendarului  si PO 
a ISMB 

Director , 
comisie de mentorat 
didactic 

Dosare depuse pentru 
echivalare 
Adeverințe eliberate 

Monitorizarea desfășurării practicii 
pedagogice 

Conform graficelor Director,  Programul de desfășurarea a 
practicii pedagogice 

Îndrumarea profesorilor debutanți permanent Directori , 
Responsabil comisie de 
mentorat didactic, 
responsabili subcomisii  

Graphic întâlniri,  
fișe de asistențe la ore, 
minute ale întâlnirilor 

Monitorizarea înscrierii la gradele didactice Conform 
calendarului 

Directori , 
Responsabil comisie de 
mentorat didactic, 

 

Monitorizarea participării cadrelor didactice 
la cursuri de formare continuă 

Conform 
calendarului 

Directori, Comisia de 
mentorat didactic 

Adeverinte, certificate  

Monitorizarea evaluării anuale a personalului 
didactic si didactic auxiliar 

   

CEAC Monitorizarea calității actului didactic 
Elaborare RAEI  
Completare platforma 
Manualul calitatii 
 

Octombrie, 
noiembrie 2022 
 
permanent 

Responsabil comisie Plan de activitati,  
asistente la ore, 
Completarea platformei 
Registrul de proceduri 
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COMISIA TEMATICA ACTIVITATII DE 
MONITORIZARE ȘI CONTROL PERIOADA RESPONSABIL INDICATORI DE 

REALIZARE 
COMISIA 
PENTRU 
CONTROL 
MANAGERIAL 
INTERN 

Monitorizarea realizării  
-Programul comisiei 
-Graphic de activitati privind implemantarea 
standardelor 
-Registrul riscurilor 
-Plan anual de activitate 
 

Septembrie 2022 
 
permanent 

Director adjunct V. 
Matei 

Documente specifice si 
procedure 
Registrul de proceduri 

Prevenirea și 
combaterea și 
eliminarea 
violenței, a 
faptelor de 
corupție și 
discriminării în 
mediul școlar și 
promovarea 
interculturalității 

Plan managerial,  
plan de activități si calendar  
rapoarte de activitate anuale 

Septembrie2022 
 
permanent 

Responsabil comisie ; 
C. Neacșu 
Diriginți, invățătoare 

Existența dosarului și  a 
documentelor specifice 
Registrul faptelor de violență,  
Situația sancțiunilor 

COMISIA 
ASIGURARII 
sanatatii si 
SECURITATII  in 
MUNCă și pentru 
situații de urgență 

Instruirea personalului  
Completarea documentației specifice 
Planificarea simulărilor specifice  în caz de 
urgență 

Septembrie 2022 
 
……. 

Directori,  
administrator 

Fise de instruire completate 
Certificate medicina muncii 
pentru toati angajatii scolii 
Graficul simulărilor în caz de 
cutremure 

Comisia de 
întocmire a orar și 
serviciul pe școală 

Verificarea/aprobarea orarului  
Verificarea respectării programului/orarului 
claselor  
Verificarea completării condicii de prezenţă 
 

Septembrie 
 
permanent 

Director,  
membri comisie 

Orar aprobat in CA si afisat 
Scheme orare aprobate CA  
Completarea la zi a condicii 
de prezență  

MONITORIZARE 
NOTARE, 
FRECVENȚĂ și 
serviciul pe școală 

Graphic de notare ritmica 
Graficul serviciului pe școală 
Monitorizarea desfășurării serviciului pe 
școală și al notării 
 

Septembrie 
 
modular 

directori Completarea notelor in 
Schoolvers si in format letric 
Pv al profesorilor de serviciu 
pe școală 

COMISIA DE 
ETICĂ 

Elaborarea codului de etica al cadrului 
didactic  
Elaborarea codului de conduită al elevului 
Regulament comisie  

septembrie directori Pv sedinta CP si CA privind  
Desemnarea responsabilului 
de etica(C. Burlan),discutarea 
si aprobarea Codului de etica  
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COMISIA TEMATICA ACTIVITATII DE 
MONITORIZARE ȘI CONTROL PERIOADA RESPONSABIL INDICATORI DE 

REALIZARE 
 

Comisia de 
elaborarea a PDI 
si de revizuire a 
ROFU 

Elaborarea proiectului de PDI Septembrie-
octombrie 2022 

directori Proiect dezbatut si aprobat 
CP si CA 
Decizie de intrare in vigoare 

Comisie de 
elaborare RI 

Elaborarea RI Septembrie –
octombrie 2022 

Directori, comisie 
paritară 

Proiect discutat si avizat 
comisie paritară –proces 
verbal,  si aprobare CA, 
proces verbal 

Comisia de 
acordare a 
burselor școlare 

Prezentarea metodologiei de acordare a 
burselor școlare 
Informarea părinților  
 

octombrie Directori,  
responsabil comisie 
(Ana Barău) 
 
secretar șef,  
contabil 

Pv de informare CP, CRP 
Dosare si situația 
centralizatoare  
PV aprobare CA 
Corespondența DGAUIS 4 
Situații finaciar-contabile 
 

Comisia de 
proiecte si 
activități 
extrașcolare 

Plan managerial  
Calendarul activităților școlare și extrascolare 
Prelucrarea metodologiei de desfășurare a 
programului Scoala Altfel și Școala Verde 
Reorganizarea Asosciației școlare sportive 
Elaborarea bianuală a revistei școlii 
 
 
Derularea parteneriatelor Erasmus+ 
 
Depunerea candidaturii în competia  Scoala 
Europena 2023 
 

Septembrie 2022 Directori, 
Coordonator proiecte  
 
 
Responsabil arie 
curriculară educație 
fizică 
Echipa de coordonare, 
Consiliul Școlar al 
elevilor 
 

Documentele coordonatorului 
de proiecte  
Afișarea metodologiilor 
specifice 
Grafic activități aprobat CA 
Parteneriate și protocoale de 
colaborare 
Graficul activităților sportive 
Editarea Cronicii digitale 
Derularea campaniilor Colțul 
Voluntarului 
 

COMISIA DE 
EVALUARE  

Stabilirea comisie de evaluare internă anuală 
 
Actualizarea fișei de autoevaluare 
 
Actualizarea fișelor de post 
 
Analizarea fișelor de evaluare și a rapoartelor 
anuale 

Septembrie 2022 
 
Septembrie 2022 
 
Septembrie 2022 
 
August 2023 

Director 
 
Comisia CEAC 
 
Comisia CEAC 
 
Consiliu de 
Administrație 

Decizie de numire 
 
O nouă fișă de autoevaluare 
 
O nouă fișă de post  
 
Acordarea calificativelor 
anuale 
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COMISIA TEMATICA ACTIVITATII DE 
MONITORIZARE ȘI CONTROL PERIOADA RESPONSABIL INDICATORI DE 

REALIZARE 
 

 
 
 

C. SECRETARIAT 
TEMATICA 

ACTIVITĂȚII DE 
MONITORIZARE ȘI 

CONTROL 

ACTIVITATEA SPECIFICĂ PERIOADA RESPONSABIL CINE FACE 
VERIFICAREA 

INDICATOR DE 
REALIZARE 

CULTURA 
ORGANIZAȚIONALĂ 
ȘI CLIMAT SOCIO-
PROFESIONAL 

Relaţii de colaborare în cadrul 
compartimentului/spirit de 
echipă  
Asigurarea unor bune relaţii de 
colaborare cu celelalte 
compartimente şi servicii 
Interacţiunea cu elevii, părinţii, 
alte categorii de public 
 

permanent Secretar șef directori -numărul de sesizări , 
reclamații, medieri 

 Analiza activității în anul școlar 
anterior 

Septembrie 
2022 

Secretar sef directori Plan de măsuri pentru 
îmbunătăţirea activităţii 

ÎNTOCMIREA 
DOCUMENTELOR, A 
RAPOARTELOR 
TEMATICE 
CURENTE ŞI 
SPECIALE 

Verificarea aprovizionării cu 
cataloage, carnete, registre, 
condici 

1 sept. 2022 secretar  Director, 
Bibliotecar,  

Existența documentelor 

 Verificarea modului în care se 
realizează salarizarea  
Verificarea realizării evidenţei 
corecte a personalului 
REVISAL, EDUSAL  
Completare dosare personale 
cadre didactice  
Adeverinţe calificative anuale  

Lunar 
 
 
 
 
 
 
 

Secretar șef, Stroe 
D. 
 
 
 
 
 
Secretar ,  

Director,  
contabil șef 

Ștate de plată 
Ștate de funcții aprobate 
ISMB 
Extrase REVISAL , 
EDUSAL 
Dosare personale 
completate  
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TEMATICA 
ACTIVITĂȚII DE 

MONITORIZARE ȘI 
CONTROL 

ACTIVITATEA SPECIFICĂ PERIOADA RESPONSABIL CINE FACE 
VERIFICAREA 

INDICATOR DE 
REALIZARE 

Verificarea documentelor 
interne(registru intrări-ieșiri, 
dosar de decizii, note etc) 

permanent Dovada eliberării 
adeverințelor 
-registre corect 
completate 

 Verificarea încadrării 
personalului 
-întocmirea contracte de muncă 
pentru personalul nou încadrat 
-întocmirea actelor adiționale la 
contractele de muncă 
-actualizarea fișelor de post 
-întocmirea planului de încadrare 

Septembrie 
2022 

Secretar șef 
secretar 

director Contracte de muncă /acte 
adiționale întocmite 
-existența fișelor de post 
Aprobarea fișelor de post 
CA, pv 
-plan de încadrare discutat 
CP aprobat CA 

 Verificarea realizării evidenţei 
corecte a elevilor  
 
Raportări  ISMB, SIIR  
Verificare completare registru 
înscriere elevi,  
registre matricole  
Inventarul actelor de studii 
Verificarea modului în care este 
respectat regimul actelor de 
studii  
Verificarea completării şi 
asigurării circuitului 
corespondenţei 

Permanent 
 
 
Octombrie 
2022 
Iunie 2022 

Secretar șef, D. 
Stroe 
 

director Competarea SIIIR 
Evidența corespondenței 
Registru de mișcare elevi 
 
 
Registre matricole 
completate 
 
 
 
 
 
Registrul de 
corespondență 

ARHIVĂ Verificarea modului în care este 
gestionată arhiva secretariatului 
Asigurarea securităţii arhivei 
Selecţionare documente arhivă 

 Secretar șef, Stroe 
D. 

director  
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TEMATICA 
ACTIVITĂȚII DE 

MONITORIZARE ȘI 
CONTROL 

ACTIVITATEA SPECIFICĂ PERIOADA RESPONSABIL CINE FACE 
VERIFICAREA 

INDICATOR DE 
REALIZARE 

EVALUARE 
NAȚIONALĂ 

SIMULARE PROBE SCRISE 
EN 
-Constituirea comisiilor,  
-verificarea activităților specifice 
comisiilor în cf. cu atribuțiile 
comisiilor de organizare a EN ( 
cf. metodologiei de EN) 
-Monitorizare desfășurare probe 
și evaluare realizare statistică, 
 -arhivare documentație  
-verificare liste afișare 
 

Conf. 
calendarului 
aprobat OM 

Comisie de 
organizare, 
secretar șef 

director Documente specifice, 
mape 
Liste 
Arhivarea lucrarilor și a 
documentelor comisiilor 

-Înscrierea candidaţilor la EN 8 
-Organizarea si desfasurarea 
examenelor nationale : EN 
2,4,6,8 
Constituirea comisiilor,  
-verificarea activităților specifice 
comisiilor în cf. cu atribuțiile 
comisiilor de organizare a EN ( 
cf. metodologiei de EN) 
-Monitorizare desfășurare probe 
și evaluare realizare statistică, 
 -arhivare documentație  
-verificare liste afișare 
 

Conf. 
calendarului 

Diriginți,  
secretar șef 

director Dosare înscriere 

ADMITERE ÎN 
LICEU 

Postarea metodologiilor 
specifice si a PO a ISMB 

Conform 
calendarului 

Secretar șef directori Actualizarea site-ului 
școlii 

ANALIZA 
ACTIVITĂȚII 

Raport de analiză la nivelul 
compartimentului 

periodic Secretar șef directori Analiza SWOT si plan de 
optimizare a activității 
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D. ADMINISTRATOR 
 

TEMATICA 
ACTIVITĂȚII DE 

MONITORIZARE ȘI 
CONTROL 

ACTIVITATEA SPECIFICĂ PERIOADA RESPONSABIL CINE FACE 
VERIFICAREA 

INDICATOR DE 
REALIZARE 

CULTURA 
ORGANIZAȚIONALĂ 
ȘI CLIMAT SOCIO-
PROFESIONAL 

Monitorizarea reelaţiilor de 
colaborare în cadrul 
compartimentului/spirit de 
echipă  
Asigurarea unor bune relaţii de 
colaborare cu celelalte 
compartimente şi servicii  
Interacţiunea cu elevii, părinţii, 
alte categorii de public 

permanent Administrator  directori -numărul de sesizări , 
reclamații, medieri 

 Analiza activității în anul școlar 
anterior 

Septembrie 
2022 

administrator directori Plan de măsuri pentru 
îmbunătăţirea activităţii 

DISCIPLINA MUNCII 
Personal îngrijire 
Personal pază 

- respectarea programului zilnic de 
lucru 
-planificarea concediilor de odihnă  
- respectarea graficelor de activitate 
- îndeplinire sarcini conform fișei 
postului 
-Actualizarea Fişei  postului  
- verificarea modului de realizare a 
curăţeniei  
Evaluare anuală personal nedidactic 

Permanent 
 
Octombrie 
2022 
Sept. 2022 
 
 
 
Ianuarie 
2023 

Administrator 
 
Personal 
nedidactic 

Directori 
 

Condica semnată 
 
Cererile de CO avizate 
administrator, aprobate 
CA 
Existența graficelor de 
curățenie 
Plan de pază 
Fise de autoevaluare 
Adverinte calificativ 
anual 
Discuţii individuale  
Referate și informare CA , 
pv 
Remedierea aspectelor 
negative - note de 
serviciu,   
 - registrul vizitatorilor 
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TEMATICA 
ACTIVITĂȚII DE 

MONITORIZARE ȘI 
CONTROL 

ACTIVITATEA SPECIFICĂ PERIOADA RESPONSABIL CINE FACE 
VERIFICAREA 

INDICATOR DE 
REALIZARE 

GESTIONAREA 
PATRIMONIU  

Dezvoltarea și întreţinere bazei  
materială  
- reparaţii / curăţenie: săli clasă, 
sala de sport, curtea școlii, spații 
commune, grupuri sanitare 
 - predare-primire patrimoniu 
diriginte-/admininistrator 
-verificarea propunerilor de 
casare  
-realizarea inventarului  
-Intocmirea planului de achiziții  

permanent 
 
 
 
 
 
Decembrie 
2022 
 
noiembrie 
2022 

administrator 
 
 
 
 
 
Comisie de 
inventariere, 
administrator, 
contabil șef 

Director,  
codirectorintabil 
șef 

Lucrări de întreținere 
Referate de necesitate  
întocmite și înaintatea 
DGAUIS4 
 
 
 
Referate de casare 
Referate 
inventar 
 

Asigurarea necesarului 
pentru buna desfășurarea 
a activității 
compartimentului 
nedidactic 

 
Asigurarea materialelor de  
curățenie și igienă și cele 
necesare reparațiilor 

permanent Administrator 
Contabil șef 

directori Referate de necesitate  
întocmite și înaintatea 
DGAUIS4 
Derularea achizițiilor 
 

Protecția muncii - verificare instructajelor de  
protecţia muncii  
- respectarea normelor PSI şi 
NTSM 
-asigurarea necesarului de 
echipamente 

Septembrie, 
decembrie, 
martie 
Permanent 
 

administrator directori Fise de instruire semnate 
Achiziție de echipament 
de protecție 

Analiza activității Raport de analiză al activitații 
compartimentului   
 Verificarea evaluării/aprecierii 
activităţii personalului din 
subordine  

Decembrie 
2022 
periodic 
 
 
 

Administrator 
Personal 
nedidactic 
 

director Raport de activitate 
prezentat in CA 
Calificative anuale 
personal nedidactic 
Adeverinte privind 
calificativul 
Plan de măsuri de 
optimizare și remediere 
 
 



12 
 

TEMATICA 
ACTIVITĂȚII DE 

MONITORIZARE ȘI 
CONTROL 

ACTIVITATEA SPECIFICĂ PERIOADA RESPONSABIL CINE FACE 
VERIFICAREA 

INDICATOR DE 
REALIZARE 

Registrul de 
corespondență 

 

E. CONTABILITATE 
 

TEMATICA 
ACTIVITĂȚII DE 

MONITORIZARE ȘI 
CONTROL 

ACTIVITATEA SPECIFICĂ PERIOADA RESPONSABIL CINE FACE 
VERIFICAREA 

INDICATOR DE 
REALIZARE 

CULTURA 
ORGANIZAȚIONALĂ 
ȘI CLIMAT SOCIO-
PROFESIONAL 

Monitorizarea relaţiilor de 
colaborare în cadrul 
compartimentului/spirit de 
echipă  
Asigurarea unor bune relaţii de 
colaborare cu celelalte 
compartimente şi servicii  
Interacţiunea cu elevii, părinţii, 
alte categorii de public 

permanent Administrator  directori -numărul de sesizări , 
reclamații, medieri 

 Analiza activității în anul școlar 
anterior 

Septembrie 
2022 

contabil directori Plan de măsuri pentru 
îmbunătăţirea activităţii 

Comunicare intre-
instituțională 

Asigurarea unui circuit normal al 
informaţiilor şi documentelor în 
relaţia cu ISMB, Consiliul Local 
sector 4, Direcţia de Finanţe 
Publice, Trezorerie, Asociația de 
părinți, alte instituţii sau persoane 
juridice 

Permanent, 
conform 
solicițrilor și  
termenelor 
 
 
 
 

Contabil  Director 
 

Raportări realizate la 
termen 
-contracte derulate 

Organizarea activității 
financiare  

Proiectul de buget şi de achiziţii 
Repartizarea bugetului alocat, 
conform legii, pe articole şi capitole 
bugetare 

Noiembrie 
2022 
 
 

Contabil  
 
 

Director,  
 

Proiect de buget aprobat 
CA 
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TEMATICA 
ACTIVITĂȚII DE 

MONITORIZARE ȘI 
CONTROL 

ACTIVITATEA SPECIFICĂ PERIOADA RESPONSABIL CINE FACE 
VERIFICAREA 

INDICATOR DE 
REALIZARE 

-realizarea inventarului  
  

 
Decembrie 
2022 
 

Comisie de 
inventariere, 
administrator, 
contabil șef 

Referate de necesitate  
întocmite și înaintatea 
DGAUIS4 
-inventarul unității 
 

Derularea proiectelor de 
finantare a elevilor prin 
burse școlare 

Verificarea bugetului referitor la 
alocarea burselor sociale, 
merit,de performanță si de studiu 

La termenele 
de 
deschidere a 
creditelor 
bugetare 

Contabil șef directori Ordine de plată burse 
Nr. De burse…… 
 

Analiza activității Raport de activitate Trimestrial  
 

Contabil directori Raport financiar -contabil 
aprobat CA 

 

F. BIBLIOTECARA 
TEMATICA 

ACTIVITĂȚII DE 
MONITORIZARE ȘI 

CONTROL 

ACTIVITATEA SPECIFICĂ PERIOADA RESPONSABIL CINE FACE 
VERIFICAREA 

INDICATOR DE 
REALIZARE 

CULTURA 
ORGANIZAȚIONALĂ 
ȘI CLIMAT SOCIO-
PROFESIONAL 

Monitorizarea relaţiilor de 
colaborare în cadrul 
compartimentului/spirit de 
echipă  
Asigurarea unor bune relaţii de 
colaborare cu celelalte 
compartimente şi servicii  
Interacţiunea cu elevii, părinţii, 
alte categorii de public 

permanent Bibliotecara  directori -numărul de sesizări , 
reclamații, medieri 

 Analiza activității în anul școlar 
anterior 

Septembrie 
2022 

contabil directori Plan de măsuri pentru 
îmbunătăţirea activităţii 
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Completarea 
documentaţiei specifice 
bibliotecii 

Fise de biblioteca 
Regulament de. Functionare al 
bibliotecii 

Permanent 
 
 
 
 

bibliotecaral  Director 
 

Regulament apropbat CA 
Nr de fise de cititor 

Manuale școlare  Stabilirea necesarului de 
manuale gratuite  
Recuperarea manualelor la 
sfârşitul anului şcolar  

 
 
Iunie 2023 
 

 
bibliotecara 

Director,  
 

comanda de manuale 
Centralizare manual 
Recuperare amnulae la 
finalul anului  
Distribuirea manualelor 
 
 

Derularea de activități 
conform sarcinilor 
delegate de 
conducătorul unității si 
deciziilor  

Colaborare cu cd –condica de 
prezentă profesori 
Centralizare cereri CO cd 
-elaborarae RI 

Zilnic 
Octombrie 
2022 
 
Septembrie 
2022 

bibliotecara directori Documente intocmite 
 

 
 
 


