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Descriere:  

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale 

pentru ocupaţia Director palate şi cluburi ale elevilor cod COR 134507, care aparţine 

ariei ocupaţionale Conducători de unităţi de învăţământ, grupa de bază 1345. 

 

Calificarea este practicată în cadrul sistemului de învăţământ, în unităţi conexe aflate în 

subordinea Inspectoratelor Şcolare. 

Directorul de palate şi cluburi ale elevilor asigură funcţia de coordonare a activităţilor 

extraşcolare ale elevilor desfăşurată în cercuri după un orar complementar celui de la şcolile 

din care sunt recrutaţi elevii, vizând dezvoltarea competenţelor de cheie, artistice şi sportive 

într-un cadru non-formal. Asigură managementul operaţional la nivelul instituţiei în scopul 

asigurării calităţii educaţiei formale şi non-formale şi face propuneri care vizează creşterea 

şanselor de învăţare ale elevilor factorilor de decizie. Cerinţele sunt de studii superioare, iar 

postul se ocupă prin concurs. 

Palatele şi Cluburile elevilor sunt instituţii de învăţământ în care se organizează activităţi 

extraşcolare de educare şi învăţare pentru copiii şi elevii proveniţi de la unităţi şcolare din 

localitate şi judeţ, în grupe organizate în cercuri. Programul activităţilor se derulează pe tot 

parcursul zilei, în zilele libere ale săptămânii şi în vacanţele şcolare, pentru a le oferi copiilor 

şi tinerilor un program educativ înafara cursurilor şcolare. Activităţile valorizează 

competenţele, cunoştinţele, abilităţile dobândite de elevi în cadru formal, non-formal şi 

informal, le aprofundează, completează şi dezvoltă. Activităţile sunt structurate pe cercuri şi grupe, 

care pot fi de iniţiere, de avansaţi şi de performanţă, pe baza unui proiect de activitate, cu o structură bine 

definită. Activitatea fiecărui cerc şi grupă se desfăşoară pe baza unei planificări calendaristice a 

activităţii, aprobate de către director, respectând reperele metodologice minimale în domeniu, 

aprobate de ministerul de resort. 

Portofoliul cercului conţine: 

 Planificarea calendaristică; 

 Oferta educaţională a cercului; 

 Documente curriculare; 

 Modalitatea de monitorizare şi evaluare a activităţii cercului; 

 Măsuri de optimizare a ofertei cercului; 

 Proiect de dotări şi achiziţii pe termen mediu şi lung. 

Activitatea este astfel concepută încât să evite paralelismul şi/sau suprapunerile cu conţinutul 

tematic al programelor pentru educaţia formală. 

Competenţele specifice ocupaţiei sunt formate şi dezvoltate prin programe de formare 

continuă privind managementul educaţional aparţinând sistemului naţional de învăţământ 

specializate în pregătirea cadrelor didactice.  

Directorii de palate şi cluburi ale elevilor îşi desfăşoară activitatea în instituţiile pe care le 

conduc şi în orice alte locaţii în care îşi desfăşoară activitatea cercurile elevilor. 

Îndeplinirea cerinţelor specifice ocupaţiei necesită un nivel bun de dezvoltare a abilităţii 

generale de învăţare, o bună capacitate de procesare rapidă a informaţiei şi o abilitate crescută 

de a lua decizii corecte, cât mai raţionale.  

Exercitarea acestei ocupaţii presupune seriozitate, exigenţă şi meticulozitate în realizarea 

sarcinilor, echilibru emoţional şi o bună capacitate de comunicare. Activitatea profesională a 

directorului de palate şi cluburi ale elevilor se desfăşoară în conformitate cu reglementările 

legislative emise de ministerul de resort. 
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Lista unităţilor de competenţă 

Titluri şi categorii de unităţi de competenţă 

 

Nivel de 

responsabilitate 

şi autonomie 

 

 

Unităţi de competenţă cheie 

 

Unitatea 1: Comunicare în limba oficială 

Unitatea 2: Comunicare în limbi străine 

Unitatea 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie 

Unitatea 4: Competenţe informatice 

Unitatea 5: Competenţa de a învăţa; 

Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice 

Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale 

Unitatea 8: Competenţa de exprimare culturală. 

 

 

 

4 CNC/6EQF 

3 CNC/4EQF 

3 CNC/4EQF 

3 CNC/4EQF 

3 CNC/4EQF 

4 CNC/6EQF 

3CNC/4EQF 

3 CNC/4EQF 

 

 

Unităţi de competenţă generale 

Unitatea 1: Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă 

Unitatea 2: Dezvoltarea propriei cariere 

Unitatea 3: Integrarea TIC în managementul educaţional 

 

 

 

 

3CNC / 4 EQF 

 

4 CNC/6 EQF 

4 CNC/6 EQF  

Unităţi de competenţă specifice 

 

Unitatea 1: Planificarea strategică a activităţii extraşcolare prin cercuri 

Unitatea 2: Operaţionalizarea strategiei activităţii extraşcolare prin cercuri 

Unitatea 3: Asigurarea managementului operaţional al activităţii 

extraşcolare prin cercuri  

Unitatea 4: Monitorizarea activităţii extraşcolare prin cercuri 

Unitatea 5: Evaluarea activităţii extraşcolare prin cercuri 

Unitatea 6: Reprezentarea instituţiei 

 

 

4 CNC/6 EQF  

4 CNC/6 EQF  

 

4 CNC/6 EQF  

4 CNC/6 EQF  

4 CNC/6 EQF  

4 CNC/6 EQF  
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1. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă  

(unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

3CNC /4 EQF 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrisă de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrisă de elementul de 

competenţă 

1. Identifică 

riscurile 

specifice 

activităţilor de 

securitate 

1.1.Riscurile specifice sunt identificate prin 

corelarea cu situaţiile cu potenţial de risc. 

1.2. Riscurile specifice sunt identificate prin 

luarea în considerare a tuturor aspectelor 

relevante pentru securitatea instituţiei în 

general şi a fiecărui post în particular. 

1.3. Riscurile specifice sunt identificate prin 

numirea unei comisii şi a unui responsabil de 

comisie sau prin externalizarea serviciului şi 

degrevarea de responsabilitate. 

1.4. Riscurile specifice sunt identificate prin 

analizarea mijloacelor de avertizare şi 

semnalizare existente. 

1.5. Riscurile specifice sunt identificate prin 

raportarea riscurilor persoanelor abilitate; 

1.6. Riscurile specifice sunt identificate prin 

completarea documentelor specifice. 

Identificarea riscurilor 

specifice se face cu spirit 

analitic, iniţiativă, 

responsabilitate, 

profesionalism, realism, 

coerenţă şi promptitudine. 

2. Respectă  

procedurile de 

urgenţă şi 

evacuare. 

3.1. Procedurile de urgenţă şi evacuare sunt 

respectate prin conformarea la cerinţele de 

implementare a procedurilor. 

3.2. Procedurile de urgenţă şi evacuare sunt 

respectate prin valorificarea promptă şi 

corectă a tuturor cunoştinţelor dobândite în 

cadrul instruirilor periodice şi generale 

specific. 

3.3. Procedurile de urgenţă şi evacuare sunt 

respectate prin adaptare la situaţia concretă, 

evitând agravarea situaţiei deja existente şi 

panicarea. 

3.4. Procedurile de urgenţă şi evacuare sunt 

respectate prin evitarea accidentării altor 

persoane decât cele implicate iniţial în 

incident sau accident. 

3.5. Procedurile de urgenţă şi evacuare sunt 

respectate prin conformare cu prevederile 

planului de evacuare. 

Respectarea procedurilor 

de urgenţă şi evacuare se 

face cu asumarea 

responsabilităţii, iniţiativă, 

profesionalism, realism şi 

promptitudine. 

3.Asigură 

instruirea 

personalului din 

subordine. 

4.1. Personalul din subordine este instruit prin 

corelarea cu situaţiile cu potenţial de risc. 

4.2. Personalul din subordine este instruit prin 

luarea în considerare a tuturor aspectelor 

Asigurarea instruirii 

periodice de specialitate a 

personalului din subordine 

se realizează cu 
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relevante pentru securitatea unităţii de 

învăţământ în general şi a fiecărui post în 

particular. 

4.3. Personalul din subordine este instruit prin 

numirea unui responsabil şi formarea sa sau 

prin externalizarea serviciului şi degrevarea 

de responsabilitate. 

4.4. Personalul din subordine este instruit prin 

activităţi periodice. 

4.5. Personalul din subordine este instruit 

actualizând fişele individuale de instructaj. 

responsabilitate, iniţiativă, 

profesionalism, realism şi 

promptitudine. 

4. Verifică 

respectarea 

normele de 

sănătate şi 

securitate în 

muncă  

2.1. Verificarea se face corelând prevederile 

general valabile cu particularităţile unităţii de 

învăţământ. 

2.2. Verificarea se face în funcţie de tipul 

incidentului sau accidentului. 

2.3. Verificarea se face preventiv, cu 

implicarea factorilor responsabili din unitate. 

Verificarea respectării 

normelor de sănătate şi 

securitate în muncă se 

face cu spirit analitic, 

iniţiativă, responsabilitate, 

profesionalism, realism şi 

promptitudine. 

Contexte: 

Locul de desfăşurare a activităţii: activitatea se desfăşoară în cadrul instituţiei, în alte unităţi 

de învăţământ sau alte locaţii.  

Modul de desfăşurare a activităţilor: persoana cu atribuţii de conducere aplică şi respectă toate 

cerinţele SSM specifice locaţiei unde se realizează activitatea;  

Sunt stabilite şi respectate procedurile generale precum şi cele interne de management al 

securităţii şi sănătăţii în muncă.  

Gama de variabile: 

- situaţii de risc: lovire pe căi de circulaţie, scurtcircuit, defecţiuni la cabluri şi prize, 

alunecare, defecţiuni ale echipamentelor utilizate etc.; 

- spaţii critice: spaţii înguste, spaţii în care au fost observate evenimente cu potenţial de 

risc, spaţii în care s-au produs diverse accidente etc.; 

- tipuri de accidente: electrocutări, accidente mecanice etc.; 

- aparatura utilizată: audio-video, echipamente IT , instalaţii de lumini şi încălzire etc.; 

- echipamente de stingere a incendiilor: hidranţi, extinctoare, lopeţi, nisip, găleţi, 

furtunuri etc.; 

- echipamente de prim ajutor uşor accesibile şi semnalizate corespunzător;  

- tipuri de instructaje: instructaj periodic, instructaj atenţional;  

- situaţii de urgenţă: accidente, cutremure, incendii, explozii, inundaţii etc.;  

- mijloace de semnalizare: panouri, culori de securitate, semnale luminoase, acustice, 

comunicare verbală;  

- persoane abilitate: responsabil NSSM şi în situaţii de urgenţă: medici, pompieri etc.;  

- proceduri de prim ajutor: aplicate în funcţie de tipul accidentului;  

- modalităţi de intervenţie: anunţare operativă a persoanelor abilitate.  

Cunoştinţe: 

- normele SSM şi PSI specifice activităţilor; 

- amplasarea şi modul de utilizare a echipamentelor de stingere a incendiilor; 

- tipuri de echipamente pentru stingerea incendiilor; 

- tipuri de accidente posibile; 

- proceduri de evacuare în caz de incendiu; 

-  căile de evacuare în caz de incendiu . 
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2. Dezvoltarea propriei cariere 

(unitate generală ) 

Nivelul de responsabilitate 

şi autonomie 

4 CNC / 6 EQF  

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrisă de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrisă de elementul 

de competenţă 

1. Realizează 

analiza nevoilor 

personale de 

formare 

profesională. 

1.1. Analiza nevoilor personale de formare 

profesională este realizată utilizând instrumente 

variate şi valide de identificare. 

1.2. Analiza nevoilor personale de formare 

profesională este realizată prin prelucrarea şi 

interpretarea datelor colectate. 

1.3. Analiza nevoilor personale de formare 

profesională este realizată prin actualizarea 

periodică a datelor analizate. 

1.4. Analiza nevoilor personale de formare 

profesională este realizată prin raportare la 

standardele profesionale specifice domeniului de 

activitate. 

1.5. Analiza nevoilor personale de formare 

profesională este realizată prin raportare la 

competenţele necesare realizării sarcinilor incluse 

în fişa postului. 

Realizarea analizei 

nevoilor personale de 

formare profesională se 

face cu rigurozitate, 

obiectivitate, 

operativitate şi cu 

realism . 

2. Analizează 

oferta de formare 

continuă. 

 

2.1. Oferta de formare continuă este analizată în 

funcţie de obiectivele personale de dezvoltare 

profesională. 

2.2. Oferta de formare continuă este analizată în 

raport cu tipul şi scopul programului de formare. 

2.3. Oferta de formare continuă este analizată 

ţinând cont de reglementările legislative în vigoare 

privind formarea iniţială şi continuă specifică 

profesiei.  

Analizarea ofertei de 

formare continuă este 

realizată cu 

obiectivitate şi rigoare. 

3. Participă la 

activităţi de 

formare. 

3.1. Participarea la activităţile de formare are loc în 

funcţie de nevoile identificate în analiza specifică. 

3.2. Participarea la activităţi de formare are loc prin 

valorizarea conceptului de „lifelong learning”. 

3.4. Participarea la activităţi are loc corelând 

competenţele certificate cu cele dobândite prin 

autoinstruire. 

Participarea la activităţi 

de formare se face cu 

atenţie, rigurozitate, 

iniţiativă, deschidere 

faţă de nou, 

responsabilitate şi 

conştiinciozitate. 

4. Iniţiază proiecte 

educaţionale ce 

implică instituţia. 

4.1. Proiectele educaţionale ce implică instituţia 

sunt iniţiate cu identificarea oportunităţilor de 

finanţare. 

4.2. Proiectele educaţionale ce implică instituţia 

sunt iniţiate cu stabilirea responsabilităţilor în 

cadrul echipei de proiect. 

4.2 Proiectele educaţionale ce implică instituţia sunt 

iniţiate cu participarea la elaborarea cererii de 

Iniţierea proiectelor se 

face cu responsabilitate, 

realism, 

conştiinciozitate şi 

implicare. 
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finanţare. 

4.3. Proiectele educaţionale ce implică instituţia 

sunt iniţiate cu asumarea răspunderii asupra 

implementării în cazul obţinerii finanţării. 

Contexte: 

Activitatea se desfăşoară în cadrul instituţiei sau în afara ei. 

Dezvoltarea profesională se realizează atât prin participarea la programe de formare continuă 

organizate de asociaţiile profesionale reprezentative şi / sau de alţi furnizori publici sau privaţi 

autorizaţi în condiţiile legii, cât şi prin studiu individual, astfel încât competenţele dobândite să 

poată fi recunoscute în cadrul domeniului specific de activitate. Implicarea în proiecte educaţionale 

facilitează contactul cu noi situaţii de învăţare, cu alte medii educaţionale şi culturale, transferul de 

bune practici în educaţie. 

Gama de variabile: 

evoluţia în carieră este reglementată de Statutul personalului didactic prin gradele didactice II şi I şi 

prin cerificarea diferitelor niveluri de competenţă profesională 

-organizarea, desfăşurarea, evaluarea si finanţarea activităţilor de formare continua se stabilesc prin 

metodologie aprobata de minister  

a-participarea la cursuri de formare este reglementată legal prin Statutul personalului didactic ce 

prevede obligativitatea participării periodice la activităţi de formare. 

-cursurile de formare  sunt organizate de furnizori acreditaţi publici sau privaţi şi se pot desfăşura în 

ţară sau străinătate 

- principalii furnizori interni de cursuri de formare pentru cadrele didactice sunt Casele Corpului 

Didactic şi universităţile 

- în străinătate cursurile de formare sunt organizate de Direcţia generală Educaţie şi Cultură a 

Comisiei Europene în cadrul programului de învăţare de-a lungul întregii vieţi 

-pregătirea profesională continuă poate fi: conversia profesională (care asigură dobândirea 

competenţelor specifice unei noi specializări în cadrul aceluiaşi domeniu de activitate) sau 

reconversia profesională (care vizează calificarea într-o profesie specifică unei alte arii ocupaţionale 

/ unui alt domeniu de activitate).  

-oportunităţile de finanţare pentru proiectele educaţionale pot fi oferite de fondurile europene 

postaderare, cele oferite de Direcţia generală Educaţie şi Cultură a Comisiei europene în cadrul 

programului de învăţare de-a lungul întregii vieţi etc. 

-cererea de finanţare are forma cerută de finanţator, de regulă o propunere de proiect într-un format 

prestabilit, pentru instituţiile care îndeplinesc anumite criterii de eligibilitate, aprobarea finanţării se 

face pentru propunerile ce întrunesc anumite condiţii în urma procesului de evaluare. 

Cunoştinţe: 

-legislaţie în domeniu; 

-metodologii specifice; 

-ghiduri; 

-regulamente de organizare şi funcţionare; 

-proceduri; 

-studii, cercetări, ghiduri de bune practici şi publicaţii în domeniu; 

- evoluţia şi dinamica domeniului de activitate; 

- contexte generale de practicare a ocupaţiei; 

- cunoştinţe generale de ordin socio-profesional; 

- metode şi tehnici de comunicare; 

-strategii; 

-standarde profesionale specifice domeniului de activitate; 

-surse de informare privind programele de formare continuă; 

-aplicaţii software. 
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3. Integrarea TIC în managementul educaţional 

(unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 4 

CNC / 6 EQF  

Elemente de 

competenţă  

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă  

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă  

1. Analizează 

oportunităţile de 

integrare a TIC în 

management 

educaţional 

1.1. Oportunităţile de integrare a TIC în 

management educaţional sunt analizate în 

acord cu obiectivele şi politica instituţiei 

sau organizaţiei. 

1.2. Oportunităţile de integrare a TIC în 

management educaţional sunt analizate în 

funcţie de nevoile beneficiarilor, de 

cerinţele strategiei dezvoltate şi ale de 

planului operaţional. 

1.3. Oportunităţile de integrare a TIC în 

management educaţional sunt analizate în 

conformitate cu politicile educaţionale de 

integrare a TIC în educaţie. 

1.4. Oportunităţile de integrare a TIC în 

management educaţional sunt analizate în 

raport cu resursele instituţiei / organizaţiei. 

Analiza oportunităţilor de 

integrare a TIC în 

managementul educaţional 

se realizează cu interes 

profesional, 

responsabilitate şi 

promptitudine. 

 

2. Proiectează 

activităţi şi acţiuni 

de management  

 

2.1. Activităţile şi acţiunile de 

management, presupun utilizarea TIC şi 

sunt proiectate în acord cu obiectivele 

operaţionale stabilite în strategie şi în 

planul operaţional.  

2.3. Activităţile şi acţiunile de 

management sunt proiectate în 

conformitate cu caracteristicile grupului 

ţintă implicat în desfăşurarea lor. 

2.4. Activităţile şi acţiunile de 

management sunt proiectate în 

conformitate cu nevoile instituţiei. 

2.5. Activităţile şi acţiunile de 

management sunt proiectate în colaborare 

cu specialişti, în funcţie de resursele TIC 

existente. 

Proiectarea activităţilor şi 

acţiunilor de management 

care presupun utilizarea 

TIC sunt realizate cu 

responsabilitate, realism şi 

profesionalism. 

 

3. Stabileşte 

resursele TIC 

 

3.1. Resursele TIC sunt stabilite în 

conformitate cu planul operaţional al 

instituţiei.  

3.2. Resursele TIC sunt stabilite în funcţie 

de activităţile şi acţiunile de management 

proiectate. 

3.3. Resursele TIC sunt stabilite ţinând 

cont de competenţele şi deprinderile 

Stabilirea resurselor TIC se 

realizează cu 

promptitudine, deschidere 

spre nou şi realism. 
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informatice (digitale) necesare utilizării 

acestora. 

4. Implementează 

procesele de 

management bazate 

pe TIC 

 

4.1. Procesele de management bazate pe 

TIC sunt implementate în raport cu 

oportunităţile identificate.  

4.2. Procesele de management bazate pe 

TIC sunt implementate ţinând cont de 

particularităţile beneficiarilor. 

4.3. Procesele de management bazate pe 

TIC sunt implementate prin coordonarea 

activităţii cadrelor didactice implicate. 

4.4. Procesele de management bazate pe 

TIC sunt implementate cu evaluare şi 

îmbunătăţire periodică. 

Implementarea proceselor 

de management bazate pe 

TIC se realizează cu 

profesionalism şi 

preocupare  

 

Contexte:  

Activitatea se desfăşoară în instituţie, în alte locaţii sau poate fi făcută la distanţă prin mijloace 

specifice ITC. Integrarea TIC în educaţie răspunde cerinţelor de modernizare a sistemului 

educaţional şi are ca obiectiv major optimizarea activităţii instituţiei. 

Gama de variabile:  

- specialişti implicaţi în integrarea TIC în educaţie: cadre didactice; personal didactic 

auxiliar; specialişti în IT;  

- grupuri implicate: personal angajat, părinţi; elevi, membri comunităţii; 

- resurse TIC utilizate în educaţie şi formare:  echipament hardware necesar funcţionării 

sistemului; aplicaţii de management; aplicaţii colaborative; platforme educaţionale; 

conexiune Internet. 

Cunoştinţe:  

- politici educaţionale de integrare a TIC în educaţie;  

- politici educaţionale de formare / dezvoltare a competenţelor informatice (digitale);  

- metodologia de elaborare şi organizare a utilizării TIC în managementul educaţional;  

- caracteristici ale organizaţiei;  

- tehnici de management educaţional; 

- tehnici şi metode de utilizare TIC in management educaţional; 

- capacitate de analiză a datelor; 

- fluxuri de comunicare organizaţional; 

- particularităţile grupurilor implicate; 

- competenţe necesare integrare a TIC în educaţie şi management;  

- deprinderi şi competenţe informatice (digitale) necesare utilizării resurselor TIC;  

- resurse TIC utilizate în educaţie şi management;  

- elemente de management şi economie;  

- standarde de calitate în educaţie şi management;  

- modalităţi de comunicare eficientă. 
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4. Planificarea strategică a activităţii extraşcolare prin cercuri 

 

( unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

4 CNC /6 EQF  

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

1. Realizează 

diagnoza mediului 

intern şi extern 

 

 

 

1.1. Diagnoza mediului intern şi extern 

este realizată periodic, în acord cu 

politica şi obiectivele instituţiei. 

1.2. Diagnoza mediului intern şi 

externprin raportare la serviciile şi 

principalele categorii de beneficiari şi  

ale instituţiei. 

1.3. Diagnoza mediului intern şi 

externeste realizată prin utilizarea 

metodelor şi tehnicilor specifice. 

1.4. Diagnoza mediului intern şi extern 

este realizată prin implicarea tuturor 

factorilor interesaţi. 

1.5. Diagnoza mediului intern şi 

externeste realizată prin studierea 

impactului acţiunilor precedente. 

Realizarea diagnozei mediului 

intern şi extern se face cu 

responsabilitate, exigenţă, 

profesionalism, obiectivitate, 

rigurozitate şi realism. 

 

  

2. Elaborează  

strategia în 

domeniul activităţii 

extracurriculare 

prin cercuri 

2.1 Strategia în domeniu este  elaborată 

prin raportarea la politicile educaţionale 

europene, naţionale şi locale. 

2.2. Strategia în domeniu este elaborată 

prin corelarea obiectivelor specifice 

activităţii proprii cu cele de la nivel 

judeţean, naţional şi european. 

2.3. Strategia în domeniu este elaborată 

ţinând cont de oportunităţile şi 

constrângerile existente.. 

Elaborarea politicii se face 

cu responsabilitate, 

profesionalism, creativitate, şi 

realism. 

3. Stabileşte 

direcţiile de 

dezvoltare ale 

activităţii 

extraşcolare prin 

cercuri  

 

 

3.1. Direcţiile de dezvoltare ale 

activităţii extraşcolare prin cercuri sunt 

stabilite pe baza diagnozei 

3. 2. Direcţiile de dezvoltare ale 

activităţii extraşcolare prin cercuri sunt 

stabilite prin implicarea personalului 

angajat şi  consultarea factorilor 

interesaţi.  

3.3. Direcţiile de dezvoltare ale 

activităţii extraşcolare prin cercuri sunt 

stabilite prin corelare cu strategia 

 3. 4. Direcţiile de dezvoltare ale 

activităţii extraşcolare prin cercuri sunt 

stabilite ţinând  cont de principiul 

diversităţii şi al egalităţii de şanse. 

Stabilirea strategiei şi 

direcţiilor de dezvoltare se 

face cu orientare spre nou, 

hotărâre, şi  rigurozitate. 
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4. Identifică 

resursele necesare  

la operaţionalizare 

 

 

4.1.Resursele necesare la 

operaţionalizare sunt identificate în 

raport cu strategia.  

4.2.Resursele necesare la 

operaţionalizare sunt identificate cu 

asigurarea implementării strategiei. 

4.3.Resursele necesare sunt identificate 

ţănând cont de factorii de incertitudine 

şi risc 

Identificarea resurselor se face 

cu realism, responsabilitate, 

rigurozitate şi adaptabilitate. 

Contexte: 

Activitatea se desfăşoară în cadrul instituţiei, sub coordonarea şi prin colaborarea cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean, conform metodologilor în vigoare.  

Activitatea se desfăşoară în colaborare alte instituţii interesate (unităţi şcolare, asociaţii 

profesionale şi de părinţi, etc.) şi prin implicarea factorilor interesaţi de la nivel local, naţional 

şi european. 

 

Gama de variabile: 

- metodele şi instrumentele specifice realizării diagnozei sunt: ancheta prin chestionar, 

interviurile individuale şi de grup, analiza de documente, observaţia, analiza de nevoi etc.; 

- direcţiile strategice se stabilesc prin planul de dezvoltare instituţională, proiecţie pe 

termen scurt/ mediu ( 4 ani) revizuit şi actualizat anual;  

- Resursele necesare: resurse umane, materiale, financiare, de timp, logistice, 

infrastructură  etc. 

Cunoştinţe: 

- cadru legal; 

-  procedee şi metode de analiză, diagnoză şi prognoză;  

- prevederile specifice locale, ale Inspectoratului Şcolar Judeţean; 

- nevoile locale;  

- noţiuni  de politică educaţională în domeniul formării; 

- elemente de management educaţional; 

-  aplicaţii software. 
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5. Operaţionalizarea strategiei activităţii extraşcolare prin cercuri 

( unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 4 CNC /6 EQF 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

1. Elaborează 

documentele 

specifice  

 

 

1.1. Documentele specifice sunt elaborate în 

conformitate cu nevoile identificate în diagnoză, 

respectând viziunea.  

1.2. Documentele specifice sunt elaborate 

respectând legislaţia în vigoare. 

1.3.  Documentele specifice  sunt elaborate prin 

respectarea strategiei şi termenelor.  

1.4. Documentele specifice  sunt elaborate prin 

corelarea responsabilităţilor şi atribuţiilor 

corect şi clar distribuite. 

1.5. Documentele specifice sunt elaborate 

asigurând un nivel de adresabilitate adaptat 

beneficiarilor. 

Elaborarea documentelor 

specifice se realizează cu 

conştiinciozitate, rigurozitate şi 

profesionalism. 

2. Stabileşte 

oferta 

educaţională 

2.1. Oferta educaţională este stabilită în 

concordanţă cu diagnoza. 

2.2. Oferta educaţională este stabilită 

respectând legislaţia în vigoare 

2.3. Oferta educaţională este stabilită în 

concordanţă cu strategia 

2.4. Oferta educaţională este stabilită în 

concordanţă cu resursele identificate. 

Stabilirea ofertei educaţionale se 

face cu responsabilitate, 

profesionalism, realism şi 

flexibilitate 

3.Coordonează 

aprobarea/aviza

rea 

curriculumului 

pentru 

activitatea 

extraşcolară 

prin cercuri 

3.1. Aprobarea/avizarea curriculumului este 

coordonată 

prin colaborare cu factorii cu atribuţii în domeniu. 

3.2. Aprobarea/avizarea curriculumului este 

coordonată conform cadrului legal. 

3.3. Aprobarea/avizarea curriculumului este 

coordonată prin corelare cu strategia şi direcţiile de 

dezvoltare. 

Coordonarea 

aprobării/avizării este realizată cu 

profesionalism, responsabilitate 

şi exigenţă. 

4 Asigură 

resursele pentru 

realizarea 

ofertei 

4.1 Resursele pentru realizarea ofertei se 

asigură cu respectarea prevederilor legale.  

4.2. Resursele pentru realizarea ofertei se 

asigură prin corelare cu cele identificate în 

strategie. 

4.3 Resursele pentru realizarea ofertei se 

asigură prin optimizare utilizării tuturor 

resurselor existente. 

Asigurarea resurselor se 

realizează cu profesionalism, 

rigurozitate, realism şi 

flexibilitate 

5. Aplică 

procedurile de 

aprobare a 

documentelor 

elaborate 

5.1 Procedurile de aprobare a documentelor 

elaborate sunt aplicate conform reglementărilor 

legale. 

5.2. Procedurile de aprobare a documentelor 

elaborate sunt aplicate la termenele adecvate. 

5.3. Procedurile de aprobare a documentelor 

Aplicarea procedurilor de 

aprobare a documentelor se 

face cu responsabilitate, 

promptitudine, profesionalism 

şi exigenţă 
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elaborate sunt aplicate cu implicarea tutoror 

factorilor responsabili din instituţie. 

Contexte: 

Activitatea se desfăşoară în cadrul instituţiei, la termenele fixate de cadrul legal, în concordanţă cu 

documentele de planificare. 

Realizarea activităţii necesită strânsă colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean. 

Operaţionalizarea strategiei implică şi alte instituţii interesate (unităţi şcolare, asociaţii profesionale 

etc.), comunitatea locală, naţională şi europeană. 

Gama de variabile: 

- strategia se referă la oferta educaţională privind activităţile extraşcolare prin cercuri a elevilor, în 

concordanţă cu strategia de dezvoltare a subsistemului judeţean de educaţie, în concordanţă cu 

nevoile identificate în diagnoză 

- diagnoza se referă la modul în care a răspuns oferta educaţională la nevoile de formare 

identificate prin metode şi instrumente specifice aplicate elevilor, cadrelor didactice, părinţilor, 

valorificarea resurselor proprii (umane, material, de timp, informatice etc), modul de colaborare 

cu unităţile şcolare din care privin elevii care frecventează cercurile, rezultatele obţinute la 

concursuri, festivaluri, manifestări culturale, artistice şi sportive la care au participat elevii etc. 

- elaborarea documentelor specifice are la bază datele obţinute din diagnoză şi urmăreşte valorificarea 

sistemului de valori proprii instituţiei; 

- principalele documente specifice sunt: planul managerial, planul operaţional,  regulamentul de 

ordine interioară,  tematica adunărilor generale şi a şedinţelor consiliului de administraţie, oferta 

de programe şi servicii, planul de comunicare, planul de monitorizare /control/ evaluare, alte 

planuri şi proiecte cu aplicabilitate în domeniul specific de activitate; 

- documentele specifice pot fi realizate semestrial, anual sau multi-anual 

- documentele necesare  proiectării resursei umane sunt organigrama şi   statul de funcţii şi sunt 

actualizate anual; 

- în stabilirea ofertei de formare se ia în considerare necesarul de resurse umane, materiale, 

finaciare şi de timp 

- resurse umane: formatori, experţi, consultanţi; angajarea lor se face se face în concordanţă cu 

nevoile identificate prin diagnoza, operând cu criterii de performanţă profesională în condiţiile legii;  

- resursele materiale: săli de curs, echipamente, mijloace IT, materiale suport etc 

- resursele financiare sunt resurse bugetare şi extrabugetare şi documentele specifice sunt:  

proiectul de buget, planul de achiziţii/ investiţii etc.; 

- resursele de timp se iau în considerare la organizarea activităţii şi stabilirea orarului de derulare 

a cursurilor de formare conform reglementărilor în vigoare 

- proiectarea repartizării resurselor materiale şi informaţionale şi de timp se face în concordanţă 

cu ţintele strategice, viziunea, scopul şi obiectivele asumate, prin estimarea realistă a nevoilor şi 

a veniturilor;  

Cunoştinţe: 

- cadru legal; 

-  procedee şi metode de analiză, diagnoză şi prognoză;  

- prevederile specifice locale, ale Inspectoratului Şcolar Judeţean; 

- nevoile locale;  

- noţiuni  de politică educaţională în domeniul formării; 

- managementul resurselor umane; 

- codul  muncii; 

- marketing educaţional, 

- cunoştinţe financiare,  prevederile specifice locale (ale finanţatorului); 

- aplicaţii software. 
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6. Asigurarea managementului operaţional al activităţii 

extraşcolare prin cercuri 

(unitate specifică) 

 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 4 CNC /6 

EQF 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Constituie 

cercurile pentru 

activităţi 

extraşcolare 

 

1.1. Cercurile pentru activităţi 

extraşcolare sunt constituite în 

concordanţă cu direcţiile strategice 

stabilite. 

1.2. Cercurile pentru activităţi 

extraşcolare sunt  constituite cu 

respectarea cadrului legal 

1.3. Cercurile pentru activităţi 

extraşcolare sunt  constituite 

nediscriminatoriu şi cu respectarea 

egalităţii de şanse. 

Constituirea cercurilor pentru 

activităţi extraşcolare se face 

cu iniţiativă, rigurozitate, şi 

responsabilitate. 

 

2. Organizează  

programul de lucru 

 

2.1 Programul de lucru este organizat cu 

respectarea reglementărilor în vigoare şi 

a normelor interne. 

2.2. Programul de lucru este organizat 

conform planificării, ţinînd cont de 

resursele instituţiei.  

2.3 Programul de lucru este organizat 

diferenţiat în funcţie de specificul 

fiecărui cerc. 

2.4. Programul de lucru este organizat 

astfel încât să asigure accesul adecvat al 

beneficiarilor la serviciile instituţiei. 

Organizarea programului de 

lucru se face cu obiectivitate, 

operativitate şi 

responsabilitate. 

 

3. Asigură condiţiile 

necesare derulării 

activităţilor pe 

compartimente 

 

3.1. Condiţiile necesare derulării 

activităţilor sunt asigurate avându-se în 

vedere creşterea calităţii în educaţie. 

3.2. Condiţiile necesare derulării 

activităţilor sunt asigurate prin 

respectarea standardelor precizate în acte 

normative. 

3.3. Condiţiile necesare derulării 

activităţilor sunt asigurate cu utilizarea 

eficientă a resurselor. 

3.4. Condiţiile necesare derulării 

activităţilor sunt asigurate prin raportare la 

obiectivele şi nevoile de funcţionare şi de 

dezvoltare ale organizaţiei. 

3.5. Condiţiile necesare derulării 

activităţilor sunt asigurate prin corelarea 

Asigurarea condiţiilor 

necesare derulării activităţilor 

se face cu  responsabilitate, 

obiectivitate şi  

operativitate. 
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activităţii între compartimente 

4. Stabileşte 

şedinţele la nivelul 

instituţiei 

 

 

4.1. Şedinţele la nivelul instituţiei 

sunt stabilite cu anunţarea participanţilor, 

conform reglementărilor în vigoare. 

4.3. Şedinţele la nivelul instituţiei 

sunt stabilite cu pregătirea materialelor, 

logisticii şi agendei. 

4.4. Şedinţele sunt stabilite cu 

transmiterea prealabilă a agendei şi 

materialelor către participanţi. 

4.5. Şedinţele sunt stabilite cu putere de 

adaptare şi spirit de echipă, respectând 

normele interne. 

Stabilirea şedinţelor se face 

cu responsabilitate, 

punctualitate şi 

profesionalism. 

Contexte: 

Activitatea se desfăşoară în instituţie, utilizând reţele de comunicare virtuale şi reale şi la sediul 

filialelor / centrelor, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi alte instituţii interesate 

(unităţi şcolare, asociaţii profesionale, etc.). 

Gama de variabile: 

- echipele de lucru sunt stabilite pentru activitaţile permanente şi temporare (din proiecte/ 

programe), asigurându-se compatibilitatea membrilor şi adecvarea competenţelor sarcinilor 

de lucru; 

- programul de lucru este afişat la fiecare compartiment şi pe site-ul instituţiei pentru a permite 

accesul beneficiarilor şi a factorilor interesaţi; 

- administrarea curentă a instituţiei presupune acordarea de avize, audienţe,  organizarea de şedinţe, 

întâlniri cu factorii interesaţi, eliberarea de adverinţe pentru cursanţi, realizarea ofertei de formare şi 

de programe, participarea la activităţi metodice, de perfecţionare, organizarea unor activităţi 

ştiinţifice, culturale, recreative, etc.; 

- documentele oficiale sunt: registru de intrări / ieşiri de documente, , registre ale 

întrunirilor consiliului de administraţie, registru de procese verbale ale adunării generale a 

angajţilor, condica de prezenţă, registru cercurilor,  

- baza materială este formată din spaţiile destinate activităţilor specifice( birouri, spaţiu 

pentru bibliotecă, săli de curs, de repetiţii, ateliere, terenuri de sport etc), mijloace media, 

calculatoare, mobilier şi alte obiecte de inventar, materiale didactice, fond de carte, 

costume, decoruri ş.a.. 

- şedinţele / întâlnirile de lucru pot fi : operative, cu angajaţii instituţiei, adunări generale 

ale angajaţilor, de organizare a programelor de formare, de analiză a programelor 

desfăşurate, şedinţele consiliului de administraţie, etc.;  

- normele interne la şedinţe: număr minim de participanţi la votarea unor decizii, alte condiţii 

prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul de ordine internă 

Cunoştinţe: 

- cadru legal; 

- prevederile specifice locale, ale Inspectoratului Şcolar Judeţean; 

- management educaţional; 

- codul  muncii; 

- cunoştinţe financiare,  prevederile specifice locale (ale finanţatorului); 

- aplicaţii software; 

- regulamente de organizare şi funcţionare; 

- proceduri interne pentru asigurarea standardelor de calitate; 

- ofertele firmelor autorizate; 
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7. Monitorizarea activităţii extraşcolare prin cercuri  

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

4 CNC /6 EQF 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

1. Elaborează planul 

de monitorizare  

 

1.1. Planul de monitorizare se 

elaborează prin corelare cu 

standardele de calitate . 

1.2. Planul de monitorizare se 

elaborează având în vedere 

obiectivele din planul operaţional. 

1.3. Planul de monitorizare se 

elaborează cu precizarea 

metodologiei de aplicare şi a 

instrumentelor utilizate. 

Elaborarea planului de 

monitorizare se face cu 

obiectivitate , 

rigurozitate, consecvenţă şi 

profesionalism. 

2. Verifică realizarea 

sarcinilor de etapă 

2.1. Realizarea sarcinilor de etapă 

este verificată prin raportare la 

indicatorii de performanţă. 

2.2.Realizarea sarcinilor de etapă este 

verificată prin raportare la 

planificările curriculare. 

2.3. Realizarea sarcinilor de etapă 

este verificată cu implicarea factorilor 

responsabili. 

Verificarea realizării 

sarcinilor de etapă se face cu 

rigurozitate, obiectivitate şi 
realism. 

3. Stabileşte măsuri 

ameliorative  

3.1. Măsurile ameliorative sunt 

stabilite prin planurile remediale. 

3.2. Măsurile ameliorative sunt 

stabilite ori de câte ori se constată 

disfuncţii în activitate. 

3.3. Măsurile ameliorative sunt 

stabilite cu consultarea factorilor 

implicaţi. 

Măsurile ameliorative sunt 

stabilite cu responsabilitate, 

exigenţă, rigurozitate, 

consecvenţă, şi realism. 

 

4. Investighează 

gradul de satisfacţie 

al beneficiarilor. 

 

4.1. Gradul de satisfacţie al 

beneficiarilor este investigat prin 

aplicarea unor instrumente specifice. 

4.2. Gradul de satisfacţie al 

beneficiarilor este investigat prin 

observarea directă a activităţilor. 

4.3. Gradul de satisfacţie al 

beneficiarilor este investigat prin 

analiza rapoartelor 

formatorilor/cadrelor didactice. 

4.4. Gradul de satisfacţie al 

beneficiarilor este investigat prin 

analiza documentelor şi materialelor 

suport. 

Investigarea gradului de 

satisfacţie al beneficiarilor se 

realizează cu realism, 

obiectivitate, profesionalism, 

şi exigenţă. 
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4.5. Gradul de satisfacţie al 

beneficiarilor este investigat prin 

analiza de impact a formării. 

Contexte: 

Activitatea se desfăşoară în instituţie, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, cu 

conducerea unităţilor şcolare în care funcţionează filialele şi centrele de documentare şi 

informare şi cu comunitatea educaţională locală şi naţională. 

 

In monitorizare pot fi implicaţi şi partenerii, beneficiarii serviciilor/ programelor oferite. 

 

Gama de variabile: 

- planul de monitorizare se elaborează de director, este avizat de consiliul de 

administraţie;  

- informaţiile necesare monitorizării activităţii se obţin prin observaţie directă, prin 

interviu, chestionare adresate beneficiarilor; 

- monitorizarea se realizează cu instrumente( fişe de observaţie, ghiduri de interviu, 

formulare de chestionare) elaborate de director şi avizate de consilul de administraţie; 

- în monitorizare sunt implicaţi partenerii. 

- periodic se monitorizează impactul aplicării măsurilor ameliorative;  

- beneficiarii serviciilor şi programelor oferite sunt cadrele didactice, personalul 

didactic auxiliar şi managerii educaţionali;  

- instrumentele de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor, elaborate de 

responsabili de programe: chestionare, ghiduri de interviu, fişe de observare etc.. 

- gradul de satisfacţie al beneficiarilor se poate evalua prin măsurarea popularităţii 

programelor oferite. 

 

Cunoştinţe: 

- cadrul legal general şi specific; 

- nevoile organizaţiei din analiza diagnoză; 

-  procedurile stabilite intern;  

-  metode şi procedure de monitorizare; 

-  metodologia formării continue; 

-  cunoştinţe de statistică. 
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8. Evaluarea activităţii extraşcolare prin cercuri  

(unitate specifică) 

 

 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

6 EQF 4CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

1. Aplică 

metodologiile de 

evaluare a 

personalului 

 

1.1. Metodologiile de evaluare sunt 

aplicate respectând termenele 

prevăzute.  

1.2. Metodologiile de evaluare sunt 

aplicate prin utilizarea unor 

instrumente specifice. 

1.3. Metodologiile de evaluare sunt 

aplicate periodic. 

Aplicarea metodologiilor  

de evaluarea se realizează cu 

obiectivitate, profesionalism, 

consecvenţă, realism, 

rigurozitate. 

2.Stabileşte gradul 

de îndeplinire a 

obiectivelor din 

planurile 

operaţionale 

2.1.Gradul de îndeplinire a 

obiectivelor din planurile 

operaţionale este stabilit-prin corelare 

cu documentele curriculare ale 

cercurilor 

2.2.Gradul de îndeplinire a 

obiectivelor din planurile 

operaţionale este stabilit aplicând 

metode de evaluare specifice 

2.3.Gradul de îndeplinire a 

obiectivelor din planurile 

operaţionale este stabilit luând în 

considerare nivelul de satisfacţie al 

beneficiarilor 

 

Stabilirea gradului de 

îndeplinire a obiectivelor din 

planurile operaţionale se face 

cu rigurozitate, realism şi 
profesionalism. 

3. Apreciază gradul 

de adecvare a ofertei 

educaţionale la 

cererea 

beneficiarilor 

3.1. Gradul de adecvare a ofertei 

educaţionale la cererea beneficiarilor 

este apreciat prin raportare la 

metodologiile în vigoare. 

3.2. Gradul de adecvare a ofertei 

educaţionale la cererea beneficiarilor 

este apreciat prin valorificarea 

rezultatelor monitorizării 

2.4.Gradul de adecvare a ofertei 

educaţionale la cererea beneficiarilor 

este apreciat prin raportare la 

strategia instituţiei. 

2.5. Gradul de adecvare a ofertei 

educaţionale la cererea beneficiarilor 

este apreciat prin raportare la 

resursele disponibile 

 

Aprecierea gradului de 

adecvare a ofertei 

educaţionale la cererea 

beneficiarilor este apreciat cu 

responsabilitate, obiectivitate, 

exigenţă şi profesionalism. 
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4. Elaborează 

rapoarte şi sinteze 

asupra activităţii 

instituţiei. 

4.1. Rapoartele şi sintezele asupra 

activităţii instituţiei sunt elaborate 

prin raportare la obiectivele planului 

operaţional. 

4.2. Rapoartele şi sintezele asupra 

activităţii instituţiei sunt elaborate cu 

spirit critic, prin valorificarea 

rezultatelor activităţii de 

monitorizare.  

4.3. Rapoartele şi sintezele asupra 

activităţii sunt elaborate prin 

valorificarea rezultatelor evaluărilor. 

4.4. Rapoartele şi sintezele asupra 

activităţii sunt elaborate cu implicarea 

tuturor categoriilor de actori relevanţi  

Rapoartele asupra activităţii 

instituţiei sunt elaborate cu 

responsabilitate, obiectivitate, 

exigenţă, profesionalism şi 

corectitudine. 

Contexte: 

Activitatea se desfăşoară în instituţie şi în locaţiile în care funcţionează filialele, centrele de 

documentare şi informare şi cursurile de formare.  

Evaluarea activităţii se realizează indirect prin informaţiile apărute în mass media despre 

instituţie şi serviciile / programele oferite.  

Activitatea este  prevăzută în planul managerial şi implică comunicarea cu colegii şi clienţii 

prin intermediul telefonului, faxului, e-mail-ului, comunicării directe etc., utilizarea unor 

aplicaţii software specializate. 

 

Gama de variabile: 

- instrumentele de verificare a compartimentelor: studiul documentelor de organizare a 

activităţii, analiza rapoartelor de activitate, chestionare pentru măsurarea nivelului de 

satisfacţie al beneficiarilor. 

- evaluare compartimentelor  este periodică : semestrial, trimestrial, anual.  

- serviciile oferite de CCD: programe de formare continuă şi  resurse pentru personalul 

din învăţământul preuniversitar ( personalului didactic, didactic auxiliar  şi manageri 

educaţionali), centru de informare – documentare şi consultanţă, activităţi ştiinţifice, 

metodice şi culturale, editare şi difuzare de carte şi publicaţii, consiliere în 

managementul dezvoltării profesionale şi organizaţionale, activităţi de petrecere a 

timpului liber. 

- tipurile de rapoarte şi sinteze privind activitatea de formare continuă: raport privind 

desfăşurarea programului, raport privind evaluarea programelor de formare, raport de 

monitorizare a programelor de formare, analiza nevoii de formare, studiul de impact al 

programelor de formare, s.a. 

- actori relevanţi în elaborarea rapoartelor: responsabili de curs, formatori, experţi 

implicaţi în monitorizare, reprezentanţi ai instituţiilor partenere etc. 

 

Cunoştinţe: 

- cadrul legal general şi specific în vigoare; 

- cunoştinţe de management educaţional; 

- metode şi tehnici de evaluare. 
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9. Reprezentarea instituţiei 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

6 EQF 4 CNC  

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

1.Participă la 

şedinţe de 

lucru/reuniuni de 

profil cu factorii 

relevanţi 

1.1.Participarea la şedinţe de 

lucru/reuniuni de profil cu factorii 

relevanţi este realizată cu respectarea 

agendei.  

1.2.Participarea la şedinţe de 

lucru/reuniuni de profil cu factorii 

relevanţi este realizată cu prezentarea 

intervenţiilor solicitate. 

1.3. Participarea la şedinţe de 

lucru/reuniuni de profil cu factorii 

relevanţi este realizată cu informarea 

colectivului instituţiei despre sarcinile 

trasate . 

Participarea la şedinţe de 

lucru/reuniuni de profil cu 

factorii relevanţi este realizată 

cu punctualitate, 

profesionalism şi 

responsabilitate. 

2.  Realizează  

parteneriate cu alte 

instituţii 

2.1. Parteneriatele sunt realizate în vederea 

promovării viziunii şi a valorilor proprii 

instituţiei. 

2.2. Parteneriatele sunt realizate prin 

raportarea la nevoile instituţiei şi la cele de 

dezvoltare profesională a personalului. 

2.3. Parteneriatele sunt  realizate prin 

luarea în considerare a capacităţii 

instituţiei de gestionare a relaţiilor de 

colaborare/ parteneriat.  

Realizarea parteneriatelor se 

face cu iniţiativă, 

responsabilitate, punctualitate 

şi respect.  

3.  Organizează 

circuitul 

informaţional 

intern şi extern. 

 

3.1. Circuitele informaţionale interne şi 

externe sunt organizate având în vedere 

satisfacerea optimă a nevoilor specifice 

activităţii. 

3.2. Circuitele informaţionale interne şi 

externe sunt organizate prin construirea de 

reţele  de comunicare ( în timp real şi 

virtual) rapide, eficiente şi transparente. 

3.3. Circuitele informaţionale interne şi 

externe sunt organizate în scopul 

optimizării şi eficientizării activităţii. 

3.4. Circuitele informaţionale interne şi 

externe sunt organizate având în vedere 

resursele disponibile. 

3.5. Circuitele informaţionale interne şi 

externe sunt organizate cu informarea 

factorilor implicaţi. 

Organizarea circuitelor 

informaţionale interne şi 

externe de face cu  

responsabilitate, obiectivitate şi  

operativitate. 

4. Promovează 4.1 Oferta educaţională este promovată Promovarea ofertei 
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oferta educaţională  prin participarea în comitete şi comisii 

active în domeniul educaţiei extraşcolare. 

4.2. Oferta educaţională este promovată 

prin popularizarea ofertei de curriculare şi 

servicii specifice. 

4.3. Oferta educaţională este promovată 

prin cultivarea relaţiei transparente cu 

massmedia. 

4.4. Oferta educaţională este promovată 

prin organizarea de întâlniri cu factorii 

interesaţi. 

educaţionale se realizeaza cu 

flexibilitate, creativitate, 

responsabilitate şi 

profesionalism. 

 

 

Contexte:  

Activitatea se desfăşoară în cadrul instituţiei, sub coordonarea şi prin colaborarea cu Inspectoratul 

Şcolar Judeţean, conform metodologilor în vigoare.  

Activitatea se desfăşoară în colaborare alte instituţii interesate (unităţi şcolare, asociaţii 

profesionale, etc.) şi prin implicarea factorilor interesaţi de la nivel local, naţional şi european. 

 

 

Gama de variabile:  

 

- factori relevanţi: factori decizionali, parteneri, factori interesaţi 

- factori decizionali: ministerul de resort, Inspectoratul Şcolar Judeţean, autorităţile locale etc. 

- parteneri:  instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, institute de cercetare ştiinţifică, 

societăţi ştiinţifice profesionale, biblioteci, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale 

din ţară şi din străinătate, persoane fizice /  juridice cu atribuţii în domeniul învăţământului, 

educaţiei şi cercetării, muzee etc. 

- factorii interesaţi sunt: reprezentanţii comunităţii locale, colaboratorii( specialişti, formatori, 

experţi), beneficiarii serviciilor şi programelor, reprezentanţii autorităţilor locale;  

- activităţile  care favorizează colaborările: schimburi de experienţă, conferinţe, mese rotunde, studii şi 

cercetări, etc.. 

- parteneriatele sunt  realizate pe bază de  convenţii şi contracte, acorduri legal încheiate; 

- circuitele informaţionale interne pot fi reale si/ sau virtuale şi se stabilesc prin proceduri 

specifice şi regulamente de ordine interioară ;  

- circuitele informaţionale externe implică utilizarea mijloacelor de comunicare variate ( IT, 

corespondenţă scrisă, întâlniri directe, etc.) 

- promovarea instituţiei se realizează direct, prin tehnici specifice şi indirect prin calitatea 

serviciilor şi programelor oferite ;  

- materialele promoţionale specifice sunt : afişe, pliante, site, spoturi publicitare, etc. 

 

 

Cunoştinţe: 

- cadrul legal în vigoare; 

- negociere şi mediere; 

- cunoştinţe de comunicare şi relaţii publice; 

- marketingul  programelor de formare 
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Titlul calificării profesionale: Director palate şi cluburi ale elevilor 

 

Descriere  

Directorul de palate şi cluburi ale elevilor este o funcţie managerială din învăţământul 

preuniversitar. 

Palatele şi Cluburile elevilor sunt instituţii de învăţământ în care se organizează activităţi 

extraşcolare de educare şi învăţare pentru copiii şi elevii proveniţi de la unităţi şcolare din 

localitate şi judeţ, în grupe organizate în cercuri. Programul activităţilor se derulează pe tot 

parcursul zilei, în zilele libere ale săptămânii şi în vacanţele şcolare, pentru a le oferi copiilor 

şi tinerilor un program educativ înafara cursurilor şcolare.   

Directorul de palate şi cluburi ale elevilor este un specialist în educaţie care planifică şi 

operaţionalizează strategia instituţiei, asigură managementul operaţional, monitorizează 

activitatea instituţiei, evaluează rezultat planurilor operaţionale, relaţionează instituţia cu 

factori relevanţi. 

Competenţele specifice ocupaţiei sunt formate şi dezvoltate prin programe de formare 

continuă privind managementul educaţional aparţinând sistemului naţional de învăţământ 

specializate în pregătirea cadrelor didactice.  

Directorii de palate şi cluburi ale elevilor îşi desfăşoară activitatea în instituţiile pe care le 

conduc şi în orice alte locaţii în care îşi desfăşoară activitatea cercurile elevilor. 

Îndeplinirea cerinţelor specifice ocupaţiei necesită un nivel bun de dezvoltare a abilităţii 

generale de învăţare, o bună capacitate de procesare rapidă a informaţiei şi o abilitate crescută 

de a lua decizii corecte, cât mai raţionale.  

Exercitarea acestei ocupaţii presupune seriozitate, exigenţă şi meticulozitate în realizarea 

sarcinilor, echilibru emoţional şi o bună capacitate de comunicare.  

Activitatea profesională a directorului de palate şi cluburi ale elevilor se desfăşoară în 

conformitate cu reglementările legislative emise de ministerul de resort. 

 

Motivaţie  

Calificarea de director de palate şi cluburi ale elevilor este necesară în managementul 

activităţilor extraşcolare prin cercuri. Cadrele didactice cu studii superioare de lungă durată îşi 

pot forma  competenţele specifice calificării de director de palate şi cluburi ale elevilor prin 

programe/ cursuri  de dezvoltare profesională şi pregătire în managementul educaţional, 

conform reglementărilor în vigoare. 

 

Condiţii de acces 

Sunt necesare studii superioare, ocuparea funcţiei de director de palate şi cluburi ale elevilor 

se realizează prin concurs conform reglementărilor legale în vigoare. 

 

Nivelul de studii minim necesar 

Studii superioare  

 

Rute de progres  

Directorul de palate şi cluburi ale elevilor poate urma cursuri de perfecţionare, formare, 

organizate de instituţiile abilitate conform legislaţiei în vigoare.  

 

Cerinţe legislative specifice 
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Titlul calificării profesionale: Director palate şi cluburi ale elevilor 

Cod RNC  

Nivel: 6 EQF 4 CNC 

 

Lista competenţelor profesionale 

Cod Denumirea competenţei profesionale Nivel Credite 

 C1.Comunicare în limba oficială; 6 EQF 

4 CNC 

 

 C2.Comunicare în limbi străine; 4 EQF 

3 CNC 

 

 C3.Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi 

tehnologie; 

4 EQF 

3 CNC 

 

 C4.Competenţe informatice; 4 EQF 

3 CNC 

 

 C5.Competenţa de a învăţa; 6 EQF 

4 CNC 

 

 C6.Competenţe sociale şi civice; 6 EQF 

4 CNC 

 

 C7.Competenţe antreprenoriale; 4 EQF 

3 CNC 

 

 C8.Competenţa de exprimare culturală. 4 EQF 

3 CNC 

 

 G1. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în 

muncă  

4 EQF 

3 CNC 

 

 G2.  Dezvoltarea propriei cariere  6 EQF 

4 CNC 

 

 G3. Integrarea TIC în managementul educaţional 6 EQF 

4 CNC 

 

 S1. Planificarea strategică a activităţii extraşcolare 

prin cercuri 

6 EQF 

4 CNC 

 

 S2. Operaţionalizarea strategiei activităţii 

extraşcolare prin cercuri 

6 EQF 

4 CNC 

 

 S3. Asigurarea managementului operaţional al 

activităţii extraşcolare prin cercuri  

6 EQF 

4 CNC 

 

 S4. Monitorizarea activităţii extraşcolare prin cercuri 6 EQF 

4 CNC 

 

 S5. Evaluarea activităţii extraşcolare prin cercuri 6 EQF 

4 CNC 

 

 S6. Reprezentarea instituţiei. 6 EQF 

4 CNC 
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă  

Cod:  

Nivel: CNC 3 4 EQF 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică riscurile specifice activităţilor de 

securitate cu spirit analitic, iniţiativă, 

responsabilitate, profesionalism, realism, coerenţă şi 

promptitudine prin corelare cu situaţiile cu potenţial 

de risc, luarea în considerare a aspectelor relevante, 

analizarea mijloacelor de avertizare şi semnalizare 

existente, numirea unui responsabil sau 

externalizarea serviciilor, completarea documentelor 

specifice. 

2. Respectă procedurile de urgenţă şi evacuare cu  

asumarea responsabilităţii, iniţiativă, profesionalism, 

realism şi promptitudine prin raportare la cerinţele 

de implementare a procedurilor, valorificare promptă 

şi corectă a tuturor cunoştinţelor dobândite în cadrul 

instruirilor, adaptare la situaţia concretă, evitând 

implicare altor persoane în accident sau incident, 

prin respectarea prevederilor planului de evacuare.  

3.Asigură instruirea personalului din subordine cu 

responsabilitate, realism, profesionalism şi 

promptitudine prin corelare cu situaţiile cu potenţial 

de risc, luarea în considerare a tuturor aspectelor 

relevante pentru securitatea unităţii în general şi a 

fiecărui post în particular, prin numirea unui 

responsabil, periodic şi cu actualizarea fişelor 

individuale de instructaj.  

4. Verifică respectarea normele de sănătate şi 

securitate în muncă cu spirit analitic, iniţiativă, 

responsabilitate, profesionalism, realism şi 

promptitudine corelând prevederile general valabile 

cu particularităţile unităţii, în funcţie de tipul 

incidentului sau accidentului, cu implicarea 

factorilor responsabili 

- normele SSM şi PSI specifice 

activităţilor; 

- amplasarea şi modul de utilizare a 

echipamentelor de stingere a incendiilor; 

- tipuri de echipamente pentru stingerea 

incendiilor şi echipamente de prim ajutor; 

- situaţiile de risc,  situaţii de urgenţă; 

- tipuri de accidente posibile; 

- proceduri de evacuare în caz de incendiu 

şi de prim ajutor aplicate în funcţie de tipul 

accidentului; 

-  instituţii/ persoane abilitate să intervină; 

- căile de evacuare în caz de incendiu; 

- modalităţi de intervenţie; 

- metode de comunicare eficientă.  

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Dezvoltarea propriei cariere  

Cod:  

Nivel: 6 EQF 4 CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Realizează analiza nevoilor personale de 

formare profesională cu obiectivitate şi realism 

prin raportare la standardele profesionale 

specifice unităţii şi domeniului de activitate, 

raportată  la competenţele necesare realizării 

sarcinilor incluse în fişa postului şi  în funcţie 

de aspiraţiile profesionale în carieră. 

2. Analizează oferta de formare continuă cu 

obiectivitate şi rigoare, în funcţie de 

obiectivele personale de dezvoltare 

profesională şi în raport cu oportunităţile de 

dezvoltare în carieră oferite. 

3. Participă cu implicare şi conştiinciozitate la 

cursuri de formare  alese în funcţie de nevoile 

de dezvoltare profesională şi în carieră şi le  

valorizează  în activitatea curentă. 

4. Iniţiază proiecte educaţionale ce implică 

instituţia cu responsabilitate şi realism,  

identificând oportunităţile de finanţare, 

stabilind responsabilităţile în cadrul echipei de 

proiect,  asumându-şi răspunderea asupra 

implementării în cazul obţinerii finanţării. 

- legislaţie în domeniu; 

-metodologii specific; 

-ghiduri; 

-regulamente de organizare şi funcţionare; 

-proceduri; 

-studii, cercetări, ghiduri de bune practici şi 

publicaţii în domeniu; 

- evoluţia şi dinamica domeniului de activitate; 

- contexte generale de practicare a ocupaţiei; 

- metode şi tehnici de comunicare; 

-strategii de dezvoltare a carierei; 

- standarde profesionale specifice domeniului de 

activitate; 

- surse de informare privind programele de 

formare continuă; 

- surse de informare privind oportunităţile de 

finanţare; 

- elaborare de proiecte şi management de proiect; 

-aplicaţii software. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu. 
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Competenţa profesională: Integrarea TIC în managementul educaţional 

Cod:  

Nivel: 6 EQF 4 CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Analizează oportunităţile de integrare a TIC 

în managementul  educaţional  cu interes 

profesional şi  responsabilitate, în acord cu 

obiectivele, politica  şi resursele instituţiei , în 

funcţie de nevoile beneficiarilor, de cerinţele 

strategiei dezvoltate şi ale de planului 

operaţional. 

2. Proiectează activităţi şi acţiuni de 

management care presupun utilizarea TIC cu 

responsabilitate şi profesionalism , în acord cu 

obiectivele operaţionale stabilite şi cu nevoile 

instituţiei,  în colaborare cu alţi specialişti, în 

funcţie de resursele TIC existente. 

3. Stabileşte resursele TIC cu promptitudine şi 

realism , în conformitate cu planul operaţional 

al instituţiei,  ţinând cont de competenţele şi 

deprinderile informatice (digitale) necesare 

utilizării acestora. 

4. Implementează procesele de management 

bazate pe TIC  cu profesionalism, prin 

colaborare cu alţi specialişti,  în raport cu 

oportunităţile identificate şi  particularităţile 

beneficiarilor , evaluându-le  şi îmbunătăţindu-

le periodic.   

 

- politici educaţionale de integrare a TIC în 

educaţie;  

- politici educaţionale de formare / dezvoltare a 

competenţelor informatice (digitale);  

- metodologia de elaborare şi organizare a 

utilizării TIC în managementul educaţional;  

- caracteristici ale organizaţiei;  

- tehnici de management educaţional; 

- tehnici şi metode de utilizare TIC in 

management educaţional; 

- capacitate de analiză a datelor; 

- fluxuri de comunicare organizaţional; 

- resurse TIC utilizate în educaţie şi management;  

- elemente de management şi economie;  

- standarde de calitate în educaţie şi management;  

- modalităţi de comunicare eficientă. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Planificarea strategică a activităţii extraşcolare prin cercuri  

Cod:  

Nivel: 6 EQF 4 CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Realizează diagnoza instituţiei cu 

responsabilitate, obiectivitate şi  rigurozitate, 

periodic, în acord cu politica şi obiectivele 

instituţiei,  în scopul adaptării la nevoile 

specifice ale instituţiei,  prin utilizarea 

metodelor şi tehnicilor specifice şi  implicarea 

tuturor factorilor interesaţi. 

2.Elaborează  cu profesionalism, 

responsabilitate, creativitate şi realism strategia 

în domeniul activităţii extracurriculare prin 

cercuri, prin raportare la politicile educaţionale 

europene, naţionale şi locale, prin corelarea 

obiectivelor specifice activităţii proprii cu cele 

judeţene, naţionale şi europene, ţinând cont de 

oportunităţile şi constrângerile existente şi în 

funcţie de nevoile identificate. 

3.  Stabileşte direcţiile de dezvoltare ale 

activităţi extraşcolare prin cercuri cu  

profesionalism  şi creativitate prin corelarea cu 

strategia, prin implicarea personalului angajat 

şi consultarea factorilor interesaţi ţinând cont 

de principiul diversităţii şi al egalităţii de 

şanse. 

4. Identifică resursele necesare  la 

operaţionalizare  cu realism, rigurozitate şi 
adaptabilitate, astfel încât ele să poată asigura 

implementarea, ţinând cont de factorii de 

incertitudine şi risc 

- cadru legal; 

-  procedee şi metode de analiză, diagnoză şi 

prognoză;  

- prevederile specifice locale; 

- resursele materiale, umane, de timp, 

informaţionale 

- nevoile locale;  

- noţiuni  de politică educaţională în domeniul 

activităţilor extraşcolare şi extracurriculare; 

- elemente de management educaţional; 

- aplicaţii software. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Operaţionalizarea strategiei activităţii extraşcolare prin cercuri 

Cod:  

Nivel: 6 EQF 4 CNC 

Credite:  

 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Elaborează documentele specifice cu  

conştiinciozitate, profesionalism şi rigurozitate, 

respectând legislaţia în vigoare,  în conformitate 

cu viziunea şi cu nevoile identificate în diagnoză , 

prin corelarea  responsabilităţilor şi atribuţiilor 

corect şi clar distribuite,  asigurând un nivel de 

adresabilitate adaptat beneficiarilor. 

2. Stabileşte oferta educaţională cu realism, 

responsabilitate, profesionalism, şi flexibilitate, în 

concordanţă cu diagnoza, respectând legislaţia în 

vigoare, în concordanţă cu strategia şi cu 

resursele identificate 

3. Coordonează  cu profesionalism, responsabilitate 

şi exigenţă aprobarea/avizarea curriculumului 

pentru activitatea extraşcolară prin cercuri 

conform cadrului legal, prin corelare cu strategia 

şi direcţiile de dezvoltare şi prin colaborare cu 

factorii cu atribuţii în domeniu. 

3. Asigură cu realism, flexibilitate, rigurozitate şi 

profesionalism resursele pentru realizarea ofertei 

cu respectarea prevederilor legale, prin corelare 

cu strategia, prin optimizarea utilizării resurselor 

existente. 

4. Aplică procedurile de aprobare a documentelor 

elaborate cu responsabilitate, promptitudine, 

profesionalism şi exigenţă conform 

reglementărilor în vigoare, la termenele adecvate 

şi cu implicarea tuturor factorilor responsabili din 

instituţie. 

 

- cadru legal; 

-  procedee şi metode de analiză, diagnoză şi 

prognoză;  

- prevederile specifice locale 

- nevoile locale;  

- noţiuni  de politică educaţională în domeniul 

formării; 

- managementul resurselor umane; 

- codul  muncii; 

- marketing educaţional, 

- cunoştinţe financiare,  prevederile specifice 

locale (ale finanţatorului); 

- aplicaţii software; 

- tipuri de documente  specifice; 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu. 
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Competenţa profesională: Asigurarea managementului operaţional al activităţii extraşcolare 

prin cercuri 

Cod:  

Nivel: 6 EQF 4 CNC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Constituie cercurile pentru activităţi 

extraşcolare cu iniţiativă, rigurozitate  şi 

responsabilitate,  respectând prevederile legale, 

nediscriminatoriu şi cu respectarea egalităţii de 

şanse şi în concordanţă cu direcţiile strategice 

stabilite. 

2. Organizează programul de lucru cu 

obiectivitate, responsabilitate şi operativitate, 

conform reglementărilor în vigoare, conform 

planificării, cu respectarea normelor interne, 

ţinând cont de resursele instituţiei, în funcţie 

de specificul cerc, astfel încât să asigure 

accesul adecvat al beneficiarilor la serviciile 

instituţiei. 

3. Asigură condiţiile necesare derulării 

activităţilor pe compartimente cu  

responsabilitate, obiectivitate şi operativitate prin 

raportare la obiectivele şi nevoile de 

funcţionare şi de dezvoltare ale organizaţiei 

astfel încât  instituţia să îndeplinească  standardele 

din actele normative şi resursele să fie utilizate 

eficient, prin corelarea activităţii între 

compartimente, avându-se în vedere creşterea 

calităţii educaţiei.  

4. Stabileşte şedinţele la nivelul instituţiei cu 

responsabilitate, punctualitate şi  operativitate, 

conform reglementărilor în vigoare, cu 

respectarea normelor interne, cu pregătirea 

prealabilă a materialelor şi a agendei şi 

informarea participanţilor şi cu putere de 

adaptare şi spirit de echipă, respectând normele 

interne. 

 

- cadru legal; 

- prevederile specifice locale; 

- noţiuni de administraţie curentă a instituţiei ; 

- management educaţional; 

- noţiuni de management financiar 

- aplicaţii software; 

- standarde specifice de calitate; 

 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu. 
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Competenţa profesională: . Monitorizarea activităţii extraşcolare prin cercuri 

Cod:  

Nivel: 6 EQF 4 CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Elaborează planul de monitorizare cu  

obiectivitate, operativitate, profesionalism şi 

consecvenţă,  având în vedere obiectivele din 

planul operaţional,  în conformitate cu 

standardele de calitate,  identificând abaterile 

de la standarde şi disfuncţionalităţile. 

2. Verifică cu rigurozitate, obiectivitate şi 

realism realizarea sarcinilor de etapă prin 

raportare la indicatorii de performanţă, la 

planificările curriculare şi implicarea factorilor 

responsabili. 

2. Stabileşte măsuri ameliorative cu exigenţă, 

responsabilitate, consecvenţă şi realism, prin 

planurile remediale, ori de câte ori se constată 

disfuncţii în activitate, prin consultarea 

factorilor implicaţi. 

3. Investighează gradul de satisfacţie al 

beneficiarilor cu obiectivitate, profesionalism, 

şi exigenţă prin aplicarea unor instrumente 

specifice, periodic, în vederea adaptării ofertei 

nevoilor beneficiarilor şi pentru asigurarea 

intervenţiilor oportune. 

- cadrul legal general şi specific; 

- nevoile organizaţiei din analiza diagnoză; 

-  procedurile stabilite intern;  

-  metode, instrumente  şi proceduri de 

monitorizare; 

-  cunoştinţe de statistică. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Evaluarea activităţii extraşcolare prin cercuri 

Cod:  

Nivel: 6 EQF 4 CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Aplică metodologiile de evaluare a 

personalului cu obiectivitate, profesionalism şi  

realism, periodic, respectând metodologiile şi 

termenele prevăzute, utilizând instrumente 

specifice. 

2. Stabileşte  cu rigurozitate, realism şi 

profesionalism gradul de îndeplinire a 

obiectivelor din planurile operaţionale prin 

corelare cu documentele curriculare ale 

cercurilor, aplicând metode de evaluare 

specifice şi luând în considerare nivelul de 

satisfacţie al beneficiarilor. 

2. Apreciază gradul de adecvare a ofertei de 

formare şi a programelor cu responsabilitate, 

obiectivitate, exigenţă şi profesionalism,  prin 

confruntarea cu metodologiile în vigoare, 

rezultatele monitorizării, raportare la strategie 

şi resursele disponibile. 

3. Elaborează rapoarte şi sinteze asupra 

activităţii cu obiectivitate, exigenţă şi 

profesionalism prin valorificarea rezultatelor 

activităţii de monitorizare,  cu implicarea 

tuturor categoriilor de actori relevanţi. 

- cadrul legal general şi specific în vigoare; 

- cunoştinţe de management educaţional; 

- metode şi tehnici de evaluare ;- 

- tipuri de rapoarte şi sinteze. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Reprezentarea instituţiei.  

Cod:  

Nivel:. 6 EQF 4 CNC 

Credite:  

 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Participă cu punctualitate, profesionalism şi 

responsabilitate la şedinţe de lucru/reuniuni de 

profil cu factorii relevanţi cu respectarea agendei, 

prezentarea intervenţiilor solicitate şi cu 

informarea colectivului instituţiei despre sarcinile 

trasate. 

2. Realizează  parteneriate cu instituţii educative, 

culturale, sportive, organizaţii neguvernamentale, 

cu putere de adaptare şi responsabilitate, în vederea 

promovării viziunii şi a valorilor proprii instituţiei,  

prin raportarea la nevoile instituţiei şi la cele de 

dezvoltare profesională a personalului, luând în 

considerare  capacitatea instituţiei de gestionare a 

relaţiilor de colaborare/ parteneriat. 

2. Organizează circuitul informaţional intern şi 

extern cu  responsabilitate, obiectivitate şi  

operativitate,  prin construirea de reţele  de 

comunicare rapide, eficiente şi transparente, în 

scopul optimizării şi eficientizării activităţii, având 

în vedere resursele disponibile, cu informarea 

factorilor implicaţi. 

3. Promovează oferta educaţională la nivel 

judeţean cu spirit organizatoric, responsabilitate, 

profesionalism şi creativitate, prin participarea în 

comitete şi comisii active în domeniul educaţional / 

al formării,  prin popularizarea ofertei de programe 

şi servicii specifice şi cultivarea relaţiei 

transparente cu massmedia şi organizarea de 

întâlniri cu factorii interesaţi.. 

 

- cadrul legal în vigoare; 

- negociere şi mediere; 

- noţiuni de comunicare şi relaţii publice ; 

- mijloace de comunicare reală şi virtuale ; 

- noţiuni de marketing educaţional; 

- tipuri de materialele promoţionale 

specifice ; 

- parteneri şi factori interesaţi. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
 

 

 


