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Descriere:
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru
ocupaţia Director Unitate De Învăţământ cod COR 134502, care aparţine ariei ocupaţionale
Conducători de unităţi de învăţământ, grupa de bază 1345.
Unităţile de învăţământ preuniversitar sunt conduse de consiliile de administraţie şi de directori,
ajutaţi, după caz, de directori adjuncţi. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de
administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral şi cu consiliul părinţilor.
Directorul este membrul de drept al consiliului de administraţie, organ de conducere al unităţii de
învăţământ cu personalitate juridică, format în proporţie stabilită prin lege din reprezentanţi ai
cadrelor didactice, părinţilor, autorităţilor publice locale. Directorul solicită întrunirea consiliului de
administraţie ori de câte ori este necesar şi organizează întrunirile obligatorii.
Directorul prezidează întrunirile consiliului profesoral, format din totalitatea cadrelor didactice din
unitatea de învăţământ cu personalitate juridică. Directorul solicită întrunirea consiliului profesoral
conform prevederilor legale.
Directorul ocupă postul prin concurs, în condiţiile legii, şi poartă răspunderea disciplinară şi
patrimonială asupra întregii activităţi care se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ.
Recrutarea directorilor se realizează pe criterii exclusiv profesionale. Recrutarea, selectarea,
formarea, dezvoltarea profesională a directorilor se face în conformitate cu actele normative
reglatoare.
Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ.
Directorul unităţii de învăţământ are următoarele atribuţii:
Este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi relizează conducerea executivă a acesteia,
Este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ,
Îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce,
Propune spre aprobare consiliului de administraţie diferite regulamente, ordine şi proiecte,
Îndeplineşte alte atribuţii stabilite şi trasate de consiliului de administraţie, conform legii,
Răspunde de colectarea şi transmiterea către inspectoratul şcolar judeţean a datelor statistice
pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia
În derularea activităţii curente, directorul trebuie să ţină cont de următoarele considerente, aflate în
relaţie cu obligaţia de a îmbunătăţi calitatea şi eficienţa în educaţie:
Accentuarea dimensiunii de leadership strategic şi operaţional, bazat pe evidenţe şi centrat pe
beneficiar şi pe activitatea cadrelor didactice;
Raportarea permanentă la standardele naţionale ocupaţionale, de formare, de evaluare;
Centrarea managementului pe rezultatele elevilor ca beneficiari ai educaţiei, în termeni de
progres şi performanţe măsurabile;
Crearea premiselor pentru implicarea comunităţii în viaţa şcolii -părinţi, factori de decizie,
autorităţi ale administraţiei publice locale, agenţi economici- şi pentru deschiderea şcolii către
comunitate;
Creşterea gradului de motivare a cadrelor didactice pentru îmbunătăţirea propriei activităţi.
În exercitarea cu loialitate a conducerii executive a unităţii de învăţământ, directorul trebuie să tindă
către un impact social semnificativ în mai multe domenii:
Creşterea prestigiului instituţiilor de învăţământ şi a valorii sociale a educaţiei;
Îmbunătăţirea percepţiei sociale asupra educaţiei, în general, şi asupra cadrelor didactice, în
special;
Caracterul reciproc al beneficiilor dobândite, pe termen lung, în relaţia şcoală-comunitate;
Creşterea nivelului de absorbţie pe piaţa muncii a diferitelor categorii de absolvenţi ai
învăţământului preuniversitar.
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Lista unităţilor de competenţă
Titluri şi categorii de unităţi de competenţă
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

Nivel de
responsabilitate
şi autonomie
6 EQF/ 4 CNC
4 EQF/ 3 CNC
4 EQF/ 3 CNC
4EQF/ 3 CNC

Unitatea 5: Competenţa de a învăţa

6 EQF/ 4 CNC

Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice

6 EQF/ 4 CNC

Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale

4 EQF/ 3CNC

Unitatea 8: Competenţa de exprimare culturală

4 EQF/ 3 CNC

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 educational

4 EQF/ 3 CNC
6 EQF/ 4 CNC
6 EQF/ 4 CNC

Unităţi de competenţă specifice
Unitatea 1: Proiectarea strategică a activităţii unităţii de învăţământ
Unitatea 2: Operaţionalizarea strategiei

6 EQF/ 4 CNC
6 EQF/ 4 CNC

Unitatea 3: Managementului operaţional al activităţii unităţii de
învăţământ

6 EQF/ 4 CNC

Unitatea 4: Evaluarea activităţii unităţii de învăţământ

6 EQF/ 4 CNC

Unitatea 5: Monitorizarea activităţii unităţii de învăţământ

6 EQF/ 4 CNC

Unitatea 6: Relaţionarea cu factorii relevanţi.

6 EQF/ 4 CNC
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1. Proiectarea strategică a activităţii unităţii de învăţământ
(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
de Realizarea diagnozei unităţii de
prin învăţământ
se
face
cu
rigurozitate, cu obiectivitate, cu
de operativitate şi cu realism .
prin
şi

1. Realizează
diagnoza unităţii de
învăţământ.

1.1.
Diagnoza
unităţii
învăţământ este realizată
adaptare la specificul local;
1.2.; Diagnoza unităţii
învăţământ este realizată
corelarea,
prelucrarea
interpretarea datelor colectate
1.3.
Diagnoza
unităţii
de
învăţământ este realizată prin
actualizarea periodică a datelor
analizate.

2. Formulează
obiectivele specifice
unităţii de
învăţământ

2.1. Obiectivele specifice unităţii
de învăţământ sunt formulate prin
corelare cu obiectivele naţionale
şi judeţene
2.2.Obiectivele specifice unităţii
de învăţământ sunt formulate prin
raportare la ţintele strategice şi
viziunea asumată;
2.3. Obiectivele specifice unităţii
de învăţământ sunt formulate prin
raportare la toate categoriile de
beneficiari.
2.4. Obiectivele specifice unităţii
de învăţământ sunt formulate prin
consultarea
tuturor
actorilor
relevanţi.

Corelarea obiectivelor naţionale
în educaţie cu cele specifice
unităţii de învăţământ se
realizează cu responsabilitate,
coerenţă,
acurateţe
şi
obiectivitate.

3. Elaborează
proiectele de
activitate.

3.1. Proiectele de activitate sunt
elaborate
respectând
actele
normative în vigoare;
3.2. Proiectele de activitate sunt
elaborate ţinând cont de principiul
diversităţii şi de interesul major al
elevului;
3.3. Proiectele de activitate sunt
elaborate ţinând cont de diagnoza
realizată şi de obiectivele stabilite.

Elaborarea
proiectelor
de
activitate se face cu spirit de
echipă, operativitate, coerenţă şi
cu realism.
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4. Proiectează
bugetul de venituri
şi cheltuieli al
unităţii.

4.1. Bugetul de venituri şi
cheltuieli este proiectat cu
respectarea
legislaţiei,
procedurilor şi regulamentelor în
vigoare;
4.2. Bugetul de venituri şi
cheltuieli este proiectat prin
corelarea tuturor datelor existente.
4.3. Bugetul de venituri şi
cheltuieli este proiectat cu
respectarea termenelor stabilite.
4.4. Bugetul de venituri şi
cheltuieli este proiectat prin
utilizarea unor surse variate de
finanţare.

Proiectarea bugetului de venituri
şi cheltuieli al unităţii se face cu
rigurozitate,
responsabilitate,
acurateţe şi cu operativitate.

5. Realizează
proiectul planului de
şcolarizare al
unităţii.

5.1. Proiectul planului de
şcolarizare al unităţii este realizat
cu respectarea calendarului.
5.2. Proiectul planului de
şcolarizare al unităţii este realizat
cu respectarea reglementărilor în
vigoare.
5.3. Proiectul planului de
şcolarizare al unităţii este realizat
prin corelarea informaţiilor din
diagnoză.
6.1. Oferta educaţională este
elaborată pe baza diagnozei în
concordanţă
cu
politicile
educaţionale naţionale şi locale;
6.2. Oferta educaţională este
elaborată prin implicarea cadrelor
didactice şi prin consultarea
factorilor interesaţi;
6.3. Oferta educaţională este
elaborată în conformitate cu
viziunea asumată;
6.4. Oferta educaţională este
elaborată ţinând seama de
principiul diversităţii şi al egalităţii
de şanse.

Realizarea proiectului planului de
şcolarizare
se
face
cu
responsabilitate, profesionalism,
rigurozitate şi receptivitate.

6. Elaborează oferta
educaţională.

Elaborarea ofertei educaţionale
se face cu rigurozitate, cu
obiectivitate, cu profesionalism şi
cu realism

Contexte:
-activitatea de analiză a mediului intern şi extern se desfăşoară în cadrul unităţii de
învăţământ şi în cadrul comunităţii, respectând documentele strategice şi termenele de
finalizare;
- documentaţia pentru obţinerea resurselor financiare se realizează în colaborare cu serviciul
contabilitate şi cu reprezentantul primăriei sau al consiliului judeţean, după caz;
- activitatea de colectare a datelor necesare diagnozei se realizează în afara şcolii, în
comunitatea locală;
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-se manifestă în domeniile curriculum, TIC, resurse umane, resurse materiale şi financiare,
dezvoltare şi relaţii comunitare, activităţi extracurriculare şi de petrecere a timpului liber.
Gama de variabile:
- proiectarea / planificarea strategică presupune: stabilirea direcţiilor strategice ale instituţiei,
valorile care trebuie să fie promovate, realizarea şi actualizarea proiectului de dezvoltare
instituţională, realizarea planului managerial, a planului operaţional, a planului de
comunicare, a planului de desegregare şi a altor planuri şi proiecte cu aplicabilitate în
domeniul educaţional, de control- monitorizare- evaluare sau financiar- contabil.
-nevoile de educaţie ale comunităţii locale în care şcoala îşi desfăşoară activitatea sunt
identificate prin consultarea factorilor interesaţi: elevi / cursanţi, părinţi, mediator şcolar sau
echivalent, reprezentanţi ai mediului de afaceri - economic şi prin adaptare la specificul local;
-intrumentele de identificare sunt variate: chestionare, discuţii individuale şi de grup, analiza
dosarelor personale etc.;
-în cadrul proiectelor de activitate, obiectivele specifice unităţii de învăţământ sunt: corelate
cu obiectivele naţionale, în concordanţă cu ţintele strategice şi viziunea stabilite în proiectul
de dezvoltare instituţională, în concordanţă cu competentele cheie, formulate în conformitate
cu metodologia de redactare;
-documentele ţin cont de principiul diversităţii şi de interesul major al elevului şi comunităţii
locale în ceea ce priveşte dezvoltarea de abilităţi şi deprinderi, în special în ceea ce priveşte
TIC.
Cunoştinţe:
-legislaţie în domeniu,
- ghiduri, metodologii specifice,
-regulamente de organizare şi funcţionare,
-proceduri,
-strategii,
-studii, cercetări, ghiduri de bune practici şi publicaţii în domeniu,
- contexte generale de practicare a ocupaţiei,
- cunoştinţe generale de ordin socio-profesional,
- metode şi tehnici de comunicare,
-aplicaţii software.
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2. Operaţionalizarea strategiei
(unitate specifică )
Elemente de
competenţă

Criterii de realizare asociate rezultatului
activităţii descrise de elementul de
competenţă

1. Elaborează
documentele
sintetice ale
unităţii de
învăţământ.

1.1. Documentele sintetice sunt elaborate
cu respectarea metodologiei în vigoare, a
calendarului de activităţi stabilit la nivel
naţional, judeţean şi local;
1.2. Documentele sintetice sunt elaborate
cu respectarea legislaţiei, a procedurilor, a
ghidurilor şi a regulamentelor în vigoare;
1.3. Documentele sintetice sunt elaborate
ţinând cont de principiul diversităţii şi de
interesul major al elevului;
1.4.
Documentele
sunt
elaborate
respectând formatul standard sau convenit.
2.1. Autorizaţiile şi avizele legale necesare
funcţionării sunt obţinute prin iniţierea în
termenele stabilite a demersurilor necesare;
2.2. Autorizaţiile şi avizele legale necesare
funcţionării sunt obţinute respectându-se
reglementările în vigoare;
2.3. Autorizaţiile şi avizele legale necesare
funcţionării sunt obţinute prin raportarea la
standardele de siguranţă şi sănătate a
elevilor şi personalului.
3.1. Logistica necesară activităţii în unitate
este stabilită cu respectarea normativelor şi
standardelor de referinţă în vigoare;
3.2. Logistica necesară activităţii în unitate
este stabilită avându-se în vedere
desfăşurarea activităţilor într-un mediu
stimulativ şi sigur;
3.3. Logistica necesară activităţii în unitate
este stabilită prin realizarea la timp a
lucrărilor curente de reparaţii şi întreţinere.
4.1. Activitatea de orientare şcolară şi
profesională a elevilor este coordonată
prin stabilirea traseului lor educaţional;
4.2. Activitatea de orientare şcolară şi
profesională a elevilor este coordonată prin
corelare cu rezultatele obţinute;
4.3.Activitatea de orientare şcolară şi
profesională a elevilor este coordonată prin
consultare cu factorii interesaţi.
5.1. Execuţia bugetului de venituri şi
cheltuieli este asigurată cu respectarea

2.Obţine
autorizaţiile şi
avizele legale
necesare
funcţionării.

3. Stabileşte
logistica necesară
activităţii în
unitate.

4. Coordonează
activitatea de
orientare şcolară
şi profesională a
elevilor.

5. Asigură
execuţia

Nivelul de responsabilitate
şi autonomie
4 CNC 6 EQF
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activităţii descrise de elementul
de competenţă
Elaborarea documentelor sintetice
ale unităţii de învăţământ se
realizează cu responsabilitate,
realism,
profesionalism
şi
loialitate faţă de unitatea de
învăţământ.

Obţinerea autorizaţiilor şi a
avizelor
legale
necesare
funcţionării se realizează cu
responsabilitate şi iniţiativă.

Stabilirea
logisticii
necesare
activităţii în unitate se face
iniţiativă,
responsabilitate
şi
profesionalism

Coordonarea
activităţii
de
orientare şcolare şi profesionale a
elevilor
se
realizează
cu
responsabilitate,
acurateţe,
profesionalism şi realism.

Asigurarea execuţiei bugetului de
venituri şi cheltuieli se realizează
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bugetului de
venituri şi
cheltuieli.

6. Organizează
activitatea
educaţională.

7.
Aplică
procedurile
de
aprobare
a
documentelor
elaborate

legislaţiei în vigoare;
5.2. Execuţia bugetului de venituri şi
cheltuieli este asigurată prin utilizarea
fondurilor bugetare şi extrabugetare;
5.3. Execuţia bugetului de venituri şi
cheltuieli este asigurată prin semnalarea
către autorităţile competente a situaţiilor de
subfinanţare.
6.1.
Activitatea
educaţională
este
organizată prin raportare la standardele de
performanţă în vigoare;
6.2.
Activitatea
educaţională
este
organizată respectându-se obligaţia şcolii
de a furniza servicii educative de calitate,
6.3.
Activitatea
educaţională
este
organizată prin raportarea la nevoile
variate ale diferitelor categorii de elevi.
7.1
Procedurile
de
aprobare
a
documentelor elaborate sunt aplicate cu
respectarea reglementărilor legale
7.2.
Procedurile
de
aprobare
a
documentelor elaborate sunt aplicate la
termenele adecvate
7.3.
Procedurile
de
aprobare
a
documentelor elaborate sunt aplicate cu
implicarea tutoror factorilor responsabili
din unitate

cu
spirit
organizatoric,
flexibilitate, responsabilitate şi
loialitate faţă de unitatea de
învăţământ.

Organizarea
activităţii
educaţionale se realizează cu
responsabilitate, profesionalism şi
realism.

Aplicarea procedurilor se face cu
responsabilitate, promptitudine,
profesionalism şi exigenţă.

Contexte:
- operaţionalizarea strategiei se realizează în cadrul unităţii de învăţământ cu implicarea factorilor
responsabili
Gama de variabile:
- baza logistică a unei şcoli cuprinde mijloace fixe şi obiecte de inventar: materiale didactice,
sportive şi auxiliare, echipamente IT şi calculatoare de uz administrativ sau constituite în
laboratoare de informatică, mobilier şcolar şi administrativ, echipamente de curăţenie şi întreţinere
etc.
- grupurile formate cărora le sunt atribuite responsabilităţi sunt: consiliul de administraţie, consiliul
profesoral, comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, echipe de proiect,
- baza logistică este asigurată pentru: activităţile curriculare, extracurriculare şi nedidactice,
-se manifestă în domeniile curriculum, TIC, resurse umane, resurse materiale şi financiare,
dezvoltare şi relaţii comunitare,
- conducătorul unităţii de învăţământ asigură dotarea cu: instrumente TIC, manuale şi auxiliare
curriculare, care sunt înregistrate la biblioteca şcolii, iar fişele de inventar sunt completate,
-asistenţa socială de care beneficiază copiii şi tinerii cu cerinţe educative speciale care învaţă în alte
judeţe decât cel de reşedinţă poate consta în: asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor
şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei, a încălţămintei, găzduire gratuită în internate sau
centre de asistare;
- în unităţile de învăţământ ce lucrează în schimburi se organizează activitatea pentru clasele/grupele
de început de ciclu şi de ciclu primar de preferinţă dimineaţa sau tinând cont de opţiunile majorităţii
părinţilor, în orarul şcolii se realizează ţănând cont cont de opţiunile elevilor pentru curiculumul la
decizia şcolii, posibilitatea frecventării activităţii unor cercuri în cadrul unităţii de învăţământ sau în
palate sau cluburi ale elevilor, a unor activităţi remediale, nevoile elevilor navetişti; în condiţii
meteorologice nefavorabile se pot suspenda temporar cursurile cu recuperarea ulterioară a
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activităţilor etc.
-logistica necesară desfăşurării activităţii presupune existenţa, pe lângă cea necesară activităţii
curente, a următoarelor: biblioteca şcolară virtuală şi platforma şcolară e-learning, care să includă
programe şcolare, exemple de lecţii pentru toate temele din programa şcolară, ghiduri metodologice,
exemple de probe de evaluare; centre de excelenţă pentru susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de
performanţe înalte, cu resurse umane, curriculare, informaţionale, materiale şi financiare asigurate
de către unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare conform normelor metodologice elaborate
de ministerul de resort;
-fondurile extrabugetare atrase reprezintă orice contribuţie diferită de bugetul local sau naţional: din
surse europene de finanţare, ca beneficiară al unor proiecte, prin încheierea unor parteneriate cu
diferite asociaţii, fundaţii, din închirierea unor spaţii pentru desfăşurarea unor activităţi educative –
cursuri, formări, în limitele impuse de legi, regulamente şi hotărâri de consiliu local municipal, prin
semnarea unor contracte de sponsorizare din partea agenţilor economici,
-factori interesaţi în activitatea de orientare şcolară şi profesională a elevilor: părinţi/tutori, potenţiali
angajatori, agenţi economici, ONG-uri cu preocupări în domeniu, etc.
-nevoile variate ale diferitelor categorii de elevi: elevi cu CES, elevi cu altă limbă maternă decât cea
în care se desfăşoară cursurile, grupuri de favorizate, elevi navetişti etc.
-lucrările curente necesare bunei funcţionări a activităţii didactice şi administrative sunt, minimal:
lucrări de igienizare, de amenajare a spaţiilor verzi, reparaţii, renovări etc.
-responsabilităţile, atribuite în cadrul grupurilor echitabil, echilibrat, oferindu-se posibilitatea
achitării de sarcini şi exprimării spiritului de iniţiativă, pot fi: notare ritmică, disciplină,
perfecţionare continuă, serviciu pe şcoală, administrativ, comisii metodice etc..
Cunoştinţe:
-management strategic
-legislaţie în domeniu,
-metodologii specifice,
-ghiduri, proceduri, strategii,
-regulamente de organizare şi funcţionare,
-studii, cercetări, ghiduri de bune practici şi publicaţii în domeniu,
- cunoştinţe generale de ordin socio-profesional,
- metode şi tehnici de comunicare,
-aplicaţii software.
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3. Managementului operaţional al activităţii unităţii de
învăţământ
(unitate specifică)
Elemente de
competenţă
1. Asigură
încadrarea cu
personal didactic,
didactic auxiliar şi
nedidactic.

Criterii de realizare asociate rezultatului
activităţii descrise de elementul de
competenţă

1.1. Încadrarea cu personal didactic şi
didactic auxiliar se asigură respectându-se
principiul continuităţii şi al pregătirii
profesionale;
1.2. Încadrarea cu personal didactic şi
didactic auxiliar se asigură echitabil şi fără
discriminare;
1.3. Încadrarea cu personal didactic şi
didactic auxiliar se asigură cu respectarea
legislaţiei în vigoare
2. Stabileşte
2.1. Schema orară este stabilită cu
schema orară
respectarea reglementărilor în vigoare;
şcolii.
2.2. Schema orară este stabilită ţinând cont
de numărul de săli de clasă disponibile;
2.3. Schema orară este stabilită prin corelare
cu condiţiile specifice de desfăşurare a
activităţii unităţii.
3. Fixează
3.1. Programul personalului didactic auxiliar
programul
şi nedidactic este fixat cu respectarea
personalului
reglementărilor în vigoare;
didactic auxiliar şi 3.2. Programul personalului didactic auxiliar
nedidactic.
şi nedidactic este fixat prin corelare cu
obiectivele planurilor operaţionale ale
unităţii;
3.3. Programul personalului didactic auxiliar
şi nedidactic este fixat prin corelare cu
schema orară a unităţii;
4.1. Echipele de lucru sunt constituite cu
scopul realizării unor sarcini specifice;
4.2. Echipele de lucru sunt constituite cu
scopul atingerii obiectivelor prevăzute în
4.
Constituie
proiectul de dezvoltare instituţională al
echipele de lucru.
unităţii de învăţământ.
4.3. Echipele de lucru sunt constituite
avându-se în vedere dezvoltarea spiritului de
echipă prin întărirea relaţiilor dintre membri;
5. Organizează
5.1. Formaţiunile de studiu sunt organizate
formaţiunile de
cu respectarea principiului egalităţii de şanse
studiu.
şi al echităţii în educaţie;
5.2. Formaţiunile de studiu sunt organizate
avându-se în vedere interesul major al
elevilor;

Nivelul de
responsabilitate şi
autonomie
4 CNC 6 EQF
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activităţii descrise de
elementul de competenţă
Asigurarea încadrării cu
personal didactic şi didactic
auxiliar se face cu
responsabilitate,
profesionalism, obiectivitate,
corectitudine şi operativitate.

Stabilirea schemei orare a
şcolii se face cu rigurozitate,
spirit organizatoric,
flexibilitate, responsabilitate şi
realism.

Fixarea programului
personalului didactic auxiliar şi
nedidactic se realizează cu
rigurozitate, exigenţă,
responsabilitate,
profesionalism şi realism.

Constituirea echipelor de lucru
se
realizează
cu
spirit
organizatoric, capacitate de
negociere şi mediere, interrelaţionare şi corectitudine.

Organizarea formaţiunilor de
studiu se realizează cu
obiectivitate,
corectitudine,
operativitate,
spirit
organizatoric
şi
responsabilitate.
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6. Stabileşte
condiţiile necesare
desfăşurării
procesului
educaţional.

7. Coordonează
întocmirea
documentelor
oficiale şcolare.

5.3. Formaţiunile de studiu sunt organizate
cu respectarea reglementărilor în vigoare.
5.4. Formaţiunile de studiu sunt organizate
cu respectare reglementărilor în vigoare
privind transferul elevilor
6.1. Condiţiile necesare desfăşurării
procesului educaţional sunt stabilite avânduse în vedere creşterea calităţii în educaţie;
6.2. Condiţiile necesare desfăşurării
procesului educaţional sunt stabilite cu
respectarea reglementărilor în vigoare.
6.3. Condiţiile necesare desfăşurării
procesului educaţional sunt stabilite cu
optimizare utilizării resurselor disponibile
7.1. Documentele oficiale şcolare sunt
întocmite cu respectarea reglementărilor în
vigoare.
7.2. Documentele oficiale şcolare sunt
întocmite cu respectarea termenelor legale.
7.3. Documentele oficiale şcolare sunt
întocmite cu respectarea reglementărilor în
vigoare privind arhivarea

Stabilirea condiţiilor necesare
desfăşurării
procesului
educaţional
se
face
cu
rigurozitate,
iniţiativă,
şi
responsabilitate.

Coordonarea
întocmirii
documentelor oficiale şcolare
se face cu responsabilitate,
profesionalism,
conştiinciozitate
şi
operativitate.

Contexte:
--activitatea se desfăşoară permanent;
-activitatea se desfăşoară în unitatea de învăţământ;.
Gama de variabile:
- cunoaşterea, respectarea şi implementarea procedurilor în domeniul resurselor umane reprezintă
garanţia pentru: respectarea legislaţiei în vigoare, a drepturilor şi obligaţiilor;
-se asigură condiţiile optime desfăşurării activităţii didactice pentru asigurarea unui climat potrivit
desfăşurării activităţii: motivant, relaxant, constructiv,
-încheie contractele de muncă cu: personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, în conformitate
cu prevederile legale şi cu cele ale contractului colectiv la nivel de ramură; contractele de muncă
sunt înregistrate la inspectoratele teritoriale de muncă cu respectarea termenelor prevăzute de
legislaţie (ca angajator, directorul este responsabil pentru respectarea tuturor procedurilor legale
privind angajarea, încadrarea, funcţionarea şi disponibilizarea personalului şi garant al corectitudinii
implementării acestora),
-normează şi verifică personalul din subordine în desfăşurarea activităţilor zilnice specifice fiecărui
compartiment; plata personalului din subordine se face în funcţie de fişele de pontaj, care au la bază,
la rândul lor, activitatea concretă derulată zilnic: compartiment secretariat, contabilitate, corp
profesoral, administrativ,
-informaţii cuprinse în fişele de post: descrierea rolului întregului personal, pe specific - didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic - şi pe compartimente, raportat la funcţia ocupată (în conformitate cu
principiile naţionale şi proprii, de comun acord cu sindicatul reprezentat la nivelul unităţii de
învăţământ),
-formaţiunile de studiu: clase, grupe, echipe etc.
-directorul supervizează completarea carnetelor de muncă; încadrarea şi stabilirea drepturilor
salariale se face cu respectarea legislaţiei în vigoare: legi, statut, ordonanţe de urgenţă, hotărâri de
guvern, hotărâri judecătoreşti, ordine de ministru şi anexe.
- directorul participă la toate activităţile din şcoală şi la reuniunile stakeholderilor: inspectoratul
şcolar judeţean, Consiliul local municipal şi alţi parteneri sociali,
-este responsabil de legalitatea întocmirii eliberării, reconstituirii, completării şi gestionării
documentelor şcolare şi a actelor de studii,
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-învăţământul liceal se organizează şi funcţionează ca: învăţământ de zi filieră teoretică, învăţământ
de zi filieră vocaţională, învăţământ de zi filieră tehnologică, la solicitarea angajatorilor sau a
agenţiei de profil, învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă;
-durata studiilor liceale poate fi: 3 ani pentru învăţământul teoretic de zi, 4 ani pentru învăţământul
vocaţional de zi, 4 ani pentru filiera tehnologică, 5 ani pentru învăţământul seral şi fără frecvenţă;
-tipurile de învăţământ alternative învăţământului de masă se stabilesc prin metodologiile specifice
şi pot fi: învăţământul special integrat se poate organiza în clase speciale şi individual sau în grupe
integrate în clase de masă; efectivele formaţiunilor de studiu din învăţământul special şi special
integrat sunt stabilite de către ministerul de resort, în funcţie de tipul şi de gradul deficienţei;
şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de clase sau de grupe în spitale se face de către
inspectoratele şcolare, la propunerea instituţiilor abilitate în domeniu; şcolarizarea minorilor şi
adulţilor din centrele de reeducare, penitenciare pentru minori şi tineri şi penitenciare pentru adulţi
se realizează cu respectarea curriculumului naţional, iar resursa umană necesară pentru şcolarizarea
acestora este asigurată de către ministerul de resort, prin inspectoratele şcolare;
-condiţiile necesare derulării optime a procesului educaţional şi a activităţii administrative care
trebuie să fie asigurate sunt, minimal: iluminatul, încălzirea, alimentarea cu apă şi energie electrică,
conexiunea la o reţea de telefonie şi de internet, canalizarea şi paza, asistenţa medicală.
Cunoştinţe:
-management operaţional
-organizarea activităţii
-legislaţie în domeniu,
-metodologii specifice
-ghiduri,
-regulamente de organizare şi funcţionare,
-proceduri,
-strategii,
-studii, cercetări, ghiduri de bune practici şi publicaţii în domeniu,
- contexte generale de practicare a ocupaţiei,
- cunoştinţe generale de ordin socio-profesional,
-metode de negociere şi mediere,
-studii de specialitate în negociere, mediere şi comunicare,
-aplicaţii software.
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4. Monitorizarea activităţii unităţii de învăţământ
(unitate specifică )
Elemente de
competenţă
1. Elaborează
documente
oficiale şi
rapoarte
tematice.

Criterii de realizare asociate rezultatului
activităţii descrise de elementul de
competenţă

1.1. Documente oficiale şi rapoartele tematice
sunt elaborate cu respectarea termenelor limită
impuse;
1.2. Documente oficiale şi rapoartele tematice
sunt elaborate cu respectarea legislaţiei, a
regulamentelor şi a procedurilor;
1.3. Documente oficiale şi rapoartele tematice
sunt elaborate cu asumarea răspunderii asupra
conţinutului şi datelor cuprinse;
1.4. Documente oficiale şi rapoartele tematice
sunt elaborate valorificând datele colectate prin
efectuarea asistenţelor la ore;
2. Coordonează 2.1. Aplicarea curriculum-ului naţional şi la
aplicarea
decizia şcolii este coordonată respectând
curriculum-ului prevederile metodologice şi legislative;
naţional şi la
2.2. Aplicarea curriculum-ului naţional şi la
decizia şcolii.
decizia şcolii este coordonată prin asistenţă la
ore.
2.3. Aplicarea curriculum-ului naţional şi la
decizia şcolii este coordonată cu implicarea
factorilor responsabili din unitate
2.4. Aplicarea curriculum-ului naţional şi la
decizia şcolii este coordonată prin raportare la
documentele de planificare ale cadrelor didactice
2.5.Aplicarea curriculum-ului naţional şi la
decizia şcolii este coordonată prin raportare la
documentele curriculare naţionale
3. Urmăreşte
3.1. Activităţile extracurriculare sunt desfăşurate
desfăşurarea
cu respectarea normativelor, calendarului şi
activităţilor
metodologiilor în vigoare;
extracurriculare. 3.2. Activităţile extracurriculare sunt desfăşurate
prin corelare cu opţiunile beneficiarilor
3.3. Activităţile extracurriculare sunt desfăşurate
prin corelare cu oferta educaţională a unităţii;
3.5. Activităţile extracurriculare sunt desfăşurate
cu asigurarea egalităţii de şanse.
4. Investighează 4.1. Gradul de satisfacţie al beneficiarilor este
gradul de
investigat utilizând metode diverse de colectare
satisfacţie al
şi interpretare a datelor;
beneficiarilor
4.2. Gradul de satisfacţie al beneficiarilor este
investigat prin corelare cu misiunea şi viziunea
unităţii;
4.3. Gradul de satisfacţie al beneficiarilor este

Nivelul de responsabilitate
şi autonomie
4 CNC 6 EQF
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activităţii descrise de
elementul de competenţă
Elaborarea
documentelor
oficiale şi a rapoartelor
tematice curente şi speciale se
realizează cu rigurozitate,
concizie,
responsabilitate,
acurateţe, constiinciozitate şi
operativitate.

Coordonarea
aplicării
curriculumului naţional şi la
decizia şcolii se face cu
responsabilitate, obiectivitate,
conştiiciozitate, realism şi simţ
critic.

Urmărirea
desfăşurării
activităţilor extracurriculare se
realizează cu flexibilitate,
responsabilitate, şi respect.

Investigarea
gradului
de
satisfacţie al beneficiarilor se
face
cu
responsabilitate,
obiectivitate, conştiiciozitate,
realism loialitate faţă de unitate
şi simţ critic.

13

5.Stabileşte
măsuri de
remediere pe
baza
monitorizării

investigat prin raportare la standardele de
performanţă în vigoare.
5.1. Măsurile de remediere sunt stabilite prin
corelare cu planurile operaţionale curente.
5.2. Măsurile de remediere sunt stabilite cu
alocare de responsabilităţi şi termene concrete de
aplicare.
5.3. Măsurile de remediere sunt stabilite prin
corelare cu standardele în vigoare/indicatori de
performanţă de la nivelul unităţii.

Măsurile de remediere sunt
stabilite cu promptitudine,
realism,
obiectivitate
şi
responsabilitate.

Contexte:
-monitorizarea se realizează în unitatea de învăţământ sau în alte locaţii unde se desfăşoară activităţi
curriculare sau extracurriculare.
Gama de variabile:
-din punctul de vedere al cadrelor didactice se monitorizează: performanţele, metodele, empatia,
managementul clasei de elevi, competenţele pedagogice, stilul de predare, orientarea către învăţare
sau progres etc.
-aspecte monitorizate: din punctul de vedere al elevilor se monitorizează progresul, în cazul
concursurilor, examenelor şi olimpiadelor şcolare se monitorizează nivelul performanţei ;
-portofoliul educaţional, element central al evaluării învăţării, cuprinde: totalitatea diplomelor,
certificatelor sau a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite sau a
participării la activităţi de învăţare, în diferite contexte, precum şi produse sau rezultate ale acestor
activităţi, în diferite contexte – formale, nonformale, informale;
- instrumente de colectare a datelor: fişe de asistenţe la ore, liste de verificare, chestionare etc.
fişe de înregistrare a constatărilor; datele colectate sunt cuprinse şi prelucrate în rapoarte de progres,
sintetice, etc.
- tipuri de rapoarte tematice: privind pregătirile pentru începutul anului şcolar, constituirea
colectivelor de elevi, notarea continuă, derularea tezelor şi a altor forme de examinare, precum şi alte
rapoarte care fac parte din planul inspectorului de sector sau care ajută inspectoratul şcolar judeţean
să centralizeze datele şi să emită, la rândul său, alte rapoarte,
- tipuri de rapoarte de activitate: semestriale şi anuale, audit intern etc.
- documente ce se întocmesc la nivelul unităţii de învăţământ: proiectul de dezvoltare instituţională,
planuri de activitate anuale, documente tematice sau de alt tip solicitate de instituţiile superioare
ierarhic
-monitorizarea reprezintă o activitate complexă, realizată cu ajutorul unor instrumente de lucru
obiective şi variate, care să asigure ierahizarea corectă: observare, analiza documentelor şi a
produselor activităţii individuale şi de grup, chestionare etc.
- tipuri de inspecţii de specialitate: pentru obţinerea gradelor didactice – definitivat, gradul II, gradul
I, periodice privind activitatea didactică etc.
Cunoştinţe:
-metode, proceduri şi instrumente de monitorizarede monitorizare
-metodologii specifice,
-legislaţie în domeniu,
-ghiduri,
-regulamente de organizare şi funcţionare,
-proceduri,
-strategii,
-studii, cercetări, ghiduri de bune practici şi publicaţii în domeniu,
- metode şi tehnici de comunicare,
-aplicaţii software.
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5. Evaluarea activităţii unităţii de învăţământ
(unitate specifică )

Nivelul de
responsabilitate
şi autonomie
4 CNC
6 EQF

Elemente de
competenţă

1. Stabileşte modul
de realizare planului
de şcolarizare.

2. Analizează
rezultatele elevilor
din unitatea de
învăţământ.

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
Stabilirea modului de realizare a
1.1. Modul de realizare al planului de şcolarizare se face cu
planului de şcolarizare este rigurozitate,
spirit
analitic,
stabilit prin raportare la responsabilitate,
acurateţe,
indicatorii de performanţă
obiectivitate şi exigenţă.
1.2. Modul de realizare al
planului de şcolarizare este
stabilit prin raportare la cifrele
de şcolarizare aprobate;
1.3. Modul de realizare al
planului de şcolarizare este
stabilit prin raportare condiţiile
locale.

2.1. Rezultatele elevilor sunt
analizate prin raportare la
standardele de calitate;
2.2. Rezultatele elevilor sunt
analizate prin raportare la
obiectivele
stabilite
în
planurile operaţionale
2.3. Rezultatele elevilor sunt
analizate prin raportare la
indicatorii de performanţă
stabiliţi la nivelul şcolii.
2.4. Rezultatele elevilor sunt
analizate prin raportare la
rezultatele
judeţene
şi
naţionale
3. Aplică procedurile 3.1. Procedurile de evaluare a
de evaluare a
personalului din subordine sunt
personalului din
aplicate
conform
subordine.
reglementărilor în vigoare.
3.2. Procedurile de evaluare a
personalului din subordine sunt
aplicate
la
termenele
prevăzute.
3.3. Procedurile de evaluare a
personalului din subordine sunt

Analizarea rezultatelor elevilor se
realizează cu rigurozitate, spirit
analitic, responsabilitate, acurateţe,
obiectivitate şi exigenţă.

Aplicarea procedurilor de evaluare a
personalului din subordine se
realizează cu exigenţă, rigurozitate,
obiectivitate,
profesionalism,
realism şi corectitudine.
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aplicate
cu
implicarea
factorilor responsabili de la
nivelul unităţii.
3.4. Procedurile de evaluare a
personalului din subordine sunt
aplicate
cu
informarea
personalului evaluat.
4. Determină la
nivelul unităţii
modul de realizare a
curriculumului
naţional.

4.1. Modul de realizare a
curriculumului naţional la
nivelul unităţii este determinat
prin raportare la documentele
curriculare oficiale.
4.2. Modul de realizare a
curriculumului naţional la
nivelul unităţii este determinat
prin raportare la portofoliul
personal al cadrului didactic şi
al elevului.
4.3. Modul de realizare a
curriculumului naţional la
nivelul unităţii este determinat
prin
implicarea
tuturor
factorilor responsabili de la
nivelul unităţii.
4.4. Modul de realizare a
curriculumului naţional la
nivelul unităţii este determinat
prin corelarea datelor de la
inspecţiile şcolare.

Determinarea la nivelul unităţii a
modului
de
realizare
a
curriculumului naţional se face cu
responsabilitate, corectitudine şi
profesionalism.

5. Organizează
evaluările naţionale
la nivelul unităţii.

5.1. Evaluările naţionale sunt
organizate cu
respectarea
metodologiilor în vigoare;
5.2. Evaluările naţionale sunt
organizate avându-se în vedere
buna desfăşurare a acestora;
5.3. Evaluările naţionale sunt
organizate cu
respectarea
graficului de desfăşurare.

Organizarea evaluărilor naţionale se
realizează
cu
responsabilitate,
profesionalism, rigurozitate, spirit
organizatoric şi iniţiativă.

6. Valorifică
rezultatele evaluării

6.1. Rezultatele evaluării sunt
valorificate în raportul anual
privind activitatea unităţii
6.2. Rezultatele evaluării sunt
valorificate
respectând
criteriile de corectitudine şi
transparenţă;
6.3. Rezultatele evaluării sunt
valorificate
prin
planuri
ameliorative.

Valorificarea rezultatelor evaluării
se realizează cu responsabilitate,
obiectivitate,
exigenţă,
profesionalism şi spirit critic.
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Contexte:
-activitatea se realizează în şcoală.
Gama de variabile:
-din punct de vedere instituţional se evaluează: impactul planurilor operaţionale, climatul,
-din punctul de vedere al cadrelor didactice se evaluează prestaţia şi performanţele, cu
finalităţile: calificativ anual, acordarea gradaţiei de merit, completarea dosarului în vederea
participării la mişcarea personalului didactic etc.
-domenii evaluate din punctul de vedere al elevilor: progresul, în cazul concursurilor şi
olimpiadelor şcolare se evaluează nivelul performanţei iar prin examenele naţionale se
evaluează nivelul cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor dobândite,
-evaluarea reprezintă o activitate complexă, realizată cu ajutorul unor instrumente de lucru
obiective şi variate, care să asigure ierahizarea corectă: chestionare, grile, analiza
documentelor, jurnale, dezbatere, măsurarea nivelului de participare, investigaţia, portofoliul
etc.
-tipuri de documente oficiale: cataloage, registre matricole, registre de inregistrare a
documentelor emise-primite, teze, registre de procese verbale de inspecţie, ale întrunirilor
consiliului profesoral şi consiliului de administraţie etc.
-condiţiile necesare derulării optime a procesului educaţional şi a activităţii administrative
care trebuie să fie asigurate sunt, minimal: iluminatul, încălzirea, alimentarea cu apă şi
energie electrică, conexiunea la o reţea de telefonie şi de internet, canalizarea şi paza.
- tipuri de rapoarte tematice: privind pregătirile pentru începutul anului şcolar, constituirea
colectivelor de elevi, notarea continuă, derularea tezelor şi a altor forme de examinare,
precum şi alte rapoarte care fac parte din planul inspectorului de sector sau care ajută
inspectoratul şcolar judeţean să centralizeze datele şi să emită, la rândul său, alte rapoarte,
- tipuri de inspecţii de specialitate: pentru obţinerea gradelor didactice – definitivat, gradul II,
gradul I, periodice privind activitatea didactică etc.
- tipuri de rapoarte de activitate: semestriale şi anuale, audit intern etc.
- criterii majore de evaluare a personalului didactic: nivelul de pregătire al elevilor, calitatea
activităţii didactice, calitatea managementului clasei de elevi, relaţiile cu comunitatea părinti, ONG, agenţi economici etc.
-actorii implicaţi: elevi, director, părinţi etc.;
- premisele pedagogice ale evaluării : verificarea documentelor de planificare, examinarea
catalogului clasei, realizarea de sondaje în rândul elevilor, analiza produselor activităţii
elevilor etc.

Cunoştinţe:
-metode, proceduri şi instrumente de evaluare
-metodologii specifice,
-legislaţie în domeniu,
-ghiduri,
-regulamente de organizare şi funcţionare,
-proceduri,
- metode şi tehnici de comunicare,
-aplicaţii software.
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6. Relaţionarea cu factorii relevanţi.
(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

1. Stabileşte fluxul
comunicării interinstituţionale

2.1. Fluxul de comunicare interinstituţionale este stabilit prin forme
diverse de comunicare;
2.2. Fluxul de comunicare interinstituţională este stabilit prin
dezvoltarea
unor
relaţii
de
parteneriat;
2.3. Fluxul de comunicare interinstituţională
este
stabilit
implementând
planul
de
comunicare.

2. Gestionează
relaţia cu părinţii

3. Stabileşte
parteneriate cu
instituţii şi
organizaţii

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activităţii descrise de
elementul de competenţă
Stabilirea fluxului de
comunicare inter-instituţională
se realizează cu responsabilitate,
transparenţă şi corectitudine

2.1. Relaţia cu părinţii este
gestionată avându-se în vedere
interesul major al elevului;
2.2. Relaţia cu părinţii este
gestionată avându-se în vedere
respectul reciproc;
2.3. Relaţia cu părinţii este
gestionată adoptând forme diverse
de comunicare;
2.4. Relaţia cu părinţii este
gestionată cu implicarea factorilor
relevanţi din unitate.

Gestionarea relaţiei cu părinţii
se realizează cu disponibilitate,
responsabilitate, răbdare,
corectitudine şi echilibru

3.1. Parteneriate cu instituţii şi
organizaţii sunt stabilite prin
implementarea unor proiecte de
interes comun.
3.2. Parteneriate cu instituţii şi
organizaţii sunt stabilite prin
corelare cu strategia şi planurile de
dezvoltare instituţională.
3.3.. Parteneriate cu instituţii şi
organizaţii sunt stabilite cu
respectarea reglementărilor în
vigoare.

Stabilirea parteneriatelor cu
instituţii şi organizaţii se
realizează cu profesionalism,
iniţiativă, flexibilitate,
responsabilitate şi respect.
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4. Asigură cadrul
instituţional pentru
participarea
personalului la
procesul
decizional.

5. Organizează
întâlniri cu
reprezentanţii
comunităţii locale.

6. Organizează
cursuri sau alte
forme de pregătire
pentru satisfacerea
nevoilor la cererea
comunităţii locale.

7. Mediază
conflictele interne.

4.1. Cadrul instituţional pentru
participarea personalului la procesul
decizional este asigurat prin
constituirea
structurilor
de
conducere colectivă;
4.2. Cadrul instituţional pentru
participarea personalului la procesul
decizional este cu respectarea
prevederilor legale;
4.3. Cadrul instituţional pentru
participarea personalului la procesul
decizional
este
asigurat
cu
implicarea partenerilor educaţionali
şi sociali;
.
5.1. Întâlnirile cu reprezentanţii
comunităţii locale sunt organizate
periodic;
5.2. Întâlnirile cu reprezentanţii
comunităţii locale sunt organizate
prin corelare cu obiectivele generale
şi specifice ale unităţii.
5.3. Întâlnirile cu reprezentanţii
comunităţii locale sunt organizate
prin
corelare
cu
tematica
activităţilor planificate ale unităţii

6.1. Cursuri sau alte forme de
pregătire sunt organizate conform
reglementărilor în vigoare;
6.2. Cursuri sau alte forme de
pregătire sunt organizate în funcţie
de nevoile identificate în analiza
specifică;
6.3. Cursuri sau alte forme de
pregătire sunt organizate prin
valorizarea conceptului de „lifelong
learning”.

Asigurarea cadrului instituţional
pentru participarea personalului
la procesul decizional se face cu
spirit organizatoric şi de echipă,
flexibilitate,
responsabilitate,
disponibilitate la dialog şi
profesionalism.

Organizarea
întâlnirilor
cu
reprezentanţii comunităţii locale
şi părinţii se face cu spirit
organizatoric,
flexibilitate,
disponibilitate, responsabilitate
şi profesionalism.

Organizarea
cursurilor
/
formelor de pregătire pentru
satisfacerea nevoilor şi la
cererea comunităţii locale se
face
cu
operativitate,
rigurozitate, spirit organizatoric,
responsabilitate
şi
profesionalism.

7.1. Conflictele interne sunt mediate
cu respectarea prevederilor legale;
7.2.Conflictele interne
sunt
mediate prin analiza situaţiei
conflictuale.

Medierea conflictelor interne se
face cu putere de adaptare,
disponibilitate, responsabilitate,
profesionalism,
răbdare,
bunăvoinţă,
corectitudine,
echilibru, respect şi stăpânire de
7.3. Conflictele interne sunt mediate sine.
prin comunicarea directă cu părţile
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implicate.
Contexte:
-activităţile se desfăşoară în unitatea de învăţământ, în locaţii stabilite de comun acord cu
instituţiile şi organizaţiile cu care realizează parteneriate sau în locaţii stabilite de comun
acord cu reprezentanţii comunităţii locale
.
Gama de variabile:
-forme de comunicare: interviuri, discuţii individuale, comunicate, discuţii de grup etc.
- relaţii de parteneriat cu inspectoratele judeţene, alte unităţi de învăţământ şi conexe,
administraţie publică locală/judeţeană/regională/naţională, alţi parteneri sociali;
- comunicarea instituţională se bazează pe un plan de comunicare implementabil şi care
promovează: transparenţa şi parteneriatul cu comunitatea locală.
-parteneriatele sunt încheiate cu: autorităţile locale, agenţi economici, instituţiile naţionale şi
regionale de cultură, biserica, alte instituţii interesate în atingerea standardelor de
performanţă ca finalitate a procesului educativ, raportat la existenţa socială a elevilor şi la
inserţia eficientă pe piaţa muncii.
-tot sub formă de parteneriat se stabilesc legături formale cu: organele de siguranţă publică;
contractele, protocoalele şi parteneriatele permit o relaţionare eficientă a şcolii cu
comunitatea în beneficiul instituţiei, elevilor, părinţilor, cadrelor didactice,
-în sistemul educaţional, conflictele pot fi generate de nemulţumiri ce au ca sursă situaţii
reale sau doar interpetate greşit de către cei nemulţumiţi -modul de valorizare, de acordare a
stimulentelor materiale, de evaluare, de salarizare etc.,
-modalităţile de negociere şi mediere depind de stilul de conducere şi implică medierea sau
alte metode specifice,
-conflictele pot apărea între cadre didactice, cadre didactice şi părinţi, elevi şi cadre didactice,
cadre didactice şi director, personal şi instituţii din comunitatea locală, între elevi.
-în sistemul educaţional, conflictele pot fi generate de nemulţumiri ce au ca sursă situaţii
reale sau doar interpetate greşit de către cei nemulţumiţi
Cunoştinţe:
-managementul conflictelor,
-metode şi mijloace de comunicare eficientă,
-metode de negociere şi mediere,
-metode, mijloace şi tehnici de educaţie a adulţilor
-managementul programelor de formare
-ITC în comunicare
-studii de specialitate în negociere, mediere şi comunicare,
-ghiduri,
-regulamente de organizare şi funcţionare,
-proceduri,
-strategii,
-aplicaţii software.
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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

1.
Identifică 1.1.Riscurile specifice sunt identificate
riscurile specifice prin corelarea cu situaţiile cu potenţial de
activităţilor
de risc.
securitate
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.

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activităţii
descrisă de elementul de
competenţă
Identificarea
riscurilor
specifice se face cu spirit
analitic,
iniţiativă,
responsabilitate,
profesionalism, realism,
coerenţă şi promptitudine.

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.
2.
Respectă 3.1. Procedurile de urgenţă şi evacuare Respectarea procedurilor
procedurile
de sunt respectate prin conformarea la de urgenţă şi evacuare se
urgenţă şi evacuare. cerinţele de implementare a procedurilor. face
cu
asumarea
responsabilităţii, iniţiativă,
3.2. Procedurile de urgenţă şi evacuare profesionalism, realism şi
sunt respectate prin valorificarea promptă promptitudine.
şi corectă a tuturor cunoştinţelor
dobândite în cadrul instruirilor periodice
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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.
3.Asigură instruirea 4.1. Personalul din subordine este instruit Asigurarea
instruirii
personalului
din prin corelarea cu situaţiile cu potenţial de periodice de specialitate a
subordine.
risc.
personalului din subordine
se
realizează
cu
4.2. Personalul din subordine este instruit responsabilitate, iniţiativă,
prin luarea în considerare a tuturor profesionalism, realism şi
aspectelor relevante pentru securitatea promptitudine.
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.
4.
Verifică 2.1. Verificarea se face corelând
respectarea
prevederile
general
valabile
cu
particularităţile unităţii de învăţământ.
normele de sănătate
şi
securitate
în 2.2. Verificarea se face în funcţie de tipul
muncă
incidentului sau accidentului.

Verificarea
respectării
normelor de sănătate şi
securitate în muncă se
face cu spirit analitic,
iniţiativă, responsabilitate,
profesionalism, realism şi
2.3. Verificarea se face preventiv, cu promptitudine.
implicarea factorilor responsabili din
unitate.
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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
competenţă

de Criterii de realizare asociate rezultatului Criterii
de
activităţii descrisă de elementul de realizare asociate
competenţă
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 Realizarea analizei
profesională este realizată utilizând nevoilor personale
instrumente variate şi valide de identificare. de
formare
profesională se face
1.2. Analiza nevoilor personale de formare cu
rigurozitate,
profesională este realizată prin prelucrarea obiectivitate,
şi interpretarea datelor colectate.
operativitate şi cu
1.3. Analiza nevoilor personale de formare realism .
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.

2.1. Oferta de formare continuă este
analizată în funcţie de obiectivele personale
2. Analizează oferta de dezvoltare profesională.
de
formare 2.2. Oferta de formare continuă este
analizată în raport cu tipul şi scopul
continuă.
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.
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3.
Participă
activităţi
formare.

la 3.1. Participarea la activităţile de formare Participarea
la
de are loc în funcţie de nevoile identificate în activităţi de formare
analiza specifică.
se face cu atenţie,
rigurozitate,
3.2. Participarea la activităţi de formare are iniţiativă, deschidere
loc prin valorizarea conceptului de faţă
de
nou,
„lifelong learning”.
responsabilitate şi
3.4. Participarea la activităţi are loc conştiinciozitate.
corelând competenţele certificate cu cele
dobândite prin autoinstruire.

4. Iniţiază proiecte
educaţionale ce
implică instituţia.

4.1. Proiectele educaţionale ce implică Iniţierea proiectelor
instituţia sunt iniţiate cu identificarea se
face
cu
oportunităţilor de finanţare.
responsabilitate,
realism,
4.2. Proiectele educaţionale ce implică conştiinciozitate şi
instituţia sunt iniţiate cu stabilirea implicare.
responsabilităţilor în cadrul echipei de
proiect.
4.2 Proiectele educaţionale ce implică
instituţia sunt iniţiate cu participarea la
elaborarea cererii de 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, desfasurarea, evaluarea si finantarea activitatilor de formare continua se
stabilesc prin metodologie aprobata de minister
-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
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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 întrun 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)
Elemente de
competenţă

Criterii de realizare asociate rezultatului
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.
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.
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 informatice
(digitale) necesare utilizării acestora.
4.1. Procesele de management bazate pe
TIC sunt implementate în raport cu
oportunităţile identificate.

2.
Proiectează
activităţi şi acţiuni
de management

3.
Stabileşte
resursele TIC

4. Implementează
procesele
de
management bazate

Nivelul de responsabilitate şi
autonomie
4 CNC / 6 EQF
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activităţii descrise de
elementul de competenţă
Analiza
oportunităţilor
de
integrare
a
TIC
în
managementul educaţional se
realizează cu interes profesional,
responsabilitate
şi
promptitudine.

Proiectarea
activităţilor
şi
acţiunilor de management care
presupun utilizarea TIC sunt
realizate cu responsabilitate,
realism şi profesionalism.

Stabilirea resurselor TIC se
realizează cu promptitudine,
deschidere spre nou şi realism.

Implementarea proceselor de
management bazate pe TIC se
realizează cu profesionalism şi
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pe TIC

4.2. Procesele de management bazate pe preocupare
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.

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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Titlul calificării profesionale: Director unitate de învăţământ
Descriere
Unităţile de învăţământ preuniversitar sunt conduse de consiliile de administraţie şi de
directori, ajutaţi, după caz, de directori adjuncţi. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de
administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral şi cu consiliul părinţilor.
Directorul este membrul de drept al consiliului de administraţie, organ de conducere al
unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, format în proporţie stabilită prin lege din
reprezentanţi ai cadrelor didactice, părinţilor, autorităţilor publice locale. Directorul solicită
întrunirea consiliului de administraţie ori de câte ori este necesar şi organizează întrunirile
obligatorii.
Directorul prezidează întrunirile consiliului profesoral, format din totalitatea cadrelor
didactice din unitatea de învăţământ cu personalitate juridică. Directorul solicită întrunirea
consiliului profesoral conform prevederilor legale.
Directorul ocupă postul prin concurs, în condiţiile legii, şi poartă răspunderea disciplinară şi
patrimonială asupra întregii activităţi care se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ.
Recrutarea directorilor se realizează pe criterii exclusiv profesionale. Recrutarea, selectarea,
formarea, dezvoltarea profesională a directorilor se face în conformitate cu actele normative
reglatoare.
Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ.
Directorul unităţii de învăţământ are următoarele atribuţii:
Este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi relizează conducerea executivă a acesteia,
Îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce,
Propune spre aprobare consiliului de administraţie diferite regulamente, ordine şi proiecte,
Îndeplineşte alte atribuţii stabilite şi trasate de consiliului de administraţie, conform legii,
Răspunde de colectarea şi transmiterea către inspectoratul şcolar judeţean a datelor statistice
pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia
Motivaţie
Calificarea de director unitate de învăţământ este necesară în managementul activităţilor specifice la
nivelul unităţii de învăţământ.
Orice cadru didactic îşi poate forma competenţele specifice calificării de director prin programe/
cursuri
de dezvoltare profesională şi pregătire în managementul educaţional, conform
reglementărilor în vigoare.
Activitatea directorului unităţii de învăţământ se desfăşoară în conformitate cu reglementările
legislative emise de autorităţile legale.
Condiţii de acces
Studii superioare şi gradul didactic definitiv. Ocuparea funcţiei se face prin concurs conform
reglementărilor legale în vigoare.
Nivelul de studii minim necesar
Studii superioare
Rute de progres
Directorul de unitate de învăţământ parcurge cursuri de perfecţionare, formare, organizate de
instituţiile abilitate conform legislaţiei în vigoare pentru a putea fi inclus în Corpul naţional de
experţi în management educaţional, conform legislaţiei în vigoare.
Cerinţe legislative specifice
Nu este cazul
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Titlul calificării profesionale: Director unitate de învăţământ
Cod RNC:.
Nivel: 6 EQF 4 CNC
Lista competenţelor profesionale

Cod

Denumirea competenţei profesionale
C1.Comunicare în limba oficială
C2.Comunicare în limbi străine
C3.Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi
tehnologie
C4.Competenţe informatice
C5.Competenţa de a învăţa
C6.Competenţe sociale şi civice
C7.Competenţe antreprenoriale
C8.Competenţa de exprimare culturală
G1. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în
muncă
G2. Dezvoltarea propriei cariere
G3. Integrarea TIC în managementul educaţional
S1. Proiectarea strategică a activităţii unităţii de
învăţământ
S2. Operaţionalizarea strategiei
S3. Managementul operaţional al activităţii unităţii
de învăţământ.
S4. Monitorizarea activităţii unităţii de învăţământ.
S5. Evaluarea activităţii unităţii de învăţământ.
S6. Relaţionarea cu factorii relevanţi

Nivel
6 EQF
4 CNC
4 EQF
3 CNC
4 EQF
3 CNC
4 EQF
3 CNC
6 EQF
4 CNC
4 EQF
3 CNC
4 EQF
3 CNC
4 EQF
3 CNC
4 EQF
3 CNC
6 EQF
4 CNC
6 EQF
4 CNC
6 EQF
4 CNC
6 EQF
4 CNC
6 EQF
4 CNC
6 EQF
4 CNC
6 EQF
4 CNC
6 EQF
4 CNC

Credite
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
Cod:
Nivel: CNC 3 4 EQF
Credite:
Cunoştinţe

Deprinderi

1. Identifică riscurile specifice activităţilor de securitate cu - normele SSM şi PSI specifice
spirit analitic, iniţiativă, responsabilitate, profesionalism,
activităţilor;
realism, coerenţă şi promptitudine prin corelare cu
- amplasarea şi modul de utilizare a
situaţiile cu potenţial de risc, luarea în considerare a
echipamentelor de stingere a
aspectelor relevante, analizarea mijloacelor de avertizare şi incendiilor;
semnalizare existente, numirea unui responsabil sau
- tipuri de echipamente pentru
externalizarea serviciilor, completarea documentelor
stingerea incendiilor şi echipamente
specifice.
de prim ajutor;
2. Respectă procedurile de urgenţă şi evacuare cu
- situaţiile de risc, situaţii de
asumarea responsabilităţii, iniţiativă, profesionalism,
urgenţă;
realism şi promptitudine prin raportare la cerinţele de
- tipuri de accidente posibile;
implementare a procedurilor, valorificare promptă şi
- proceduri de evacuare în caz de
corectă a tuturor cunoştinţelor dobândite în cadrul
incendiu şi de prim ajutor aplicate în
instruirilor, adaptare la situaţia concretă, evitând implicare
funcţie de tipul accidentului;
altor persoane în accident sau incident, prin respectarea
- instituţii/ persoane abilitate să
prevederilor planului de evacuare.
intervină;
3.Asigură instruirea personalului din subordine cu
- căile de evacuare în caz de
responsabilitate, realism, profesionalism şi promptitudine
incendiu;
prin corelare cu situaţiile cu potenţial de risc, luarea în
- modalităti de intervenţie;
considerare a tuturor aspectelor relevante pentru
- metode de comunicare eficientă.
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 normelor 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
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profe ională 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.

32

Competenţa profesională:. Dezvoltarea propriei cariere
Cod:
Nivel: 6 EQF 4 CNC
Credite:
Cunoştinţe

Deprinderi

1. Realizează analiza nevoilor personale de
- legislaţie în domeniu;
formare profesională cu obiectivitate şi realism -metodologii specific;
prin raportare la standardele profesionale
-ghiduri;
specifice unităţii şi domeniului de activitate,
-regulamente de organizare şi funcţionare;
raportată la competenţele necesare realizării
-proceduri;
sarcinilor incluse în fişa postului şi în funcţie
-studii, cercetări, ghiduri de bune practici şi
de aspiraţiile profesionale în carieră.
publicaţii în domeniu;
2. Analizează oferta de formare continuă cu
- evoluţia şi dinamica domeniului de activitate;
obiectivitate şi rigoare, în funcţie de
- contexte generale de practicare a ocupaţiei;
obiectivele personale de dezvoltare
- metode şi tehnici de comunicare;
profesională şi în raport cu oportunităţile de
-strategii de dezvoltare a carierei;
dezvoltare în carieră oferite, ţinând cont de
- standarde profesionale specifice domeniului de
reglementările legislative..
activitate;
3. Participă cu implicare şi conştiinciozitate la - surse de informare privind programele de
cursuri de formare alese în funcţie de nevoile
formare continuă;
de dezvoltare profesională şi în carieră şi le
- surse de informare privind oportunităţile de
valorizează în activitatea curentă.
finanţare;
4. Iniţiază proiecte educaţionale ce implică
- cursurile de formare sunt organizate de
instituţia cu responsabilitate şi realism,
furnizori acreditaţi publici sau privaţi;
identificând oportunităţile de finanţare,
- elaborare de proiecte şi management de proiect;
stabilind responsabilităţile în cadrul echipei de -aplicaţii software.
proiect, asumăndu-şi răspunderea asupra
implementării în cazul obţinerii finanţării.
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
cola oratorilor/ superiori ierarhici /
forul tutelar.

test scris;
întrebări orale.

portofoliu.
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Competenţa profesională: Integrarea TIC în managementul educational
Cod:
Nivel: 6 EQF 4 CNC
Credite:
Deprinderi

Cunoştinţe

1. Analizează oportunităţile de integrare a TIC
în managementul educaţional cu interes
professional şi responsabilitate, în acord cu
obiectivele, politica şi resursele instituţiei , în
funcţie de nevoile beneficiarilor, de cerinţele
strategiei dezvoltate şi ale de planului
operational.
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 operational
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 îmbunătăţindule 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 educational;
- tehnici şi metode de utilizare TIC in
management educational;
- capacitate de analiză a datelor;
- fluxuri de comunicare organizational;
- 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.

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: Proiectarea strategică a activităţii unităţii de învăţământ
Cod:
Nivel: 6 EQF, 4CNC
Credite:
Deprinderi
Cunoştinţe
1. Realizează diagnoza unităţii de învăţământ cu
-legislaţie în domeniu,
rigurozitate, obiectivitate şi realism, prin adaptare la
- ghiduri, metodologii specifice,
specificul local, prin corelarea, prelucrarea,
-regulamente de organizare şi
actualizarea periodică şi interpretarea datelor.
funcţionare,
2. Formulează cu responsabilitate, coerenţă, obiectivitate -proceduri,
şi acurateţe obiectivele specifice unităţii de învăţământ -strategii,
prin corelare cu cele naţionale şi judeţene, raportare la -studii, cercetări, ghiduri de bune
ţintele strategice, la viziunea asumată şi la politicile
practici şi publicaţii în domeniu,
educaţionale în vigoare, la toate categoriile de
- contexte generale de practicare a
beneficiari şi cu consultarea tuturor actorilor relevanţi. ocupaţiei,
3. Elaborează proiectele de activitate operativitate,
- cunoştinţe generale de ordin sociocoerenţă ş realism, respectând actele normative în
profesional,
- metode şi tehnici de comunicare,
vigoare şi ţinând cont de principiul diversităţii, de
-aplicaţii software
interesul major al elevului şi de diagnoza realizată şi
obiectivele stabilite.
4. Proiectează bugetul de venituri şi cheltuieli cu
responsabilitate, acurateţe şi operativitate, cu
respectarea termenelor existente, a legislaţiei,
procedurilor şi regulamentelor în vigoare, prin
corelarea tuturor datelor existente şi prin identificarea
surselor de finanţare.
5. Realizează proiectul planului de şcolarizare cu
responsabilitate, profesionalism, rigurozitate şi
receptivitate, cu respectarea calendarului şi a
reglementărilor în vigoare, prin corelare cu
informaţiile din diagnoză.
6. Elaborează oferta educaţională cu rigurozitate, cu
obiectivitate, profesionalism şi realism,în concordanţă
cu politicile naţionale şi locale, prin consultarea
factorilor interesaţi, ţinând seama de principiul
diversităţii şi al egalităţii de şanse.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt:
Deprin eri
Cunoştinţe
observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la
test scris;
locul de activitate;
întrebări orale.
simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului realizat de
către candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori
ierarhici / forul tutelar.
portofoliu;
proiect.
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Competenţa profesională: Operaţionalizarea strategiei
Cod:
Nivel: 6 EQF, 4CNC
Credite:
Deprinderi
1. Elaborează cu responsabilitate, realism şi profesionalism documentele
sintetice ale unităţii respectând formatul standard sau convenit, cu
respectarea metodologiei şi a calendarului, a legislaţiei în vigoare,
ţinând cont de principiul diversităţii şi de interesul major al elevului
2. Obţine autorizaţiile şi avizele legale necesare funcţionării cu iniţiativă
şi responsabilitate, având în vedere securitatea şi sănătatea elevilor şi a
personalului angajat, prin iniţierea în termenele stabilite a demersurilor
necesare şi respectându-se reglementările în vigoare.
3. Stabileşte logistica necesară activităţii în şcoală cu iniţiativă,
responsabilitate şi profesionalism şi cu respectarea normativelor şi
standardelor de referinţă în vigoare, având în vedere desfăşurarea
activităţilor într-un mediu stimulativ şi sigur şi prin realizarea la timp a
lucrărilor curente de reparaţii şi întreţinere.
4. Coordonează activitatea de orientare şcolară şi profesională a elevilor
cu responsabilitate, profesionalism şi realism, în funcţie de capacităţile,
abilităţile, progresul şi rezultatele obţinute, prin consultare cu
angajatorii pe baza standardelor profesionale şi prin consilierea realistă
asupra viitorului traseu educaţional.
5. Asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli cu flexibilitate,
rigurozitate şi responsabilitate, cu respectarea legislaţiei în vigoare,
prin utilizarea fondurilor bugetare şi extrabugetare li prin semnalarea
către autorităţile competente a situaţiilor de subfinanţare.
6. Organizează activitatea educaţională cu responsabilitate, realism şi
profesionalism, prin raportare la standardele de performanţă în vigoare,
respectându-se obligaţia şcolii de a furniza servicii educative de
calitate şi şi prin raportare la nevoile variate ale diferitelor categorii de
elevi.
7. Aplică procedurile de aprobare a documentelor elaborate cu
responsabilitate, promptitudine, profesionalism şi exigenţă, cu
respectarea reglementărilor legale, la termenele adecvate, cu
implicarea tuturor factorilor responsabili din unitate..

Cunoştinţe
-management
strategic
-legislaţie în
domeniu,
-metodologii
specifice,
-ghiduri, proceduri,
strategii,
-regulamente de
organizare şi
funcţionare,
-studii, cercetări,
ghiduri de bune
practici şi publicaţii
în domeniu,
- cunoştinţe generale
de ordin socioprofesional,
- metode şi tehnici de
comunicare,
-aplicaţii software.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt:
Deprinderi
Cunoştinţe
observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la
test scris;
locul de activitate;
întrebări orale.
simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului realizat de
către candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori
ierarhici / forul tutelar.
portofoliu;
proiect.
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Competenţa profesională: Managementul operaţional al activităţii unităţii de învăţământ
Cod:
Nivel: 6 EQF, 4CNC
Credite:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Deprinderi
Asigură cu responsabilitate, profesionalism, obiectivitate,
corectitudine şi operativitate încadrarea cu personal didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic echitabil şi fără discriminare, cu
obiectivitate şi operativitate, cu respectarea legislaţiei,
procedurilor şi criteriilor în vigoare, ţinând cont şi de principiul
continuităţii şi al pregătirii profesionale.
Stabileşte schema orară şcolii cu rigurozitate, flexibilitate ,
rigurozitate, realism şi responsabilitate, cu respectarea
reglementărilor în vigoare, ţinând cont de numărul de săli de
clasă disponibile, prin corelare cu specificul activităţii unităţii..
Fixează programul personalului didactic auxiliar şi nedidactic cu
rigurozitate, exigenţă, realism şi responsabilitate, cu respectarea
reglementărilor în vigoare, prin corelare cu obiectivele planurilor
operaţionale şi prin corelare cu schema orară a unităţii.
Constituie echipele de lucru cu responsabilitate, profesionalism,
realism şi corectitudine, în scopul realizării unor sarcini specifice
pentru atingerea obiectivelor prevăzute în proiectul de dezvoltare
instituţională, avându-se în vedere dezvoltarea spiritului de
echipă.
Organizează formaţiunile de studiu cu obiectivitate,
corectitudine, realism, operativitate şi responsabilitate, cu
respectarea principiului egalităţii de şanse şi al echităţii, având în
vedere interesul major al elevului, cu respectarea reglementărilor
generale şi privind transferul elevilor în vigoare.
Stabileşte condiţiile necesare desfăşurării procesului educaţional
cu rigurozitate, iniţiativă şi responsabilitate, având în vedere
creşterea calităţii educaţiei, cu respectarea reglementărilor în
vigoare şi cu optimizarea utilizării resurselor existente.
Coordonează întocmirea documentelor oficiale şcolare cu
responsabilitate, profesionalism, conştiinciozitate şi operativitate
cu respectarea reglementărilor în vigoare, cu respectarea
termenelor legale, cu respectarea reglementărilor privind
arhivarea.

Cunoştinţe
-management operaţional
-organizarea activităţii
-legislaţie în domeniu,
-metodologii specifice
-ghiduri,
-regulamente de organizare
şi funcţionare,
-proceduri,
-strategii,
-studii, cercetări, ghiduri de
bune practici şi publicaţii în
domeniu,
- contexte generale de
practicare a ocupaţiei,
- cunoştinţe generale de
ordin socio-profesional,
-metode de negociere şi
mediere,
-studii de specialitate în
negociere, mediere şi
comunicare,
-aplicaţii software.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt:
Deprinderi
Cunoştinţe
observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la
test scris;
locul de activitate;
întrebări orale.
simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului realizat de
către candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori
ierarhici / forul tutelar.
portofoliu;
proiect.
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Competenţa profesională: Monitorizarea activităţii unităţii de învăţământ
Cod:
Nivel: 6 EQF, 4CNC
Credite:
Deprinderi
Cunoştinţe
1. Elaborează documente oficiale şi rapoarte tematice cu -metode, proceduri şi instrumente de
rigurozitate, responsabilitate, operativitate şi
monitorizarede monitorizare
acurateţe, cu respectarea legislaţiei, regulamentelor şi -metodologii specifice,
procedurilor, termenelor şi cu asumarea răspunderii
-legislaţie în domeniu,
asupra conţinutului.
-ghiduri,
2. Coordonează aplicarea curriculum-ului naţional şi la
-regulamente de organizare şi
decizia şcolii cu responsabilitate, obiectivitate,
funcţionare,
conştiiciozitate, realism şi profesionalism, respectând -proceduri,
prevederile metodologice şi legislative, prin asistenţă -strategii,
la ore, cu implicarea factorilor responsabili din
-studii, cercetări, ghiduri de bune
unitate, prin raportare la documentele de planificare
practici şi publicaţii în domeniu,
ale cadrelor didactice şi prin corelare şi raportare la
- metode şi tehnici de comunicare,
documentele curriculare naţionale.
-aplicaţii software.
3. Urmăreşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare
cu flexibilitate, responsabilitate şi cu respect cu
respectarea normativelor, calendarului şi
metodologiilor în vigoare, prin corelare cu opţiunile
beneficiarilor, cu oferta educaţională a unităţii , cu
asigurarea egalităţii de şanse.
4. Investighează gradul de satisfacţie al beneficiarilor cu
responsabilitate, obiectivitate şi realism utilizând
metode diverse de colectare şi interpretare a datelor,
prin corelare cu misiunea şi viziunea unităţii şi prin
raportare la standardele de performanţă în vigoare.
5. Stabileşte cu promptitudine, realism, obiectivitate şi
responsabilitate măsuri de remediere pe baza
monitorizării prin corelare cu planurile operaţionale
curente, cu alocare de responsabilităţi şi termene
concrete, prin corelare cu standardele în
vigoare/indicatori de performanţă de la nivelul
unităţii.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt:
Deprinderi
Cunoştinţe
observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la
test scris;
locul de activitate;
întrebări orale.
simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului realizat de
către candidaţi din partea colaboratorilor/
superiori ierarhici / forul tutelar.
portofoliu;
proiect.
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Competenţa profesională: Evaluarea activităţii unităţii de învăţământ
Cod:
Nivel: 6 EQF, 4CNC
Credite:
Deprinderi
Cunoştinţe
1. 1. Stabileşte cu rigurozitate, responsabilitate,
-metode, proceduri şi instrumente de
obiectivitate, acurateţe şi exigenţă modul de realizare
evaluare
planului de şcolarizare, prin raportare la indicatorii de
-metodologii specifice,
performanţă, cifrele de şcolarizare aprobate şi condiţiile -legislaţie în domeniu,
locale.
-ghiduri,
2. Analizează rezultatele elevilor din unitatea de
-regulamente de organizare şi
învăţământ cu rigurozitate, acurateţe, responsabilitate,
funcţionare,
obiectivitate şi exigenţă, prin raportare la standardele
-proceduri,
de calitate, la obiectivele stabilite în planurile
- metode şi tehnici de comunicare,
operaţionale, indicatorii de performanţă stabiliţi la
-aplicaţii software..
nivelul şcolii şi la rezultatele judeţene şi naţionale.
3. Aplică procedurile de evaluare a personalului din
subordine cu exigenţă, rigurozitate, obiectivitate,
corectitudine şi realism, conform reglementărilor în
vigoare, la termenele stabilite, cu implicarea factorilor
responsabili de la nivelul unităţii şi cu implicarea
personalului evaluat.
4. Determină cu responsabilitate, corectitudine şi
profesionalism modul de realizare a curriculumului
naţional prin raportare la documentele curriculare
oficiale, la portofoliul personal al cadrului didactic şi al
elevului, prin implicarea tuturor factorilor responsabili
de la nivelul unităţii şi prin corelare cu datele de la
inspecţiile şcolare.
5. Organizează cu responsabilitate, profesionalism,
rigurozitate şi iniţiativă evaluările naţionale la nivelul
unităţii cu respectarea metodologiilor în vigoare, având
în vedere buna desfăşurare a acestora şi cu respectarea
graficului.
6. Valorifică rezultatele evaluării cu responsabilitate,
obiectivitate, exigenţă, şi profesionalism, în raportul
anual, respectând criteriile de corectitudine şi
transparenţă, prin planuri ameliorative .
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt:
Deprinderi
Cunoştinţe
observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la
test scris;
locul de activitate;
întrebări orale.
simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului realizat de
către candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori
ierarhici / forul tutelar.
portofoliu;
proiect.
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Competenţa profesională: Relaţionarea cu factorii relevanţi
Cod:
Nivel: 6 EQF, 4CNC
Credite:
Deprinderi
Cunoştinţe
1. Stabileşte fluxul comunicării interne şi inter-managementul conflictelor,
instituţionale cu responsabilitate, inter-relaţionare,
-metode şi mijloace de comunicare
transparenţă şi corectitudine, adoptând forme diverse eficientă,
de comunicare, prin dezvoltarea unor relaţii de
-metode de negociere şi mediere,
parteneriat şi implementând planul de comunicare.
-metode, mijloace şi tehnici de
2. Gestionează cu disponibilitate, responsabilitate,
educaţie a adulţilor
răbdare, corectitudine şi echilibru relaţia cu părinţii
-managementul programelor de
avându-se în vedere interesul major al elevului şi
formare
respectul reciproc şi cu implicarea factorilor relevanţi -ITC în comunicare
din unitate.
-studii de specialitate în negociere,
3. Stabileşte parteneriate cu instituţii şi organizaţii cu
mediere şi comunicare,
profesionalism, iniţiativă, flexibilitate,
-ghiduri,
responsabilitate şi respect prin implementarea unor
-regulamente de organizare şi
proiecte de interes comun, prin corelare cu strategia şi funcţionare,
planurile de dezvoltare instituţională şi cu respectarea -proceduri,
reglementărilor în vigoare.
-strategii,
4. Asigură cadrul instituţional pentru participarea
-aplicaţii software
personalului la procesul decizional cu flexibilitate,
responsabilitate şi profesionalism prin constituirea
structurilor de conducere colectivă, cu respectarea
prevederilor legale şi cu implicarea partenerilor
educaţionali şi sociali.
5. Organizează periodic întâlniri cu reprezentanţii
comunităţii locale cu flexibilitate, disponibilitate,
responsabilitate şi profesionalism,prin corelare cu
obiectivele generale şi specifice ale unităţii şi cu
tematica activităţilor planificate.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt:
Deprinderi
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.
portofoliu;
proiect.

Cunoştinţe
test scris;
întrebări orale.
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