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TEMATICA ÎNTÂLNIRILOR CONSILIULUI CONSULTATIV  

Compartimentul ,,MANAGEMENT INSTITUȚIONAL’’ 

An şcolar 2022 – 2023 

 

Nr. 

crt. 

Tematica Termen Responsabili Rezultate   

1.  Stabilirea componenţei Consiliului Consultativ, a atribuţiilor 

membrilor acestuia şi a tematicii întâlnirilor lunare de lucru. 

Diagnoza şi prognoza compartimentului 

Proiecţia planului managerial 

Octombrie 

2022 

Inspectori școlari 

„Management instituțional” 

 

Lista de propuneri cu cadre 

didactice 

Raport de activitate pentru 

anul şcolar 2021 - 2022 

Macheta planului managerial 

2.  Constituirea unei baze de date cu informații din unitățile școlare Septembrie 

2022 

Inspectori școlari 

„Management instituțional” 

Membrii CC 

Anexe bază de date 

Documente 

3.  Realizarea rețelelor de consultanță pe probleme de management 

instituțional pentru fiecare dintre cele trei zone  

Noiembrie 

2022 

Inspectori școlari 

„Management instituțională”  

Membrii CC  

Reţeaua de consultanță 

stabilită la nivel de judeţ 

4.  Discutarea documentaţiilor referitoare la  

- Elaborarea PAS/ PDI  

- Asigurarea calităţii  

 

Noiembrie 

2022 

Inspectori școlari 

„Management instituțional” 

Membrii CC 

Materiale informative 

realizate după identificarea 

unor exemple de bună 

practică 

 

5.  Diseminarea la nivelul conducerii unităţilor şcolare și a 

responsabilor CEAC a disfuncțiilor sesizate în urma vizitelor 

realizate de experți ARACIP şi inspectori ai compartimentului 

pentru „Management instituțional” 

Noiembrie 

2022 

 

Inspectori școlari 

„Management instituțional” 

Membrii CC – experți 

ARACIP  

Rapoartele de evaluare 

periodică 

Sinteza disfuncțiilor sesizate 

Planuri de măsuri 



 

6.  Analiza structurii unităților de învățământ în vederea organizării 

rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 

2023-2024, la nivelul fiecărei unități administrativ - teritoriale 

din județul Galați 

 

Decembrie 

2022 

Inspectori școlari 

”Management și dezvoltare 

instituțională” 

Membrii CC 

Proiect rețea școlară 

 

7.  Analizarea și adaptarea fișei de evaluare pentru mișcarea 

personalului didactic 

 

Februarie 

2023 

Inspectori școlari 

„Management instituțional” 

Fișa de evaluare 

8.  Analizarea și adaptarea fișei de evaluare pentru gradaţii de merit Aprilie – 

mai 2023 

Inspectori școlari 

„Management instituțional” 

Fişele cu punctaje ale 

candidaţilor la gradaţii de 

merit 

 

9.  Monitorizarea modului de pregătire a unităților școlare pentru 

evaluarile elevilor și examenele naționale 

Aprilie – 

mai  2023 

Inspectori școlari 

„Management instituțional” 

Membrii CC 

Tematici de control 

10.  Evaluarea dosarelor pentru acordarea gradațiilor de merit Mai –  iunie 

2023 

Inspectori școlari 

„Management instituțional” 

Membrii CC 

Rezultatele evaluării 

dosarelor pentru gradații de 

merit 

11.  Analiza activităţii domeniului „Management instituțional” 

desfăşurate în anul şcolar 2022 - 2023 

Iunie 2023 Inspector de specialitate 

Membrii CC 

Raport de activitate  

anul şcolar 2022 - 2023 
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