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PPLLAANN    MMAANNAAGGEERRIIAALL      

AANN  ŞŞCCOOLLAARR  22002211--22002222                        

           PREMISE   

Planul Managerial este conceput şi elaborat pornind de la: 

- Legea Educaţiei Naţionale Nr.1 publicată în M.O. Nr. 18 / 10.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare 

- Raportul de activitate pentru anul şcolar 2020 – 2021; 

- Analiza P.E.S.T.E. 

- Analiza S.W.O.T. 

 

În ceea ce privește misiunea și viziunea școlii, acestea au fost formulate ținând cont de idealul învățământului românesc, de așteptările pe care le au 

de la școală beneficiarii direcți și indirecți ai sistemului de învățământ – elevii și părinții –, dar și de oferta educațională propusă de cadrele didactice ale 

școlii. 

       Viziunea școlii: 

 

       Școala este o instituție de cultură și educație, care transmite cunoștințe și formează valori fundamentale, respectate și promovate, iar beneficiarul 

acestora este elevul. În parteneriat cu întreaga comunitate educativă, școala creează un mediu favorabil învățării și educației, mediu în care fiecare elev să-

și atingă maximum de capacități intelectuale, morale, emoționale și de lucru în echipă. 
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       Misiunea școlii: 

 

a. Obținerea de rezultate competitive la nivelul masei de elevi; 

b. Transformarea învățării școlare într-un proces care să sprijine cu adevărat integrarea activă și competentă a tinerilor în viața privată, profesională și 

publică;  

c. Confruntarea performanțelor locale cu performanțele cele mai înalte înregistrate într-un anumit domeniu la nivel de municipiu și național; 

d. Stimularea dimensiunii europene în școlile noastre 

e. Cooperare cu cei din jur în condiții de manifestare a toleranței și a respectului reciproc, a solidarității, prin încurajarea unei atitudini pozitive față de 

alte grupuri etnice și culturale și prin înlăturarea prejudecăților; 

f. Implicarea elevilor în învățare cross-curriculară (trans-disciplinară) 

 Alături de viziune și misiune, în Școala Gimnazială Nr. 149 au început să se contureze și să se dezvolte o serie de valori cu rol identitar pentru cei 

care alcătuiesc această comunitate școlară, care, în prezent, are ca moto: „Învață și împărtășește!”. 

 

       Valori: 

                                                                                                COMPETENȚĂ 

             CREATIVITATE 

             ECHILIBRU 

                 GRIJĂ 
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         CORECTITUDINE 

         TOLERANȚĂ 

                  RESPECT 

             ÎNCREDERE 

 

COMPETENȚĂ: să ne îndeplinim toate proiectele propuse, cu dedicație și responsabilitate; 

CREATIVITATE: să realizăm lucruri noi și frumoase, cu fiecare generație de elevi, încredințată nouă; 

ECHILIBRU: să acționăm cu măsură, în tot ceea ce ne propunem; 

GRIJĂ: să ne îmbunătățim continuu munca pe care o desfășurăm, nefăcând risipă de energie, timp si bani; 

CORECTITUDINE: să  acționăm onest în gând și faptă; 

TOLERANȚĂ: să creăm un climat de siguranță și încredere reciprocă, de întrajutorare, pentru depășirea greutăților vieții, neținând seama de statut, cultură  

sau religie; 

RESPECT: să ne raportăm la ceilalți, așa cum am dori ca ceilalți să se raporteze la noi; 

ÎNCREDERE: să contăm unii pe alții, în tot ceea ce facem. 

VIZIUNE 
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1. ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE  ÎN CONTEXTUL POLITIC, ECONOMIC, SOCIAL , TEHNOLOGIC ŞI ECOLOGIC     

(P.E.S.T.E.)  

 

Contextul politic   

1.Integrare europeană 

2. Acces la informație 

3. Aplicarea politicilor educaționale specifice școlii 

4. Democratizarea relațiilor în interiorul sistemului 

Contextul economic 

1. Situația economică dificilă 

2. Nealocarea bugetului prevăzut prin legea învățământului 

3. Salarii mici pentru cadre didactice 

4. Situația materială precară a părinților 

Contextul social 

1. Depărtarea familiei de școală 

2. Promovarea modelelor negative prin mass media 

3. Pătrunderea tentațiilor negative în apropierea școlilor 

4. Violența în familie, pe stradă și în școală 
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5. Existența unor copii proveniți din familii cu risc social: orfani, familii monoparentale, CES, alte categorii defavorizate  

Contextul tehnologic 

1. Introducerea calculatorului în școală 

2. Dezvoltarea internetului 

3. Reticența cadrelor didactice în utilizarea pe scară largă a mijloacelor IT prezente în școală 

4.  Implementarea catalogului electronic în școală, la nivelul întregului sector 

Contextul ecologic 

1. factori ce influențează starea generală de sănătate și confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor  

2. indicatorii de poluare ridicați la calitatea aerului, apei și a solului fac din Municipiul București unul dintre cele mai poluate centre urbane din 

Europa 

3. în ultimii 15 ani au dispărut 60% din spațiile verzi din interiorul orașului și din centura naturală de protecție  

4. comunitatea școlară circumscrisă Școlii Gimnaziale nr. 149 se bucură de spațiile naturale din sectorul în care se află, sectorul 3, cel mai verde din 

Capitală. 

 

ANALIZA  S.W.O.T.   

 

I. Curriculum 

Puncte tari Puncte slabe 

• Asigurarea conținutului științific al lecțiilor 

• Utilizarea corectă a materialelor didactice și a mijloacelor de învățare din 

• Restricționarea într-o oarecare măsură a ofertei educaționale a școlii 

cauzată de  resursele umane, temporale și materiale 
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dotare sau confecționate de profesori/ învățători 

• Motivarea personalului didactic în folosirea metodelor moderne de învățare 

în realizarea obiectivelor propuse, în realizarea unor activități de învățare 

dinamice, atractive și interactive pe grupe/ perechi de elevi 

• Planificările sunt realizate în conformitate cu programele școlare, 

structurate pe unități de învățare- Pentru  fiecare nivel de școlarizare (primar 

și gimnazial), școala dispune de întreg materialul curricular: planuri de 

învățământ și programe școlare, manuale, ghiduri de aplicare, caiete de 

lucru, alte auxiliare pentru disciplinele obligatorii etc. 

• Curriculum la decizia școlii, extinderile și disciplinele opționale, cuprinse 

în oferta școlii țin cont de resursele umane și materiale ale instituției, de 

opțiunile părinților, ale elevilor și ale comunității  

• Activitățile extracurriculare sunt diversificate (concursuri, olimpiade, 

serbări, cercuri, activități sportive deosebite, etc.) și implică în desfășurarea 

lor toți elevii și majoritatea cadrelor didactice  

• lecții neorganizate metodic de anumiți profesori suplinitori, de regulă 

• lipsa criteriilor de evaluare în timpul orei 

• utilizarea insuficientă a calculatorului la clasă 

 

Oportunități  Amenințări  

• Creșterea gradului de autonomie a școlii în dezvoltarea curriculumului la 

decizia școlii în funcție de nevoile integrării comunitare și sociale generale 

• Colaborarea foarte bună cu I.S.M.B., MEN, P.M.B.- sector 3  

• Unele disfuncționalități în aprovizionarea cu manuale a elevilor școlii 

(schimbarea unor manuale alternative care sunt utilizate de mulți ani, 

existența unor manuale care nu se mai reeditează etc.) 
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• Implicarea cadrelor didactice în programe educaționale cu O.N.G.-uri, în 

alte diverse proiecte educaționale - pot îmbogăți oferta educațională a școlii  

• Formarea personalului din învățământ prin programe POSDRU sau de altă 

natură, cursuri CCD etc.  

• Insuficienta adecvare a C.D.Ș. la cerințele părinților poate determina 

alegerea altei școli din sector 

• Scăderea prestigiului profesiei didactice 

• Educația nu mai e privită ca un mijloc de promovare social 

 

II. Management 

 

Puncte tari Puncte slabe 

• Buna colaborare dintre membrii echipei manageriale 

• Existența documentelor mnageriale, funcționale și adaptate la realitățile 

școlii 

• Directorul, dir.adjunct, un profesor de matematică și două învățătoare fac 

parte din Corpul Național de Experți în Educație 

• management deficitar al clasei și al timpului la anumite discipline 

• nerespectarea tuturor atribuțiilor prevăzute de fișa postului de către unele 

cadre didactice și didactic-auxiliare 

• deficiențe de comunicare/ activitate ineficientă la nivelul anumitor 

comisii metodice, respectiv comisii pe probleme 

• monitorizare deficitară a unor segmente de activități 

Oportunități  Amenințări  

• Elaborarea Legii Educației Naționale ca document strategic pentru sistemul 

educațional;  

• Elaborarea Strategiei Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și 

• Lipsa pârghiilor pentru a motiva financiar cadrele didactice cu rezultate 

deosebite în procesul educativ (salariu de merit, 2% din fondul de salarii); 
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Sportului privind îmbunătățirea calității și eficienței sistemelor de educație și 

de formare profesională, prin facilitarea accesului tuturor la sistemele de 

educație și de formare profesională 

• Responsabilizarea mai multor cadre didactice (delegare de sarcini) 

• Existența cursurilor de perfecționare în management educațional 

 

III. Resurse umane 

 

Puncte tari Puncte slabe 

• Nucleu de cadre didactice titulare, calificate, foarte bine pregătite 

profesional, sensibile la problemele școlii  

• Personal didactic-auxiliar corespunzător: secretar-șef, secretar, 

informatician, administrator de patrimoniu, bibliotecar 

• Pregătire profesională a managerilor, a personalului didactic și didactic 

auxiliar 

• Existența unui real interes pentru formare continuă și perfecționare a 

întregului personal al școlii 

• Elevii au rezultate bune și foarte bune, atât la școală (procent de 

• Conservatorismul și rezistența la schimbare a unor cadre didactice  

• Existența unor cadre didactice, puține la număr, care nu au abilități de 

utilizare a calculatorului 

• Fluctuația cadrelor didactice (anual, 15-20%  sunt cadre didactice nou 

venite în unitate) 

• Slaba motivare a cadrelor didactice, cauzată de salariile mici, de renunțarea 

la salariul de merit, la procentul de premiere de 2% 

• Existența elevilor dezinteresați de școală, datorită lipsurilor, anturajului, 

nesupravegherii de către părinți, absenței părinților plecați în străinătate  
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promovabilitate de 99,89%, 228 de elevi de la ciclul gimnazial au obținut 

burse de merit), cât și la concursurile și olimpiadele școlare  

• Rezultatele elevilor au creat o imagine pozitivă școlii dovedind un „climat 

de seriozitate, ordine, cadru ambiental plăcut”  

Număr mare de elevi participanți la activitățile extrașcolare și 

extracurriculare 

• Implicarea profesorilor și a elevilor într-un număr mare în proiecte și 

concursuri naționale și internaționale 

• Cadre didactice bine pregătite, unele din ele fiind profesori metodiști, 

formatori, mentori, membri ai Corpului Național de Experți în Management 

Educațional 

• Unele cadre didactice colaborează cu diverse edituri, reviste, fiind autori de 

auxiliare școlare, respectiv de articole cu un conținut referitor la teme 

didactice 

• Inexistența unui specialist IT 

• Personal de pază insuficient 

• Personal de îngrijire nemotivat financiar în realizarea tuturor sarcinilor 

Oportunități  Amenințări  

• Diversitatea cursurilor de formare și perfecționare organizate de I.S.M.B., 

C.C.D., O.N.G., Universități, existența unor cursuri de formare, cu credite 

transferabile, prin programe POSDRU, webinare etc, atât fizic cât și online  

• Colaborări cu specialiști din unele instituții: poliție, biserică, instituții de 

• Scăderea numărului de elevi, datorită scăderii natalității  

• Scăderea nivelului de trai al părinților elevilor 

• Criza de timp a unor părinți, nivelul scăzut de educație sau 
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cultură, fundații, organizații nonguvemamentale 

• Concurența altor unități de învățământ public și privat 

• Implicarea cadrelor didactice în diverse proiecte și programe educaționale 

conservatorismul unor părinți, destrămarea unor familii sau indiferența 

părinților, determină o slabă pregătire și supraveghere a elevilor 

• Concurența altor unități de învățământ public și privat 

• Creșterea delincventei juvenile 

• Fluctuația cadrelor didactice și fragmentarea catedrelor 

• Migrația unor cadre didactice și elevi către școli din străinătate  

 

IV. Resurse materiale, financiare, informaționale 

  

Puncte tari Puncte slabe 

Resurse materiale, financiare:  

• Starea fizică a spațiilor unității școlare – foarte bună și încadrarea acestora 

în normele de igienă corespunzătoare 

• Baza tehnico-materială bună 

• Mobilier școlar nou, funcțional, care permite desfășurarea unor activități 

activ-participative 

• Există laboratoare (IT, matematică, fizică, chimie, biologie), cabinete 

(engleză, consiliere psihopedagogie), dotate cu materiale didactice 

Resurse materiale, financiare:  

• Construcție în curs de reabilitare prin programul cu fonduri BEI derulat 

prin Primăria Municipiului București, program nefinalizat încă (sala de 

sport) 

• Spațiu școlar neutilizat integral (în prezent: o sală de clasă e blocată cu 

mobilier, toaleta pentru copii cu handicap e blocată cu materialele pentru 

sala de sport)  

• Lipsa unei săli de sport (în prezent există o sală de clasă improvizată ca 
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corespunzătoare, precum și cabinet medical și cabinet stomatologic 

• Biblioteca școlii este foarte bine dotată (peste 17 000 volume) are 

calculator, TV, DVD, soft educațional 

• Derularea programului de tip Școală după școală  

 

Resurse informaționale:  

• Legislatie 

• Presa de specialitate  

• Existența în unitate a internetului în toate sălile de clasă  

• Existența catalogului electronic  

sală de sport) 

• Sala de sport este în curs de execuție în cadrul proiectului de reabilitare cu 

fonduri BEI 

• Poziția geografică a școlii, “școală mărginașă de cartier” 

• Spațiile școlare inutilizabile lipsesc unitatea de principalul mijloc de 

obținere a unor fonduri extrabugetare, utilizate de școli (închirieri, oferirea 

altor servicii comunității) 

Resurse informationale:  

• Comunicarea ineficientă cu anumiți elevi și cu părinții acestora 

• Lipsa din unitate a unor publicații de specialitate și din domeniul legislației 

Oportunități  Amenințări  

Resurse materiale, financiare:  

• Sala de sport urmează să fie finalizată și va fi dotată cu material sportiv 

adecvat. Există spațiu destinat vestiarelor, grupurilor sanitare și dușurilor 

• Aplicarea sistemului de finanțare și administrare a unităților de învățământ 

în sistem descentralizat 

• Parteneriate cu comunitatea locală, O.N.G., firme private 

• Existența de spații care pot fi închiriate în scopul obținerii unor fonduri 

Resurse materiale, financiare:  

• Buget neadecvat pentru învățământ 

• Pauperizarea populației  

• Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a 

echipamentelor existente  

• Instabilitate legislativă, economică, socială 

• Administrarea necorespunzătoare a resurselor materiale și financiare 
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bănești (după încheierea procesului de reabilitare) 

• Posibila participare a părinților la activitățile de întreținere a școlii 

• Descentralizarea și autonomia instituțională  

• Donații, sponsorizări din partea comunității (instituții, organizații, dar mai 

ales din partea părinților) 

• Dotări prin programe în colaborare cu organizații nonguvemamentale  

Resurse informaționale:  

• Sponsorizări pentru realizarea abonamentelor la presă (legislatie și de 

specialitate)  

• Sponsorizări pentru dotarea bibliotecii 

existente 

• Degradarea spațiilor școlare și imposibilitatea efectuării de reparații 

 

Resurse informaționale:  

• Legislație incoerentă, instabilă  

• Schimbări nefundamentate de programe  

 

V. Relații cu mediul comunitar 

 

Puncte tari Puncte slabe 

• Există o bună colaborare cu părinții, care participă la întâlniri cu învățătorii, 

 diriginții și conducerea școlii 

• - Există la nivelul tuturor claselor comitete de părinți, este constituit 

Comitetul reprezentativ al părinților la nivelul școlii și este inființată 

• Familia nu se implică suficient în activitatea de educare a copiilor 

• Părinții au, în general, un nivel mediu de instruire, aceasta cumulată cu 

situația materială nesatisfăcătoare, limitează posibilitățile părinților de a oferi 

copiilor resursele necesare educației în familie 
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“ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR  DIN ȘCOALA  Nr. 149”, organizație cu 

personalitate juridică  

• Există și își desfășoară activitatea Consiliul elevilor  

• Există o bună colaborare cu Primăria și Consiliul Local al sectorului  

• Relațiile cu autoritățile sanitare, poliția, biserica și alte instituții publice din 

comunitate introduc elevii în mediul comunitar și contribuie la socializarea 

lor  

• O bună colaborare cu organizații nonguvernamentale (Salvați copiii etc.) și 

cu alte instituții publice, private  

• Colaboraere cu grădinițele din zonă și cu liceele din sector 

• Cazurile de legătură defectuoasă părinte-școală datorată mediului de 

proveniență al unor copii dar și programului de lucru al părinților   

• Neimplicarea tuturor părinților, în special a celor care ar avea mai multă 

nevoie de consiliere în privința educației propriilor copii, în activitățile școlii 

Oportunități  Amenințări  

• Disponibilitatea și responsabilitatea unor instituții publice de a veni în 

sprijinul școlii (poliție, biserică, primărie, instituții culturale) 

• - Crearea de parteneriate cu școli din țară și din străinătate 

• - Alocarea de fonduri necesare școlii de către Consiliul local și Primaria 

sectorului 3, pentru utilități, lucrări de urgență  

• Dezvoltarea relațiilor de parteneriat (parteneriat școală–părinți, școală – 

comunitate, școală – organizații nonguvernamentale, școală – alte instituții 

• Migrarea părinților elevilor în alte țări la lucru  

• Concurența cu celelalte școli  

• Timpul liber limitat al părinților conduce la slaba implicare în activitățile 

școlii 

• Posibila instabilitate socială și economică a partenerilor școlii 

• Comunicarea ineficientă cu părinții unor elevi, părinți care nu acordă 

importanța cuvenită educației copiilor, refuză colaborarea cu școala  
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de învățământ, etc.) 

• Implicarea părinților și a altor sponsori în lucrări de întreținere, dotare, 

modernizare a bazei didactico-materiale, a localului școlii 

• Implicarea unor reprezentanți ai comunității în organizarea și desfășurarea 

unor activități extrașcolare și extracurriculare 

• Interesul unor instituții de a prezenta oferta educațională (Târgul ofertelor 

educaționale) 

• Îmbunătățirea imaginii școlii prin colaborarea cu mass-media, cu 

reprezentanți ai comunității pentru popularizarea acțiunilor și rezultatelor 

școlii 

• Colaborarea cu ONG-uri, atragerea de fonduri sociale europene pentru 

dezvoltare profesională și instituțională  

• Existența unor familii cu probleme social-economice deosebite (familii 

monoparentale, cu situație financiară precară, nivel redus de educație, copii 

cu unul sau ambii parinți plecați în străinatate, copii aflați în plasament 

maternal etc.)  

• Difuzarea în mass-media a unor programe cu o tematică indecentă sau care 

fac apologia violenței, în general promovarea unor false modele, unor 

nonvalori  

 

                                                  ŢINTE STRATEGICE 

T1. Creșterea calității procesului educațional prin înfăptuirea politicilor educaționale ale MENCȘ 
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Ținte strategice Opțiuni strategice 

asociate țintelor 

strategice 

Obiective strategice Programe de dezvoltare 

T1: Creșterea calității 

procesului educațional prin 

înfăptuirea politicilor 

educaționale ale MENCȘ 

 

OS1. Perfecționarea 

personalului didactic 

OS2. Eficientizarea 

parteneriatului educațional 

școală-părinți 

1. Cunoașterea și aplicarea documentelor 

de politică educațională 

2. Asigurarea calității procesului instructiv 

– educativ 

3.Reducerea absenteismului și a 

1. Evaluarea calității aplicării curriculumului 

național și a curriculumului local, a calității 

activităților extracurriculare, a realizării 

serviciilor educaționale și a implementării 

ofertei 

T2. Eficientizarea managementului la nivel instituțional în perspectiva realizării egalității șanselor în educație, a reducerii absenteismului şi pentru 

îmbunătățirea rezultatelor la examenele naţionale. 

 

T4. Formarea și dezvoltarea profesională a resursei umane, prin facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă și 

perfecționare educaționale ale MEN 

 

T3. Atragerea de surse de finanțare și gestionarea eficientă a celor existente 

 

T5. Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, consiliul elevilor, administraţie publică locală, comunitate, agenţi economici, 

sindicate, ONG-uri 
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abandonului școlar 

4. Parcurgerea integrală a materiei 

conform programelor școlare, asigurarea 

însușirii acesteia de către elevi, notarea 

ritmică și corectă a elevilor 

5. Pregătirea elevilor pentru susținerea 

evaluărilor naționale și a testului de limbă 

engleză 

educaționale  

T2:Eficientizarea 

managementului la nivel 

instituțional în perspectiva 

realizării egalității șanselor 

în educație, a reducerii 

absenteismului și pentru 

îmbunătățirea rezultatelor la 

examenele naționale 

OS1 Eficientizarea 

monitorizării tuturor 

segmentelor de activitate 

OS2. Dezvoltarea 

parteneriatului școală-familie 

1. Analiză și proiectare a 

activității 

2. Organizarea activității 

3. Monitorizare și evaluare 

4. Siguranță fizică și libertate 

de exprimare 

5. Dezvoltare profesională 

1. Evaluarea calității managementului școlar, 

a activității personalului din unitatea de 

învățământ 

2. Parteneriat educațional cu autoritățile 

locale  

 

T3: Formarea și dezvoltarea 

profesională a resursei 

umane, prin facilitarea 

OS1. Gestionarea eficientă a 

resurselor financiare în vederea 

finanțării/decontării 

1. Formarea continuă și 

perfecționarea tuturor cadrelor 

didactice 

1. Programul de formare continuă a resurselor 

umane (analiza de nevoi, portofoliul ofertelor 

de formare, monitorizarea participării la 
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participării cadrelor 

didactice la cursuri de 

formare continuă și 

perfecționare 

cursurilor/activităților de 

perfecționare 

OS2. Implicarea cadrelor 

didactice în activități de 

formare și de pregătire 

profesională 

2. Crearea unui management 

performant 

3. Asigurarea resurselor 

umane necesare desfășurării 

procesului instructiv-educativ și 

ridicarea calității pregătirii lor 

cursuri, consilierea debutanților, finanțarea) 

T4: Atragerea de surse de 

finanțare și gestionarea 

eficientă a resurselor 

materiale existente 

OS1. Dezvoltarea unui 

parteneriat real cu comunitatea 

în vederea gestionării eficiente 

a unor noi resurse financiare 

OS2. Dezvoltarea bazei 

materiale școlare (cabinete, 

laboratoare, bibliotecă), prin 

modernizarea, conform 

cerințelor curriculare 

1. Asigurarea condițiilor pentru derularea 

cursurilor școlare 

2. Asigurarea bazei didactico-materiale 

3. Gestionarea eficientă a resurselor 

financiare 

1. Identificarea de noi resurse 

financiare bugetare (bugetul de stat, 

bugetul local) și extrabugetare 

(contracte de sponsorizare la nivelul 

claselor și al unității, donații de la 

persoane fizice, societăți comerciale, 

instituții) 

2. Program de întreținere și 

recondiționare a bazei materiale 

3. Finalizarea Programului BEI 

T5:Dezvoltarea 

parteneriatelor educaționale 

școală-părinți, consiliul 

OS1. Creșterea calității 

comunicării cu partenerii 

educaționali 

1. Parteneriat școală – familie 

2. Parteneriat școală - comunitatea locală 

3. Programe și proiecte 

1. Comunicarea cu partenerii educaționali și 

cu reprezentanții autorităților locale, prin 

asigurarea transparenței instituționale, în 
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elevilor, administrație 

publică locală, comunitate, 

agenți economici, sindicate, 

ONG-uri 

OS2. Pregătirea cadrelor 

didactice pentru activități în 

echipă cu reprezentanți ai 

comunității 

OS3. Parteneriate în sistem 

intern-ship cu firme locale/ 

agenți economici 

4. Relații publice limitele legii și prin promovarea unei politici 

de imagine pro-activă, asigurând dezvoltarea 

și perfecționarea sistemului de comunicare și 

relaționare 

Dezbătut şi avizat în CP din 22.10.2021     

Aprobat în CA din 22.10.2021     

 

DIRECTOR, 

                                                       Vasile Ionica 

     

 


