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1. Asigurarea calităţii  în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă 
 

2. Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie  
 
3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi orientare profesională a elevilor 

din perspectiva dezvoltării durabile  si a asigurării coeziunii economice si sociale  
 
4. Creşterea autonomiei instituţiei de învăţământ preuniversitar prin eficientizarea procesului de descentralizare a    

          unităţilor şcolare 
 

5. Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar şi prevenirea fenomenului de violenţă şcolară 
 
6. Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale  

 
7. Gestionarea, modernizarea, dotarea eficientă a bazei materiale şi a infrastructurii unit ăţii de învăţământ 
 
8.  Deschiderea şcolii, prin proiecte şi parteneriate de colaborare şcoală-comunitate locală şi şcoală-   
     comunitate europeană, din perspectivă educaţională şi de formare profesională către societate, către mediul  
     social, economic  şi cultural.  
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ACŢIUNI RESPONSABILITĂŢI / RESPONSABILITĂŢI DELEGATE BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

 
OBIECTIVUL I: Asigurarea calităţii  în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă 
 
I.1. Obiectiv specific: Asigurarea serviciilor educaţionale de calitate în şcoală  
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: NUMĂR DE LECŢII ÎN CARE SE UTILIZEAZĂ STRATEGII DIDACTICE CENTRATE PE ELEV  
Verificarea prin asistenţă la lecţii a corelării planificărilor didactice oferite de către MECS cu specificul şcolii. 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Comisia metodică Sanda PETRUŢIU – coordonator CEAC 

Cadre didactice Elevi parinti 
FOL febr.-iunie 2016 

Urmărirea prin asistenţă la lecţii a elaborării proiectării didactice individuale. Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Comisia metodică Sanda PETRUŢIU – coordonator CEAC 

Cadre didactice Elevi parinti 
FOL  Rapoarte catedre febr-iunie 2016 

Organizarea de activităţi în scopul parcurgerii intergale a materiei la toate disciplinele de învăţământ, conform standardelor de calitate naţionale, a adaptării demersului didactic la nevoile elevului şi realizării unei evaluări ritmice şi relevante. 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Diriginţii Comisia metodică Comisia pentru evaluarea progresului şcolar 

Cadre didactice cadre didactice Elevi parinti 
Graficul asistenţelor şi interasistenţelor Rapoarte catedre 

febr.-iunie 2016 

Asigurarea unui program de activităţi remediale/pregătire suplimentară a elevilor, pe tot parcursul anului terminal (şi nu numai) la disciplinele prevăzute cu probe de examene la examenele naţionale. 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Diriginţii Comisia metodică Liana COVACIU – consilier psihopedagogic 

Elevi parinti Program de consultaţii FOL  Rapoarte catedre 

ian.-iunie 2016 



     Baia Mare, Str. Dr. V. Babeş, nr. 64, cod poştal 430083    Telefon: 0040.262.275.396,     Site: www.ctavbm.uv.ro, Email: ctavbm@yahoo.com 
  . 4/ 21 

ACŢIUNI RESPONSABILITĂŢI / RESPONSABILITĂŢI DELEGATE BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 
Organizarea de simulări ale examenelor naţionale la fiecare probă de examen. Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Diriginţii Comisia metodică 

cadre didactice  Elevi parinti 
Programul simulărilor examenelor 

mart.-mai  2016 

Desfăşurarea de activităţi prin intermediul cărora să se promoveze un comportament adecvat al elevilor şi diminuarea absenteismului şcolar, prin monitorizarea frecvenţei elevilor, introducerea sistemului de monitorizare a prezenţei la şcoală a elevilor, informarea permanentă a familiilor privitor la frecvenţa şi comportamentul elevilor, la rezultatele şcolare ale acestora. 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Diriginţii Comisia pentru combaterea absenteismului Liana COVACIU – consilier psihopedagogic 

Cadre didactice Elevi parinti 
Plan managerial consilier educativ FOL  Rapoarte de activitate în cadrul catedrelor 

febr.-iunie 2016 

I.2. Obiectiv specific: Stimularea excelenţei în educaţie 
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CREŞTEREA CU 10% A REZULTATELOR OBŢINUTE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE  
Stimularea activităţii competiţionale desfăşurate la nivel de şcoală, oraş, judeţ Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Responabilii ariilor curriculare Comisia metodică Comisia pentru organizarea concursurilor şcolare 

Cadre didactice elevi Statistici rezultate Programul pregătirii suplimentare a elevilor performanţi 

febr.-iun. 2016 

Organizarea olimpiadelor şi  concursurilor şcolare, la nivel de şcoală, la fiecare arie curriculară Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Responabilii ariilor curriculare Comisia metodică Comisia pentru organizarea concursurilor şcolare 

Cadre didactice Elevi  
Liste rezultate Articole ziare dec. 2015-iun. 2016 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CUPRINDEREA TUTUROR COPIILOR DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ LA NIVEL LICEAL ÎNTR-O FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
Verificarea prin asistenţă la lecţii, a respectării curriculumului şi a asiguării condiţiilor optimale de trecere de la un curriculum axat pe acumulare de 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Responabilii ariilor curriculare 
Cadre didactice Elevi parinti 

FOL  Rapoarte catedre Schiţe lecţii 
febr.--iun. 
2016 
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cunoştinţe la un curriculum centrat pe formarea de competenţe relevante pentru piaţa muncii Comisia metodică 
 
OBIECTIVUL  II: Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie 
 
II. 1. Obiectiv specific: Îmbunătăţirea competenţelor de lectură atât în dimensiunea sa tradiţională cât şi ca alfabetizare în înţelegerea textului  
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: 60% DINTRE ELEVI CARE PERFORMEAZĂ ÎN DOMENIUL LECTURII, ÎNŢELEGERII ŞI INTERPRETĂRII TEXTULUI 
Monitorizarea şi consilierea prin asistenţă la lecţii, orientată către acţiunilor de stimulare a lecturii, înţelegere şi interpretare a textului  indiferent de disciplina de predare 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Sanda PETRUŢIU – coordonator CEAC  

Elevi şi copii Părinţi, Cadre didactice 
FOL  Rapoarte de activitate, fişe de lucru 

febr.-iun. 2016 

Continuarea acţiunilor la nivel de şcoală în cadrul bibliotecii şcolare/ centrului de documentare şi informare, care să asigure îmbunătăţirea competenţelor de lectură 

Andrea FAGI – director Eleonora LAZĂR - bibliotecar C.D.I. Amalia POP – consilier educativ Diriginţii Liana COVACIU – consilier psihopedagogic 

Elevi şi copii Cadre didactice Plan managerial bibliotecă, CDI,  
febr.-iun. 2016 

II.2. Obiectiv specific: Promovarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură, antreprenorială şi tehnologică, sport)  
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: DERULAREA ÎN ŞCOALĂ A  ACTIVITĂŢILOR CARE PROMOVEAZĂ EDUCAŢIA COMPLEMENTARĂ 
 
Promovarea  experienţelor pozitive ale şcolii prin  - organizarea manifestărilor sub genericul  „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”  

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Diriginţii Liana COVACIU– consilier psihopedagogic 

Cadre didactice Elevi Studiu de impact Rapoarte de activitati 
18-22 aprilie 2016 

Formarea, dezvoltarea şi exersarea competenţelor Andrea FAGI – director Elevi Plan managerial Conform 
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social civice democratice necesare tinerei generaţii pentru participarea activă la viaţa civică. Asigurarea respectării drepturilor copiilor. 

Delia OGREAN – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Diriginţii Liana COVACIU – consilier psihopedagogic 

Parinti Comunitate  al consilierului educativ programelor naţionale 

Formarea unui stil de viaţă sănătos în rândul elevilor, respectarea legislaţiei în vigoare privind alimentele permise pentru a fi comercializate în spaţiile destinate învăţământului. 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Elena HENDRE – consilier educativ Diriginţii Covaciu Liana– consilier psihopedagogic 

Elevi  Raport inspecţie sanitară  Conform programelor naţionale 

Dezvoltarea gustului elevilor pentru frumos; cultivarea valorilor culturale, susţinerea programelor educative care promovează valorile interculturale. Introducerea educaţiei interculturale ca dimensiune transversală la nivel curricular.  

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Amalia POP– consilier educativ Diriginţii Liana COVACIU– consilier psihopedagogic 

Elevi FOL  Rapoarte de activitate ale catedrelor, ale consilierului educativ, respectiv ale consilierului psihopedagogic 

Conform programelor naţionale 

Organizarea unor tabere şi excursii tematice, activităţi de petrecere a timpului liber al elevilor. Delia OGREAN – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Diriginţii  

Cadre didactice Elevi Raport de activitate diriginţi febr.-iun. 2016 

II 3. Obiectiv specific: Prevenirea şi combaterea marginalizării şi a excluziunii sociale prin cuprinderea în şcoală a tuturor copiilor cu dizabilităţi / cerinţe educaţionale speciale şi din grupuri vulnerabile  
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  DERULAREA UNOR PROGRAME EDUCAŢIONALE ADRESATE ACESTUI GRUP ŢINTĂ  
Înscrierea elevilor cu probleme educaţionale deosebite în proiectele strategice: Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare – SCAN, şi Cerinţe Educaţionale Speciale pentru Toţi, Învaţă să 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Liana COVACIU – consilier psihopedagogic 

Elevii  Comunitatea Dosare ale elevilor cu CES febr.-iun. 2016 
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organizezi propria învăţare, co-finanţate prin Fondul Social European care se desfăşoară la nivel naţional şi transnaţional în perioada 2007-2013 şi 2014-2020 
 
OBIECTIVUL III: Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi orientare profesională a elevilor 
din perspectiva dezvoltării durabile  si a asigurării coeziunii economice si sociale 
 
III.1. Obiectiv specific:Asigurarea actului educaţional în conformitate cu nevoia de dezvoltare personală a elevilor   
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CUNOAŞTEREA STILURILOR DE ÎNVĂŢARE ALE ELEVILOR  
Trecerea la abordarea transdisciplinară a predării conţinuturilor învăţării prin aplicarea curiculumului transdisciplinar. 

Andrea FAGI – director Comisia metodică Delia OGREAN – director adjunct Responsabili arii curriculare Liana COVACIU– consilier psihopedagogic 

Elevii  părinţii  
FOL  Rapoarte cadre didactice 

febr.-iun. 2016 

Redefinirea relaţiei şcoală-familie, din perspectiva creşterii gradului de implicare a părinţilor în activităţile de natură şcolară la activităţile educaţionale destinate elevilor şi responsabilizarea familiei pentru participarea şcolară a elevilor.  

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Amalia POP– consilier educativ Liana COVACIU – consilier psihopedagogic 

 Cadre didactice Elevii  părinţii 

Fişe de identificare diriginte, Rapoarte de activitate diriginţi  

febr.-iun. 2016 

III.2. . Obiectiv specific:Asigurarea actului educaţional în conformitate cu nevoia de dezvoltare profesională a  elevilor  
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: DERULAREA ACTIVITĂŢILOR CARE PROMOVEAZĂ DEZVOLTAREA DURABILĂ PRIN IMPLICAREA DIRECTĂ A PARTENERILOR DIN COMUNITATEA                                                 LOCALĂ 
Corelarea predării cu modul de pregătire al elevilor pentru  luarea deciziilor corecte în orice situație în raportul om/mediu şi om/societate  

Andrea FAGI – director Comisia metodică Delia OGREAN – director adjunct 
Elevii  părinţii comunitate 

FOL febr.-iun. 2016 
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Amalia POP – consilier educativ Liana COVACIU– consilier psihopedagogic 

Multiplicarea şi diversificarea activităţii de consiliere şi orientare profesională a elevilor şi părinţilor în raport cu cerinţele comunităţii locale 
Andrea FAGI – director Comisia pentru combaterea absenteismului Delia OGREAN – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Liana COVACIU – consilier psihopedagogic 

 Cadre didactice Elevii  părinţii comunitate 

FOL febr.-iun. 2016 

Colectarea şi analiza informaţiilor privind integrarea socio-profesională a absolvenţilor Delia OGREAN – director adjunct Elena HENDRE – consilier educativ Covaciu Liana– consilier psihopedagogic 
Cadre didactice Elevii  părinţii 

Raport realizat de Comisia de orientare şcolară şi profesională în colaborare cu Universitatea Tehnică Cluj Napoca, filiala Baia Mare 

an şcolar 2015-2016 

III.3. Obiectiv specific:Oferirea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă psihopedagogică 
 
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII  PROFESORILOR CONSILIERI ÎN CABINETELE DE ASISTENŢĂ PSIHO-PEDAGOGICĂ, ASTFEL ÎNCÂT TOŢI ELEVII SĂ BENEFICIEZE DE CONSILIERE  
Monitorizarea activităţii desfăşurate în cadrul CAPP. Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct  

Elevi Parinti FOL Plan managerial  Raport activitate 
febr.-iun. 2016 

Implicarea consilierului educativ în activitatea de orientare şcolară şi profesională a elevilor. Delia OGREAN – director adjunct  Elevi Parinti Ghid de orientare vocaţională  Rapoarte de orientare vocaţională 

febr.-iun. 2016 

Oferirea de consiliere-examinare-orientare suport tuturor elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice din Andrea FAGI – director Comisia pentru combaterea absenteismului Elevi Parinti Ghid de orientare vocaţională  febr-iun. 2016 



     Baia Mare, Str. Dr. V. Babeş, nr. 64, cod poştal 430083    Telefon: 0040.262.275.396,     Site: www.ctavbm.uv.ro, Email: ctavbm@yahoo.com 
  . 9/ 21 

ACŢIUNI RESPONSABILITĂŢI / RESPONSABILITĂŢI DELEGATE BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 
şcoală. Delia OGREAN – director adjunct Amalia POP– consilier educativ Liana COVACIU– consilier psihopedagogic 

Rapoarte de orientare vocaţională 
 
OBIECTIVUL  IV: Creşterea autonomiei instituţiei de învăţământ preuniversitar prin eficientizarea procesului de descentralizare a 
unităţilor şcolare 
 

IV. 1 Obiectiv specific:: Aplicarea prevederilor legislative în domeniul descentralizării învăţământului preuniversitar  
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: EXISTENŢA ŞI CUNOAŞTEREA LEGISLAŢIEI SPECIFICE EDUCAŢIEI   
Dezvoltarea autonomiei unităţii şcolare şi a autonomiei profesionale a cadrelor didactice. Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Adela POP - responsabil Perfecţionare cadre didactice Corina POP – secretar şef  

Directori Personal didactic din sistem Strategia  învăţământului preuniversitar din judeţul Maramureş 2012-2016 

 an şcolar 2015-2016 

Cunoaşterea, aplicarea şi respectarea LEN, metodologii aprobate prin OM. Postarea tuturor documentelor emise de MECS, ISJMM; altele, pe panourile specifice din sala profesorlală, pentru trasparenţa infomării. 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Corina POP – secretar şef 
Directori Cadre didactice Elevi  

Metodologii   an şcolar 2015-2016 

Informarea permanentă a cadrelor didactice cu privire la apariţia şi modificările Metodologiei de mişcare a personalului didactic, în şedinţele consiliului de administraţie şi al consiliului profesoral 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Corina POP – secretar şef 
Cadrele didactice  Legislaţia în vigoare  Informările liderului de sindicat 

conform calendarului de mobilitate (ian.-mai 2016) 
IV.2 Obiectiv specific: Perfecţionarea echipei de management şi a celei din copmartimentul administrativ-financiar prin cursuri de formare privind 
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gestionarea noilor instrumente de management instituţional  
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  INCLUDEREA ECHIPEI MANAGERIALE A ŞCOLII, A PERSONALULUI DIN COMPARTIMENTUL SALARIZARE/ COMPATIBILITATE  ÎN CEL PUŢIN UN PROGRAM DE FORMARE  
Comunicarea ritmică a informaţiilor legate de etapele mobilităţii de personal şi a cerinţelor acestor etape Selectarea personalului didactic specializat. 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Corina POP – secretar şef 
Personalul didactic Optimizarea procesului prin respectarea termenelor  

conform  calendarului de mobilitate a  personalului didactic 
 
OBIECTIVUL V: Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar şi prevenirea fenomenului de violenţă şcolară 
V.1. Obiectiv specific: Aplicarea prevederilor legislative în domeniul monitorizării, prevenirii şi reducerii absenteismului  şi abandonului şcolar  
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: REDUCEREA RATEI DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A ŞCOLII CU 20% ŞI A NUMĂRULUI DE ABSENŢE CU 10%  
Stabilirea măsurilor de reducere a  absenteismului şi abandonului conform cauzelor identificate. Andrea FAGI – director Comisia pentru combaterea absenteismului Delia OGREAN – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Liana COVACIU– consilier psihopedagogic 

Elevi  Părinţi,  Reţea şcolară febr.-mai 2016 

Organizarea de dezbateri  cu privire la reducerea absenteismului şi abandonului şcolar  la nivelul clasei, al  departamentului de consiliere psihopedagogică, respectiv, consiliere educativă extraşcolară şi extracurriculară. 

Andrea FAGI – director Comisia pentru combaterea absenteismului Delia OGREAN – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Liana COVACIU– consilier psihopedagogic 

Personalul didactic  Directori Elevi  Părinţi, 
Rapoarte, procese verbale de la şedinţe 

febr.-mai 2016 

Monitorizarea absenteismului  şi stabilirea unei politici educaţionale privind prevenirea şi diminuarea Andrea FAGI – director Comisia pentru combaterea absenteismului Elevi  Părinţi, FOL  Statistici privind Data de 5 a lunii 
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situaţiilor de abandon şcolar Delia OGREAN – director adjunct Amalia POP– consilier educativ Liana COVACIU– consilier psihopedagogic 

Directori  Personalul didactic  dinamica fenomenului, următoare  febr.-mai 2016 
V. 2. Obiectiv specific:Prevenirea fenomenului de  violenţă şcolară  

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO / PAZĂ  
Mărirea gradului de siguranţă oferit de şcoală, prin colaborarea cu instituţiile responsabile din localitate. Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Sanda PETRUŢIU – coordonator CEAC Amalia POP– consilier educativ Covaciu Liana– consilier psihopedagogic 

Elevi şi copii Părinţi, Directori  Cadre didactice  

Note de control Procese verbale Statistici privind dinamica fenomenului 

febr.-mai 2016 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Reducerea cu 20% a actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în incinta şcolii  
Continuarea acţiunilor conform planului de măsuri privind creşterea siguranţei în şcoală în anul şcolar 2015-2016.   

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Luminiţa MARCHIŞ – coordonator CEAC    

Cadre didactice Elevi, Părinţi Grafic de inspecţii  an şcolar  2015-2016 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Analiza periodică a situaţiei din şcoală, în privinţa comiterii actelor de violenţă/ infracţiunilor 
Organizarea de dezbateri  cu privire la efectele violenţei asupra colectivelor de elevi, la nivelul clasei, al  departamentului de consiliere psihopedagogică, respectiv, consiliere educativă extraşcolară şi extracurriculară. 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Luminiţa MARCHIŞ – coordonator CEAC Elena HENDRE – consilier educativ Liana COVACIU – consilier psihopedagogic 

Personalul didactic  Directori Elevi, Părinţi Rapoarte, procese verbale de la şedinţe 
An şcolar 2015-2016 

 
OBIECTIVUL VI: Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale  
 
VI.1. Obiectiv specific: Aplicarea în  activitatea didactică a tuturor formelor de evaluare şi responsabilizarea personalului didactic pentru activitatea de evaluare 
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INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: COMPARAREA  REZULTATELOR EVALUĂRILOR CURENTE CU CELE OBŢINUTE ÎN EXAMENELE NAŢIOANLE  
Monitorizarea prin asistenţă la lecţie a aplicării  în activitatea la clasă a tipurilor de evaluare practicate. Verificarea existenţei portofoliilor de evaluare adecvate disciplinei, specializării, profilului fiecărui elev 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Sanda PETRUŢIU – coordonator CEAC Responsabili arie curriculară 

Elevi  Părinţi,  
FOL  Portofolii Modele de teste 

febr.-mai 2016 

Verificarea elaborării şi aplicării la clasă a  probelor de evaluare corelate cu modelele  furnizate  de CNEE şi adaptate particularităţilor colectivelor de elevi, respectând programa şcolară 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Sanda PETRUŢIU – coordonator CEAC Responsabili arii curriculare 

Elevi  Părinţi,  
FOL  Rapoarte catedre febr.mai 2016 

Verificarea existenţei la  nivelul CEAC a  procedurilor de evaluare specifice şcolii Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Sanda PETRUŢIU – coordonator CEAC  

Directori Cadre didactice Elevi, Părinţi 
 proceduri febr.-mai 2016 

VI. 2. Obiectiv specific: Organizarea şi monitorizarea desfăşurării în condiţii optime a examenelor naţionale  2013  
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CREŞTEREA  CU 5% A RATEI DE PROMOVABILITĂTE LA EXAMENELE NAŢIONALE  
Raportarea constantă a activităţii şi a rezultatelor elevilor din anul în curs la analiza diagnostică a rezultatelor obţinute de elevi la examenele naţionale în anul şcolar 2015-2016 şi continuarea promovării de măsuri ameliorativ-reglatoare la nivelul şcolii. 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Sanda PETRUŢIU – coordonator CEAC Responsabili arie curriculară Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe, Tehnologii, Socio-umane 

Directori, Cadre didactice, Elevi  Părinţi 

Analize pe catedre, rapoarte şi planuri remediale 

august-sept. 2016 

Verificarea, prin asistenţe la lecţii, a modului de pregătire al elevilor pentru evaluările naţionale  (organizarea de simulări la disciplinele de examen) 
Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Sanda PETRUŢIU – coordonator CEAC 

Cadre didactice, Elevi  Părinţi 
FOL  Rapoarte catedre febr-mart. -2016 

Organizarea în condiţii optime a desfăşurării examenelor naţionale 2016 Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Consiliul de Administraţie al şcolii  
 Cadre didactice, Elevi  

Grafic de realizare optimă a condiţiilor 
martie-mai -2016 
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Responsabili arie curriculară Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe, Tehnologii, Socio-umane Cristian MAN - administrator patrimoniu Doru POPESCU - administrator reţea 

Părinţi, desfăşurării examenelor naţionale 
VI.3. Obiectiv specific: Respectarea cadrului legal de evaluare a personalului şcolii  
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: LISTA PERSONALULUI DIN ŞCOALĂ PROPUS PENTRU DISTINCŢII ŞI PREMII  
Organizarea evaluării dosarelor cadrelor didactice în vederea accederii la gradaţie de merit, distincţii şi premii 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Consiliul de Administraţie al şcolii  Adela POP - responsabil Perfecţionare cadre didactice 

Cadre didactice Proces verbal CP şi CA  
 1-31 martie 2016 

Promovarea rezultatelor obţinute de către cadrele didactice ale şcolii în cadrul unor acţiuni / proiecte / manifestări  
Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Consiliul de Administraţie al şcolii  Amalia POP – consilier educativ 

 Cadre didactice  Elevi  
Mape de eveniment Ziare Filme TV 

febr.- august 2016 

 
OBIECTIVUL VII: Gestionarea, modernizarea, dotarea eficientă a bazei materiale şi a infrastructurii unităţii de învăţământ 
 

VII. 1. Obiectiv specific: Stabilirea unui parteneriat durabil în procesul de reabilitare şi dotare a şcolii cu CL  
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CUPRINDEREA ŞCOLII ÎN PROGRAME DE DEZVOLTARE, ÎN FUNCŢIE DE NEVOILE IDENTIFICATE  
Ameliorarea stării clădirii pentru obţinerea autorizaţiei PSI. Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Consiliul de Administraţie al şcolii  Cristian MAN - administrator patrimoniu 

Directori  Elevi  cadre didactice 
autorizaţia sanitară august septembrie 2016 
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VII.2. Obiectiv specific: Sprijinirea demersului conducerii instituţiei pentru dotarea, modernizarea bazei materiale şcolii  
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CREŞTEREA SUMELOR ALOCATE PENTRU ÎMBOGĂŢIREA BAZEI MATERIALE A ŞCOLII   
Modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ prin respectarea normativelor privind dotarea cu mijloace de învăţământ. 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Consiliul de Administraţie al şcolii  Responsabili arii curriculare 

Care didactice Elevi  
Oferte de dotare pe discipline  

 august 2016 

Propunerea către Primăria Municipiului Baia Mare a două proiecte de modernizare a bazei materiale (proiect bază sportivă cu teren fotbal amenajat, proiect extindere la exterior a sistemului de supraveghere, proiect amenajare alei în curtea şcolii, reconfigurare şi reamenajare ateliere, laboratoare, cabinete în şcoală) 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Consiliul de Administraţie al şcolii  Responsabili arii curriculare 

Care didactice Elevi  
Oferte de dotare pe discipline Proiecte de dotări materiale şi logistice 

august 2016 

 
OBIECTIVUL VIII: Deschiderea şcolii, prin proiecte şi parteneriate de colaborare şcoală-comunitate locală şi şcoală-   
                                comunitate europeană, din perspectivă educaţională şi de formare profesională către societate, către mediul  
                                social, economic  şi cultural. 

 
VIII. 1: Obiectiv specific: Cuprinderea la cursurile de formare continuă a personalului didactic prin programe MECS, POSDRU, alte surse de finanţare  

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  CUPRINDEREA TUTUROR CADRELOR DIDACTICE ALE ŞCOLII ÎN CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN FUNCŢIE DE NEVOILE PROFESIONALE INDIVIDUALE  
Asigurarea accesului la activităţile de perfecţionare/ formare continuă a tuturor cadrelor didactice din  Andrea FAGI – director Cadre didactice Elevi Oferta CCD şi ISJMM febr.-   iunie 2016 
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şcoală prin accesarea ofertei CCD şi a altor furnizori de formare.  

Delia OGREAN – director adjunct Adela POP – responsabil Perfecţionare cadre didactice 
Participarea  la cel puţin un curs de formare  organizat de MECS, ISJ a tuturor cadrelor didactice din şcoală. 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Consiliul de Administraţie al şcolii  Adela POP – responsabil Perfecţionare cadre didactice 

Cadre didactice Diretori  elevi 
Liste formabili Proiecte POSDRU An scolar 2015-2016 

Asigurarea cadrului de perfecţionare prin grade didactice.   

Andrea FAGI – director Adela POP – responsabil Perfecţionare cadre didactice  

Cadre didactice elevi   

Liste candidaţi  Dosare candidaţi FOL 
febr.-  iunie 2016  

 VIII. 2. Obiectiv specific:Monitorizarea impactului parteneriatelor şcolare asupra calităţii actului educaţional  
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  SELECTAREA ŞI DEZVOLTAREA PROIECTELOR DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL CARE DUC LA DEZVOLTAREA ŞCOLII ÎN PARTENERIAT CU COMUNITATEA LOCALĂ ŞI CEA EUROPEANĂ   
Dezvoltarea relaţiilor parteneriale în mediul comunitar în realizarea de proiecte şi obţinerea de granturi pentru şcoală. 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Consiliul de Administraţie al şcolii 
Cadre didactice Elevi Comunitate 

Proiectele de parteneriat  febr.-  iunie 2016 
„Învaţă să organizezi propria învăţare”,  proiect POSDRU/190/1.1/S/156870 Andrea FAGI- director Valentina TODORAN- inspector de specialitate Cadre didactice  Elevi Comunitate 

Rezultate şi sustenabilitate proiect 
febr.-iun. 2016 

 ,,Parteneriat pentru Calitate” - Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării porfesionale prin reţele parteneriale-  

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Elena RUSU – coordonator proiect Luminiţa MARCHIŞ – membru proiect 

Catedra tehnică Elevii Sustenabilitate proiect de orientare profesională  

septembrie 2015- august 2016 

 Andrea FAGI – director Elevii Sustenabilitate septembrie 
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Proiect Grundtvig - Parteneriate pentru Învăţare -Young And Adults for a Better Life -"Tineri şi vârstnici pentru o viaţă mai bună"  

Delia OGREAN – director adjunct Elena HENDRE – consilier educativ Liana COVACIU – consilier şcolar Cristina AMBRUŞ – prof. CJRAE  

Limbă şi comunicare, Consiliere şi Orientare, Om şi Societate proiect de promovare a atitudinii civice şi de voluntariat 

2015- august 2016 

INTERCIVIC   
Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Elena HENDRE – consilier educativ Cristina AMBRUŞ – prof. CJRAE 

Elevii Limbă şi comunicare, Consiliere şi Orientare, Om şi Societate 
Sustenabilitate proiect de promovare a atitudinii civice şi de voluntariat 

septembrie 2015- august 2016 

Investeşte în oameni - ,,Tranziţia la viaţa activă prin instruire practică la locul de muncă” 
Andrea FAGI - director Stela BLAJ – coordonator local Dorin SABOU – membru proiect Ortensia MARCHIŞ – membru proiect 

Catedra tehnică Elevii  Sustenabilitate proiect de orientare profesională 

ianuarie 2015 – august 2016 
 „Parteneriate active şcoala-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – PAŞII FPI”, 

Delia OGREAN – director adjunct Catedra tehnică Elevii Sustenabilitate proiect de orientare profesională 

septembrie 2015– iulie 2016 
,,JCVG- Jovens contra a violencia de genero/YOUTH AGAINST GENDER VIOLENCE" -,,Tineri impotriva violentei de gen” Activitatea: Masculinitatea pozitivă Diseminare la Centrul Social Multifuncţional Rivulus Pueris, Baia Mare 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Alexandu DONCA- coordonator 
Elevii Părinţii   

Diseminare proiect de promovare a atitudinii civice şi de voluntariat 

Oct. 2015 

,,Gate Towards the World” - promovare şi perspective în rândul liceenilor - 2013 Activitatea:  ''Săptămâna Internaţională a Voluntariatului”   

Andrea FAGI – director Mihai GHERASIM – A.I.S.T. Elena HENDRE – consilier educativ Liana COVACIU – consilier şcolar Asociaţia American International School of Transylvania 

Elevii Limbă şi comunicare, Consiliere şi Orientare 
Sustenabilitate proiect de promovare a atitudinii civice şi de voluntariat  

mai 2016 

 „Gate to Active European Citizenship” - promovare şi perspective în rândul liceenilor - Andrea FAGI – director Mihai GHERASIM – A.I.S.T. Elevii Limbă şi comunicare, Consiliere şi Diseminare şi sustenabilitate 10 - 14 februarie 
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2014 Activitatea: „Winter Festival”   

Elena HENDRE – consilier educativ Liana COVACIU – consilier şcolar Asociaţia American International School of Transylvania 

Orientare proiect de promovare a atitudinii civice şi de voluntariat  

2016 

„Gate to Active European Citizenship” - promovare şi perspective în rândul liceenilor - 2014 Activitatea: „Drugs Change Everything (Drogurile schimbă tot)”  

Andrea FAGI – director Mihai GHERASIM – A.I.S.T. Elena HENDRE – consilier educativ Liana COVACIU – consilier şcolar Asociaţia American International School of Transylvania 

Elevii Limbă şi comunicare, Consiliere şi Orientare 
Diseminare şi sustenabilitate proiect de promovare a atitudinii civice şi de voluntariat  

18 - 21 martie 2016 

  „Gate to Active European Citizenship”    

Andrea FAGI – director Mihai GHERASIM – A.I.S.T. Elena HENDRE – consilier educativ Liana COVACIU – consilier şcolar Asociaţia American International School of Transylvania 

Elevii Limbă şi comunicare, Consiliere şi Orientare 
Diseminare şi sustenabilitate proiect de promovare a atitudinii civice şi de voluntariat  

12 - 16 mai 2016 

Proiectul „WALKING ON SUNSHINE” „Walking on sunshine”  
Andrea FAGI – director Simona DRAGOŞ - coordonator Elevii Limbă şi comunicare Sport, Arte Tehnologii Matematica si stiinte 

Sustenabilitate proiect de promovare a atitudinii civice şi de voluntariat de orientare profesională 

septembrie 2015 – iunie 2016 

Proiectul multinaţional „ProYoth- Health Programme” The European initiative for the promotion of mental health and the prevention of eating disorders. 2008-2013 

Andrea FAGI – director Elena HENDRE – coordonator    

Elevii Limbă şi comunicare, Consiliere şi Orientare, Ştiinţe, Om şi Societate   

Sustenabilitate proiect de promovare a atitudinii civice şi de voluntariat 

septembrie 2015 - mai 2016 
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,,Job Shadow Day” 2015  Activitatea: O zi la locul de muncă 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Simona DRAGOŞ - coordonator Călin ŞANDOR - coordonator 

Elevii Limbă şi comunicare Tehnologii 
Sustenabilitate proiect de orientare profesională 

aprilie, mai 2016 

Programul internaţional“BaniIQ “   
Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Simona DRAGOŞ - coordonator  

Elevii Limbă şi comunicare  Om şi societate Tehnologii 

Diseminare şi sustenabilitate proiect de orientare profesională 

septembrie 2015 – iunie 2016 

,,Mentorat pentru dezvoltare complexă”  Andrea FAGI – director adjunct Gina MARIAN - coordonator Liana COVACIU - coordonator 
Limbă şi comunicare, Om şi societate Diseminare şi sustenabilitate proiect de orientare profesională 

 

sept 2015-iunie 2016 

Concursul internaţional de matematică aplicată “CANGURUL” Activitatea: Concurs de matematică aplicată 
Leon MIC - coordonator Matematică şi  ştiinţe Diseminare şi sustenabilitate proiect de orientare profesională 

martie 2016 

Săptămâna de acțiune 'Fotbal (Football against rasism in Europe)  
Delia OGREAN – director adjunct Elena RUSU - coordonator Limbă şi comunicare, Educaţie fizică şi sport şi arte Diseminare şi sustenabilitate proiect de promovare a atitudinii civice şi  împotriva rasismului în Europa, în cadrul campaniei ,,F.A.R.E. Action Weeks” 2012 

octombrie 2015 
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EVRICA - Educaţie pentru Viaţă şi Responsabilizare Individuală prin programe de Cetăţenie Activă pentru tinerii din România Activitatea: Viaţa de familie 

Fundaţia Tineri pentru Tineri 
Partener național unic: Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Elevii clasei XI B 
consilierul  şcolii   

Diseminare sustenabilitate proiect de promovare a atitudinii civice şi  voluntariatului 

conform calendarului activităţilor  

Global Campaign for Education/ Campania Globala pentru Educatie 2013- Activitatea: Fiecare copil are nevoie de un profesor! 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Elena RUSU - coordonator Elena HENDRE - coordonator Sanda PETRUŢIU - coordonator Cristina AMBRUŞ – psiholog CJRAE Eliza LAZĂR - bibliotecar 

Elevii claselor  cu profil pedagogic 
Părinţii 
Profesorii 

Diseminare şi sustenabilitate proiect de orientare şcolară  

aprilie 2016 

"All different, all equal" - Echitatea în Educaţie Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Elena RUSU - coordonator Elena HENDRE - coordonator Sanda PETRUŢIU - coordonator Cristina AMBRUŞ – psiholog CJRAE Eliza LAZĂR - bibliotecar 

Elevii claselor IX–XII Profesori  
Părinţi 
Parteneri din comunitate 
 

Diseminare şi sustenabilitate proiect de promovare a atitudinii civice de echitate în educaţie 

apr. –  iun. 
2016 

- ,,Fii antreprenor!” - „Economia şi succesul. Prevenirea abandonului şcolar” - „Succesul profesional. Tehnici de comunicare” 

Gina MARIAN - coordonator Dorin SABOU - coordonator Clasele: IX A, IXF, IXG, X G, XI G,  XII G, IX C Implementare şi diseminare proiect de promovare a atitudinii civice şi a voluntariatului în colaborare cu Junior Achivement Young Enterprise Romania 

sept. 2015 – 30apr.2016 
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Programul EURES Andreea FAGI - director Elena HENDRE –  coordonator  

Absolvenții claselor terminale (clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, clasa a XII-a, rută directă și clasa a XIII-a, ruta progresivă)  

Diseminare şi sustenabilitate proiect de orientare şcolară  

aprilie- mai 
2016 

“Voluntar Junior” Andreea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Elena HENDRE –  coordonator 
Elevii Profesorii Diseminare şi sustenabilitate proiect de promovare a atitudinii civice şi  voluntariatului  

Conform 
calendarului 
de activităţi 

Menţinerea legăturilor şcolii cu reprezentanţii comunităţilor şi autorităţilor locale, în vederea optimizării utilizării resurselor educaţionale de care dispun şcoala şi a raţionalizării raportului cost - eficienţă în învăţământ. 

Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Consiliul de Administraţie al şcolii 
Elevii  Cadrele didactice Studiu de impact al modificărilor impuse de strategia privind descentralizarea sistemului 

Martie 2016 

 VIII. 3. Obiectiv specific: Realizarea şi implementarea PLAI/PAS, document de planificare strategică participativă a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic, în perspectiva anului 2020.  
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  ELABORAREA UNUI PLAN DE ŞCOLARIZARE REALIST, RELEVANT PETNRU NEVOILE COMUNITĂŢII ŞI REALIZARE 100% A ACESTUIA  
Implementarea Planului de Acţiune al Şcolii la nivelul  şcolii..  Andrea FAGI – director Delia OGREAN – director adjunct Consiliul de Administraţie al şcolii 

conducere CA, CEAC Cadre didactice Elevi, Părinţi Parteneri din mediul economic/ comunitate  

Raport de evaluare şi monitorizare externă 

iunie-sept. 2016 

Adaptarea  ofertei educaţionale la cererea de pe Andrea FAGI – director Profesori FOL nov. 2015 - 
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piaţa muncii. Participarea la Târgul Ofertelor educaţionale  

Delia OGREAN – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Consiliul de Administraţie al şcolii 
Elevi părinţi Pliante  Broşuri Mapa educaţională Oferta de şcolarizare 

aprilie 2016 

                     
                      Director,                                   Director adjunct,    
      prof. Andrea Nicoleta FAGI                                                                                                   prof. Delia OGREAN                                                             
 

 


