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VIZIUNEA 
 
            Ne propunem să devenim o şcoală ancorată în standardele, nevoile şi dinamica societăţii locale, regionale, naţionale şi europene, să asigurăm 
egalitatea şanselor la educaţie tuturor elevilor. Astfel, “ O şcoală pentru viitor ! “  poate educa cetăţeni activi, productivi, apţi să se integreze cu succes 
în viaţa comunităţii, capabili să decidă cu flexibilitate asupra propriei cariere, să facă faţă unui viitor provocator. 
 
 
MISIUNEA UNIT ĂŢII ŞCOLARE 
 

 Promovarea modernizării şcolii din punct de vedere uman, material, tehnic, informaţional, care să răspundă asteptărilor actualilor şi viitorilor 
elevi, comunităţii locale, regionale şi strategiei de dezvoltare economică a judeţului şi regiunii, prin afirmarea şi promovarea potenţialului 
creator al tinerii generaţii în contextul realizării unei pregătiri competitive şi performante pe plan profesional şi social, şi prin lansarea imaginii 
şcolii pe plan intern şi internaţional. 

 Să coreleze formarea elevilor cu necesităţile comunităţii locale şi cu standardele U.E., asigurând integrarea socială şi profesională a tuturor 
absolvenţilor; 

 Să creeze un climat de muncă şi învăţare stimulativ pentru toţi tinerii; 
 Să faciliteze dezvoltarea individuală a fiecărui tânăr spre o încredere matură în forţele proprii, asigurând egalitatea şanselor – educaţia la 

cerere; 
 Să-i pregătească pe elevi pentru o dezvoltare profesională permanentă, pentru a face faţă schimbărilor tot mai rapide din societate; 
 Sa se realizeze motivarea elevilor in implicarea in proiectele locale, naţionale şi europene care sa dezvolte ideea de cetatean european in 

educatia interculturala; 
 Sa se promoveze democraţia şi egalitatea de şanse prin acces la valorile culturale, bazandu-se pe diversificare, inovaţie, dialog, parteneriate. 

                
 Să furnizeze părinţilor siguranţa formării copiilor într-un cadru sigur, în care învaţă să coopereze cu ceilalţi  şi îşi pot îndeplini aspiraţiile lor de 

creştere şi dezvoltare pe termen lung, atât pe plan personal cât şi profesional 
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ANALIZA NEVOILOR 
 
Contextul naţional 
 
          În atingerea obiectivelor strategice stabilite la nivelul Regiunii Nord Vest, în cadrul axei „Dezvoltarea resurselor umane”, Planul de 
Dezvoltare Regională conţine o măsură intitulată „Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic”, al cărui conţinut a fost definit prin PRAI 
şi este particularizat la nivelul fiecărui judeţ prin PLAI. 
PLAI cuprinde: 
� analiza contextului judeţean din punct de vedere al evoluţiilor şi previziunilor demografice, de piaţă a muncii şi economice; 
� analiza capacităţii sistemului învăţământului profesional şi tehnic de a răspunde nevoilor identificate prin diagnoza contextului judeţean; 
� priorităţile, ţintele şi acţiunile pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic la nivel judeţean; 

         PLAI furnizează direcţiile majore de acţiune pentru dezvoltarea ÎPT ca răspuns la cererea actuală şi previzionată a pieţei muncii. 
 
ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

În regiunea Nord-Vest, proiecţiile indică o creştere a cererii potenţiale la orizontul anului 2020, creşteri mai semnificative observăm 
în comerţ, în industria prelucrătoare, în industria extractivă, în transporturi şi comunicaţii. Cererea potenţială de forţă de muncă scade în 
sectoarele agricultură, energie electrică şi termică, gaze şi apă, construcţii, dar şi administraţie publică şi apărare, învăţământ, sănătate şi 
asistenţă socială. ("Studiul previzional privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013 şi în perspectiva anului 2020"). 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

    Avându-se în vedere evoluţiile ultimului deceniu, analizele demografice anticipează reducerea contingentului populaţiei de vârstă 
şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15 - 64 ani, concomitent cu creşterea numerică continuă a populaţiei în vârstă de 65 ani şi peste această 
vîrstă. În planificarea numărului de clase şi calificărilor propuse prin ÎPT trebuie să se ţină seama de aceste tendinţe. 
 Aceste evoluţii vor determina: 

 necesitatea adaptării planurilor de şcolarizare într-o manieră flexibilă în cazul ÎPT astfel încît să se ţină cont de schimbările în 
numărul de intrări ce vor rezulta ca urmare a modificării sporului natural şi celorlalte fenomene demografice. 

  posibilă reducere a numărului de elevi în clase ca urmare a reducerii contingentului de vârstă şcolară, mai ales pe fondul unei 
mobilităţi inter-judeţene reduse a elevilor. 

  absorbţie incompletă a absolvenţilor ÎPT pe piaţa regională, unii dintre ei preferând să plece din ţară în căutarea unor oportunităţi de 
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angajare mai atractive. Ca atare, stabilirea calificărilor relevante şi mai ales dimensionarea numărului de clase trebuie să ţină seama şi 
de asemenea pierderi, de ieşiri din sistem. O asemenea situaţie se manifestă mai pregnant în profilurile construcţii şi lucrări publice, 
turism şi alimentaţie publică, mecanică, electromecanică sau electronică si automatizări. 
În judeţul Marmureş există un important număr de grupuri şcolare şi colegii tehnice, fiecare dintre acestea fiind axat pe pregătirea 

elevilor pentru meserii dintr-un anume domeniu de activitate (construcţii, mecanică, electromecanică, industrie mică şi servicii, etc).  
                 
FINANŢARE  

Pentru atingerea obiectivelor propuse ne bazăm pe următoarele surse de finanţare: 
1. Bugete locale asigurate de administraţiile locale 
2. Parteneri prin : dotare cu echipamente, stagii de pregătire practică pentru elevi, proiecte de finanţare nerambursabilă: 
3. Extrabugetare: venituri proprii. 

 

 
DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

 

 
PREDARE – ÎNVĂŢARE 
 
        Procesul de predare este asigurat de un colectiv de cadre didactice cu nivel superioare de calificare. Şcoala dispune de spaţii adecvate 
pentru desfăşurarea activităţilor educative – cursuri teoretice şi practice.  
        In urma analizei rapoartelor de activitate a responsabililor de catedra  si a dirigintilor, a situatiilor statistice semestriale si anuale, au 
rezultat urmatoarele: 
 

 

MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE 
 
Prin alocările de la bugetul local, s-au realizat :   

 sistemul de încălzire 
 renovarea sălilor de clasă 
 dotarea cu echipamente şi aparate care să asigure pregătirea elevilor pentru dobîndirea competenţelor prevăzute de Standardele de 

Pregătire Profesionale corespunzătoare calificărilor. 
 s-au marcat căile de acces pentru situaţii de urgenţă în conformitate cu normativele în vigoare; 
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 s-au înlocuit ferestrele de lemn cu ferestre tip termopan la etajul II; 
 S-a amenajat Centrul de Documentare şi Informare (CDI), s-a asigurat accesul la internet al bibliotecii, secretariatului, direcţiunii, 
contabilităţii, laboratoarelor de informatică si la cabinetul psiho–pedagogic, necesar nevoilor de consiliere psihologică a elevilor şcolii. 
 
EFICIENTIZAREA  MEDIULUI EDUCAŢIONAL: 
 

 Îmbunătăţirea structurii mobilierului şcolar ca număr, funcţionalitate şi design; 
 Depunerea notei de fundamentare privind refacerea acoperişului clădirii, fațadei, subsolului 
 Reabilitarea acoperisului clădirii 

 
REZULTATELE ELEVILOR  
 
Puncte tari: 
 

 rezultatele bune ale elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare-nivel judetean si national si participările la simpozioane si 
sesiuni de comunicări  

 procentul bun de promovabilitate la examenele de certificare a competenţelor profesionale.  
 implicarea elevilor în activităţi extracurriculare  
 numărul relativ mare de elevi care-si continuă studiile  

 
Puncte ce necesită ameliorare 
 

 numărul mic de elevi care  intră în bacalaureat şi care promovează examenul de bacalaureat 
 tendinţa spre absenteism 
 lipsa de interes şi determinare în stabilirea unui traseu profesional şi educaţional 
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RESURSE UMANE 
 
Puncte tari 

 procentul mare de profesori titulari  
 nu exista profesori necalificati 
 procent bun de profesori cu gradul didactic I, un doctor şi un doctorant 
 implicarea unor profesori în rezolvarea sarcinilor suplimentare 
 larga participare la cursuri de formare  

 
Puncte ce necesită ameliorare 

 relaţionarea unor cadre didactice cu elevii în vederea realizării problemelor acestora 
            

 

Parteneriate şi colaborări 
               Am reuşit să stabilim parteneriate permanente cu instituţiile şcolare, cu comunitatea locală, cu agenţii economici şi cu instituţiile de 
cultură din Baia Mare şi din judeţ. 
 
ANALIZA SWOT 

 

S - Puncte tari 

� Atractivitatea ofertei educaţionale 
� Determinarea unor cadre didactice de a aplica metode moderne de instruire şi educatie 
� Parteneriate şi colaborări cu firme din domeniul telecomunicaţiilor şi domeniile conexe, administraţie locală, universităţi, instituţii, 

ONG-uri, şcoli şi licee. 
� Rezultate bune ale elevilor şcolii la olimpiadele tehnice şi concursurile şcolare fazele judeţeană şi naţională  
� Implementarea unui sistem de management al calităţii educaţiei la nivelul unităţii şcolare 
� Climat de siguranţă prin existenţa ROI si activitatea comisiei de disciplina şi de combatere a violenţei  
� Existenţa unui Centru de Documentare şi Informare cu dotări moderne  
� Asigurarea consilierii psihopedagogice de către psihologul şcolar  

 



   7/ 30 

� Amenajarea unor spaţii de recreere pentru elevi în curtea şcolii 
� Laboratoare şi ateliere de specialitate amenajate în conformitate cu cerinţele educaţionale şi dotate cu echipamente şi aparate 

necesare calificărilor profesionale 
� Numărul mare al cadrelor didactice care au urmat cursurile de formare continuă  
� Organizarea unor evenimente culturale, scolare, specifice scolii 
� Participarea la sesiuni de comunicari stiintifice si metodice ale profesorilor; 

W - Puncte slabe 
� Absenteismul elevilor 
� Insuficienta implicare a elevilor în asumarea propriul proces de invatare, în evaluarea progresului pe care îl realizează; 
� Rezultatele slabe la bacalaureat 
� Insuficienta implicare a unor cadre didactice în activităţile şcolii  
� Insuficientă preocupare a cadrelor didactice să utilizeze strategii didactice centrate pe elev şi pe rezultate 
� Determinarea unor cadre didactice de a aplica metode moderne de instruire şi educatie 
� Feed-back-ul din partea elevilor şi a factorilor interesaţi nu este realizat permanent şi nu este suficient utilizat pentru îmbunătăţirea 

activităţii; 
� Slaba implicare a părinţilor în procesul educaţional 
� Număr mare de elevi proveniţi din familii defavorizate sau monoparentale 
� Număr mare de elevi care au unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate 
� Lipsa amenajării terenurilor de sport 
� Modernizarea spaţiilor educaţionale 

O – Oportunităţi 
� Prevederile "Studiului previzional privind cererea de formare profesională în perspectiva anului 2020", care arată cererea în creştere 

a profesiilor tehnice 
� Atenţia acordată de Consiliul Europei dobândirii de aptitudini în domeniul tehnologiei informaţionale, prin includerea acesteia în 

competenţele de bază ce trebuie create prin procesul educativ  
� Suntem singurul colegiu din oraş cu un spaţiu generos care ar putea fi valorificat în favoarea elevilor de la clasele sportive 
� Suntem singurul colegiu din judeţ care are clase cu specializare fotbal, creând astfel oportunitatea generării unei pepiniere sportive 
� Interesul mare şi implicarea Consiliului Local în dezvoltarea şcolilor din oraş 
� Obiectivul fixat de Comunitatea Europeană privind crearea societăţii bazate pe cunoastere 
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� Dezvoltare de către organismele Uniunii Europene de programe adresate mediului educaţional (Comenius, Leonardo, Etwinning ) , 
care oferă noi perspective de dezvoltare instituţională 

� Interesul agenţilor economici pentru realizarea pregătirii practice de calitate 
T - Pericole (Ameninţări) 
� Alocări bugetare încă insuficiente  
� Problemele sociale ale elevilor 
� Dezinteresul manifestat de elevi pentru educaţie şi formare profesională 
� Orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu realizată superficial, bazată pe idei preconcepute; 
� Scăderea natalităţii populaţiei din zonă în permanenţă 
� Uzura morală rapidă a echipamentelor datorită evoluţiilor tehnologice specifice domeniului 
� Situarea într-o zonă încă dezavantajată economic şi dezindustrializată 
� Salarizare non-stimulatoare pentru personalul din învăţământ 
� Elevi care vin cu goluri în cunoştinţe la materiile de bază 
� Modificări rapide ale politicilor educaţionale la nivel central. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Rezumat al aspectelor principale care necesit ă dezvoltare 
 
Analizele din prezentul document urmăresc evoluţiile şi tendinţele demografice şi oferta de educaţie şi formare profesională. 
Analiza demografică indică scădere a populaţiei, în mod deosebit pentru grupele tinere de vârstă, însoţită de îmbătrânirea populaţiei.  
Pe baza acestor concluzii, sunt identificate priorităţi la nivelul unităţii şcolare 2018-2019: 
 

o Asigurare calităţii, stabilităţii şi predictibilităţii actului educaţional al şcolii; 
o Asigurarea calificării şi orientării şcolare şi profesionale a  tinerilor la finalizarea fiecărei  forme de învăţământ astfel 

încât aceştia să poată fi preluaţi de piaţa muncii; 
o Asigurarea unui management al şcolii şi al clasei în scopul realizării unui climat educaţional normal; 
o Reconsiderarea rolului, prestigiului şi statutului cadrului didactic; 
o Respectarea hotărârilor judecătoreşti privind drepturile salariale ale profesorilor; 
o Asigurarea siguranţei în şcoli, prevenirea violenţei şcolare, a absenteismului şi a abandonului; 
o Asigurarea de şanse egale în vederea accesului tututor copiilor la educaţie; 
o Corelarea ofertei şcolii cu piaţa muncii; 
o Alocarea resurselor financiare, materiale şi umane necesare dotării eficiente a bazei materiale şi a infrastructurii unităţii 

de învăţământ; 
o Stimularea parteneriatelor şi proiectelor dintre sistemul educaţional şi mediul economic, având ca principal obiectiv 

atragerea    fondurilor europene, cu scopul creşterii ratei de absorbţie a absolvenţilor pe piaţa muncii şi de promovare a 
unei atitudini civice europene; 

o Stimularea initiaţivelor societăţii civile pentru promovarea voluntariatului. 
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1. Asigurarea calităţii  în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă 
 

2. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi orientare profesională a elevilor 
 
3. Creşterea autonomiei instituţiei de învăţământ preuniversitar prin eficientizarea procesului de descentralizare a    

          unităţilor şcolare 
 

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

 
6. Gestionarea, modernizarea, dotarea eficientă a bazei materiale şi a infrastructurii unit ăţii de învăţământ 
 
7.  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 

 
 
 
 
 
 



   10/ 30 

 
 

1. Asigurarea calit ăţii  în educa ţie şi sporirea accesului la o educa ţie de calitate prin înv ăţare permanent ă 
          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 
          I.2. Obiectiv specific: Stimularea excelenţei în educaţie 
                  INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CREŞTEREA CU 5 % A REZULTATELOR OBŢINUTE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 
                  INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CUPRINDEREA TUTUROR COPIILOR DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ LA NIVEL LICEAL ÎNTR-O FORMĂ DE  
                                                                         ÎNVĂŢĂMÂNT 
                  INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CREŞTEREA CU 2 % A NIVELULUI PERFORMANŢELOR ELEVILOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT,  
                                                                         PRIN PROIECTUL ROSE 
           I. 3. 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 (NIVEL MEDIU) 
           I.4. Obiectiv specific: Promovarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură, cultură civică,antreprenorială           

şi tehnologică, sport) 
                 INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: DERULAREA ÎN ŞCOALĂ A  ACTIVITĂŢILOR CARE PROMOVEAZĂ EDUCAŢIA COMPLEMENTARĂ 
           I 5. 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 UNUI PROGRAM EDUCAŢIONAL ADRESAT ACESTUI GRUP ŢINTĂ 

 

2. Fundamentarea actului educa ţional pe baza nevoilor de dezvoltare personal ă şi orientare profesional ă a elevilor 
 

II.1. Obiectiv specific:Asigurarea actului educaţional în conformitate cu nevoia de dezvoltare personală a elevilor  
      INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CUNOAŞTEREA STILURILOR DE ÎNVĂŢARE ALE ELEVILOR 
II.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 
II.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 
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3. Creşterea autonomiei institu ţiei de înv ăţământ preuniversitar prin eficientizarea procesului de descentralizare a    
          unit ăţilor şcolare 
 

III.1 Obiectiv specific:: Aplicarea tuturor prevederilor legislative în domeniul descentralizării învăţământului preuniversitar 
       INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: EXISTENŢA ŞI CUNOAŞTEREA LEGISLAŢIEI SPECIFICE EDUCAŢIEI  
III.2 Obiectiv specific: Perfecţionarea echipei de management şi a celei din compartimentul administrativ-financiar prin cursuri de formare 
       privind gestionarea noilor instrumente de management instituţional 
      INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  INCLUDEREA ECHIPEI MANAGERIALE A ŞCOLII, A PERSONALULUI DIN COMPARTIMENTUL  
                                                               SALARIZARE/CONTABILITATE  ÎN CEL PUŢIN UN PROGRAM DE FORMARE 
 

4. Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar şi prevenirea fenomenului de violen ţă şcolar ă 
 

IV.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 20%  INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: SCĂDEREA ABANDONULUI ŞCOLAR CU 2%, FAŢĂ DE ANUL PRECEDENT, PRIN PROIECTUL ROSE                                 INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  REDUCEREA CU 1% A ABSENŢELOR ELEVILOR FAŢĂ DE ANUL PRECEDENT, PRIN PROIECTUL ROSE 
IV.2. Obiectiv specific: Prevenirea fenomenului de  violenţă şcolară        INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO / PAZĂ       INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Reducerea cu 20% a actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în incinta şcolii       INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Analiza periodică a situaţiei din şcoală, în privinţa comiterii actelor de violenţă/ infracţiunilor 
 

5. Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea în condi ţii optime a examenelor na ţionale  
V.1. Obiectiv specific: Aplicarea în  activitatea didactică a tuturor formelor de evaluare şi responsabilizarea personalului didactic pentru  
       activitatea de evaluare 
      INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: COMPARAREA REZULTATELOR EVALUĂRILOR CURENTE CU CELE OBŢINUTE ÎN EXAMENELE                                                     
NAŢIOANLE 
V.2. Obiectiv specific: Organizarea şi monitorizarea desfăşurării în condiţii optime a examenelor naţionale  2019 
     INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CREŞTEREA  CU 5% A RATEI DE PROMOVABILITĂTE LA EXAMENELE NAŢIONALE 
V.3. Obiectiv specific: Respectarea cadrului legal de evaluare a personalului şcolii 
     INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: LISTA PERSONALULUI DIN ŞCOALĂ PROPUS PENTRU DISTINCŢII ŞI PREMII 
 

6. Gestionarea, modernizarea, dotarea eficient ă a bazei materiale şi a infrastructurii unit ăţii de înv ăţământ 
 

VI. 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 
VI.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  
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7.  Deschiderea şcolii, prin proiecte şi parteneriate de colaborare şcoal ă-comunitate local ă şi şcoală-   
     comunitate european ă, din perspectiv ă educa ţional ă şi de formare profesional ă către societate, c ătre mediul  
     social, economic  şi cultural. 
 

VII.1: Obiectiv specific: Cuprinderea la cursurile de formare continuă a personalului didactic prin programe MECNS, 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 VII.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  VII.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 PENTRU NEVOILE COMUNITĂŢII ŞI  
                                                                  REALIZAREA 100% A ACESTUIA 
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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 MENCS cu specificul şcolii. 

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Comisiile metodice – șefii de arii curriculare Andreea SARKOZI – coordonator CEAC 

Cadre didactice Elevi parinti 
FOL oct. 2018-iunie 2019 

Urmărirea prin asistenţă la lecţii a elaborării proiectării didactice individuale. Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Comisiile metodice – șefii de arii curriculare Andreea SARKOZI – coordonator CEAC 

Cadre didactice Elevi parinti 
FOL  Rapoarte catedre oct. 2018-iunie 2019 

Organizarea de activităţi în scopul parcurgerii integrale 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. 

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Comisiile metodice – șefii de arii curriculare Andreea SARKOZI – coordonator CEAC Comisia pentru evaluarea progresului şcolar  

Cadre didactice Diriginţii Elevi Părinti 

Graficul asistenţelor şi interasistenţelor Rapoarte catedre 
oct. 2018 -iunie 2019 

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. 

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Comisiile metodice – șefii de arii curriculare Diriginţii Liana COVACIU – consilier psihopedagogic Echipa proiect ROSE 

Comisiile metodice pe arii curriculare Elevi parinti 

Program de consultaţii FOL  Rapoarte catedre 

oct.2018-aug.2019 

Organizarea de simulări ale examenelor naţionale la fiecare probă de examen. Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Diriginţii Comisia de organizare a simulării naționale a bacalaureatului 2019  

cadre didactice  Elevi parinti 
Programul simulărilor examenelor dec.2018, martie 2019, mai 2019 
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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. 

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – 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 

oct. 2018-iunie 2019 

 I.2. Obiectiv specific: Stimularea excelenţei în educaţie  
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CREŞTEREA CU 5 % A REZULTATELOR OBŢINUTE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 
 
Stimularea activităţii competiţionale desfăşurate la nivel de şcoală, oraş, judeţ Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Responsabilii ariilor curriculare Comisia pentru organizarea concursurilor şcolare 

Cadre didactice Elevi Statistici rezultate Programul pregătirii suplimentare a elevilor performanţi 

oct. 2018-iun. 2019 

Organizarea olimpiadelor şi  concursurilor şcolare, la nivelul școlii, local, județean, național Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Responsabilii ariilor curriculare Comisia pentru organizarea concursurilor şcolare 

Cadre didactice Elevi  
Liste rezultate Articole ziare Diplome 

dec. 2018-iun. 2019 

 
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 cunoştinţe la un curriculum centrat pe formarea de competenţe relevante pentru piaţa muncii 

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Responsabilii ariilor curriculare Comisia metodică 

Cadre didactice Elevi parinti 
FOL  Rapoarte catedre Schiţe lecţii 

oct. 2018- iun. 
2019 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CREŞTEREA CU 2% A NIVELULUI PERFORMANŢELOR ELEVILOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT, PRIN PROIECTUL ROSE 
 
Realizarea unui program de consultaţii la disciplinele specifice examenului de Bacalaureat Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Responsabilii ariilor curriculare  Echipa de implementare a proiectului ROSE  

Elevi  Părinţi, Cadre didactice 
Program de consultaţii, cataloage de prezenţă, rezultate simulări, rezultate examen de bacalaureat 

oct. 2018-aug. 2019 
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Realizarea unui program de activităţi extraşcolare şi extracurriculare Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Diriginţii Responsabilii ariilor curriculare Echipa de implementare a proiectului ROSE  

Elevi  Părinţi, Cadre didactice 
Program de activiăţi, cataloage de prezenţă,  

oct. 2018-aug. 2019 

Realizarea unei baze de date cu evolutia elevilor pe parcursul liceului la disciplinele la care vor sustine  examenul de bacalaureat, analiza rezultatelor la bacalaureat si  examene de competențe  

Echipa de implementare a proiectului ROSE Responsabilii ariilor curriculare Amalia POP – consilier educativ Diriginţii 

Elevi  Părinţi, Cadre didactice 
Baza de date cu evoluţia rezultatelor elevilor la teste, simulări şi examene 

oct. 2018-aug. 2019  

I. 3. 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 (NIVEL MEDIU) 
 
Monitorizarea şi consilierea prin asistenţă la lecţii, orientată către acţiunilor de stimulare a lecturii, înţelegere şi interpretare a textului  indiferent de disciplina de predare 

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Andreea Sarkozi – coordonator CEAC  

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

oct. 2018-iun. 2019 

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

Gina MARIAN – director Elisabeta LAZĂR - bibliotecar C.D.I. Amalia POP – consilier educativ Diriginţii Liana COVACIU – consilier psihopedagogic 

Elevi şi copii Cadre didactice Plan managerial bibliotecă, CDI Parteneriate și programe educative cu Biblioteca Județeană și alte instituții de cultură 

oct. 2018-iun. 2019 

I.4. Obiectiv specific: Promovarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură, cultură civică, antreprenorială şi tehnologică, sport)  
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: DERULAREA ÎN ŞCOALĂ A  ACTIVITĂŢILOR CARE PROMOVEAZĂ EDUCAŢIA COMPLEMENTARĂ  
Promovarea  experienţelor pozitive ale şcolii prin:  - editarea revistei şcolii  - prin expoziţia - concurs adresată publicaţiilor şcolare;  

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Diriginţii 

Cadre didactice Elevi Studiu de impact Rapoarte de activitati 
Octombrie 2018 2-6 mai 2019 



   16/ 30 

ACŢIUNI RESPONSABILITĂŢI / RESPONSABILITĂŢI DELEGATE BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 
- organizarea manifestărilor sub genericul  „Şcoala altfel”  Liana COVACIU – consilier psihopedagogic 
Formarea, dezvoltarea şi exersarea competenţelor social civice democratice necesare tinerei generaţii pentru participarea activă la viaţa civică. Asigurarea respectării drepturilor copiilor. 

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Diriginţii Liana COVACIU – consilier psihopedagogic 

Elevi Parinti Comunitate  
Plan managerial al consilierului educativ Conform 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. 

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Diriginţii Liana COVACIU – consilier psihopedagogic Dr. Neamț Liliana – cabinet medical arondat UPJ 

Elevi Cadre didactice Părinți 
Activități cu tematică specifică  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.  

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Amalia POP– consilier educativ Diriginţii Liana COVACIU – consilier psihopedagogic 

Elevi Cadre didactice Părinți 
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. Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Diriginţii Echipa de proiect ROSE 

Cadre didactice Elevi Raport de activitate diriginţi și profesori coordonatori 
oct. 2018-aug. 2019 

I 5. 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 UNUI PROGRAM EDUCAŢIONAL ADRESAT ACESTUI GRUP ŢINTĂ  
Înscrierea elevilor cu probleme educaţionale deosebite în diverse proiecte (precum Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare – SCAN, şi Cerinţe Educaţionale Speciale pentru Toţi, Învaţă să organizezi propria învăţare etc.) 

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Liana COVACIU – consilier psihopedagogic Comisia de specialitate din UPJ 

Elevii  Comunitatea Tabele nominale elevi cu probleme specilale 
oct. 2018 - iun. 
2019 
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OBIECTIVUL II: Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi orientare profesională a 
elevilor  
 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 DE CĂTRE ELEVI ŞI PROFESORI  
Identificarea stilurilor de învăţare ale elevilor şi conceperea scenariilor didactice în conformitate cu acestea. 

Gina MARIAN – director Comisia metodică Stela BLAJ – director adjunct Responsabili arii curriculare Liana COVACIU – consilier psihopedagogic 

Elevii  părinţii  
Fişe de identificare Raport profesori, diriginți, consilier educativ 

oct. 2018-iun. 2019 

Trecerea la abordarea transdisciplinară a predării conţinuturilor învăţării prin aplicarea curiculumului tansdisciplinar. 
Gina MARIAN – director Comisia metodică Stela BLAJ – director adjunct Responsabili arii curriculare Liana COVACIU – consilier psihopedagogic 

Elevii  părinţii  
FOL  Rapoarte cadre didactice/ arii curiculare 

oct. 2018-iun. 2019 

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.   

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Amalia POP– consilier educativ Liana COVACIU – consilier psihopedagogic 

 Cadre didactice Elevii  părinţii 

Fişe de identificare diriginte, Rapoarte de activitate diriginţi  

oct. 2018-iun. 2019 

 II.2.  Obiectiv specific: Asigurarea actului educaţional în conformitate cu nevoia de dezvoltare profesională a  elevilor  
 
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: DERULAREA A DOUĂ ACTIVITĂŢI 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 Gina MARIAN – director Comisia metodică Elevii  părinţii FOL oct. 2018-iun. 2019 
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raportul om/mediu şi om/societate  Stela BLAJ – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Liana COVACIU – consilier psihopedagogic  

comunitate 

Multiplicarea şi diversificarea activităţii de consiliere şi orientare profesională a elevilor şi părinţilor în raport cu cerinţele comunităţii locale 
Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Liana COVACIU – consilier psihopedagogic Diriginții  

 Cadre didactice Elevii  Părinţii comunitate 

FOL oct. 2018-iun. 2019 

Colectarea şi analiza informaţiilor privind integrarea socio-profesională a absolvenţilor Stela BLAJ – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Liana COVACIU – consilier psihopedagogic Diriginții claselor terminale (liceu, școală profesională)  

Cadre didactice Elevii  Părinţii 
Raport realizat de Comisia de orientare şcolară şi profesională  

Sept. 2018 aug.2019 

 II.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. Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Liana COVACIU – consilier psihopedagogic  

Elevii  Părinţii FOL Plan managerial  Raport activitate 
oct. 2018-iun. 2019 

Implicarea consilierului educativ în activitatea de orientare şcolară şi profesională a elevilor. Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Liana COVACIU – consilier psihopedagogic 
Elevii  Părinţii Ghid de orientare vocaţională  Rapoarte de orientare vocaţională 

sept. 2018-iun. 2019 

Oferirea de consiliere-examinare-orientare suport tuturor elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice din şcoală. 
Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Amalia POP– consilier educativ Liana COVACIU – consilier psihopedagogic  

Elevii  Părinţii Consiliul Școlar al Elevilor 

Ghid de orientare vocaţională  Rapoarte de orientare vocaţională 

oct. 2018-iun. 2019 
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OBIECTIVUL  III: Creşterea autonomiei instituţiei de învăţământ preuniversitar prin eficientizarea procesului de 
descentralizare a unităţilor şcolare 
 

III. 1 Obiectiv specific:: Aplicarea tuturor prevederilor legislative în domeniul descentralizării învăţământului preuniversitar  
 
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: EXISTENŢA ŞI CUNOAŞTEREA LEGISLAŢIEI SPECIFICE EDUCAŢIEI  
 
Corelarea strategiei de dezvoltare a şcolii cu strategia ISJMM,  MEN cu organizarea internă a departamentelor/ compartimentelor şi comisiilor de lucru din şcoală 

Gina  MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Adela POP - responsabil RFC (formare continuă) cadre didactice Corina POP – secretar 

Directori Personalul didactic din sistem Elevii    

Plan managerial Corelare cu PLAI și PRAI 
anul şcolar 2018-2019 

Dezvoltarea autonomiei unităţii şcolare şi a autonomiei profesionale a cadrelor didactice. Gina  MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Adela POP - responsabil RFC (formare continuă) cadre didactice Corina POP – secretar  

Directori Personal didactic din sistem 
Strategia  învăţământului preuniversitar din judeţul Maramureş 2016-2020 

 anul şcolar 2018-2019 

Cunoaşterea, aplicarea şi respectarea LEN, metodologii aprobate prin OMEN. Postarea tuturor documentelor emise de MEN, ISJMM si altele, pe forumul de discutii al liceului si pe panourile specifice din sala profesorală, pentru transparenţa infomării 

Gina  MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Corina POP – secretar 
Directori Cadre didactice Elevi 

Note de informări a cadrelor didactice Decizii director Metodologii specifice 

 anul şcolar 2018-2019 

Informarea permanentă a cadrelor didactice cu privire la apariţia şi modificările Metodologiei de mişcare a personalului didactic (MOB 2019), în şedinţele consiliului de administraţie şi al consiliului profesoral  

Gina  MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Comisia UPJ MOB 2019 Corina POP – secretar 

Cadre didactice  Registrul CP Registrul CA Legislaţia în vigoare  Informările liderului de sindicat 

conform calendarului de mobilitate ian.-aug. 2019 
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 III.2 Obiectiv specific: Perfecţionarea echipei de management şi a celei din compartimentul administrativ-financiar prin cursuri de formare privind 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  
Asigurarea acoperirii normelor prin încadrarea cu personal didactic/didactic auxiliar/nedidactic în unităţile şcolare 

Gina  MARIAN – director Consiliul de Administraţie al şcolii  Stela BLAJ – director adjunct 
Directori  Cadre didactice Elevii 

Proiectul planului de şcolarizare ianuarie-aprilie  2019 
Comunicarea ritmică a informaţiilor legate de etapele mobilităţii de personal şi a cerinţelor acestor etape; Selectarea personalului didactic specializat. 

Gina  MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Comisia UPJ MOB 2019 Corina POP – secretar 

Personalul didactic Optimizarea procesului prin respectarea termenelor  

conform  calendarului de mobilitate a cadrelor didactice 
 
OBIECTIVUL IV: Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar şi prevenirea fenomenului de violenţă şcolară 
 
 IV.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 20%  
Identificarea cauzelor abandonului şcolar şi stabilirea măsurilor de reducerea a  acestuia Gina  MARIAN – director Comisia pentru combaterea absenteismului Stela BLAJ – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Liana COVACIU – consilier psihopedagogic 

Elevi  Părinţi Reţea şcolară Rapoarte și plan de măsuri privind combaterea abandonului şcolar  

oct. 2018 -mai 2019 

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. 

Gina  MARIAN – director Comisia pentru combaterea absenteismului Stela BLAJ – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Liana COVACIU – consilier psihopedagogic Diriginții 

Directori  Personalul didactic   Elevi  Părinţi 

Rapoarte, procese-verbale de la şedinţe oct. 2018 -mai 2019 
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Monitorizarea absenteismului  şi stabilirea unei politici educaţionale privind prevenirea şi diminuarea situaţiilor de abandon şcolar 

Gina  MARIAN – director Comisia pentru combaterea absenteismului Stela BLAJ – director adjunct Amalia POP– consilier educativ Liana COVACIU – consilier psihopedagogic Diriginții 

Directori  Elevi  Părinţi Personalul didactic  

FOL  Statistici privind dinamica fenomenului 

Data de 5 a lunii următoare  oct. 2018-iulie 2019 

 
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: SCĂDEREA ABANDONULUI ŞCOLAR CU 2%, FAŢĂ DE ANUL PRECEDENT 
                                 
Identificarea elevilor cu tendinta de abandon şcolar Echipa de implementare ROSE Diriginţi Părinţi CJRAE 

Elevi  Părinţi Diriginţi 
Tabele nominale Evaluări consilier şcolar 

Semestrial 

Analiza cauzelor care duc la abandonul şcolar Coordonator proiect: Stela BLAJ, director adj. Gina  MARIAN – director Liana COVACIU – consilier psihopedagogic 
Elevi  Părinţi Directori  Diriginţi  

Raport de analiză Iun. 2019 

Identificarea unor parteneri, care să sprijine menținerea elevilor in sistemul şcolar Echipa de implementare ROSE Diriginţii Părinţii 
Consiliile locale O.N.G. Agenti economici 

Parteneriate Semestrial 

Consilierea elevilor cu tendințe de abandon şcolar Liana COVACIU – consilier psihopedagogic Dirigintii Echipa de implementare ROSE  

Elevi  Părinţi Diriginţi 
Tabele nominale Evaluări consilier şcolar, Rapoarte de consiliere 

Semestrial 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  REDUCEREA CU 1% A ABSENŢELOR ELEVILOR FAŢĂ DE ANUL PRECEDENT 
Realizarea de întâlniri informative  şi de consiliere, cu părinţii grupurilor   vulnerabile 

Gina  MARIAN – director Comisia pentru combaterea absenteismului Stela BLAJ – director adjunct Diriginţii Echipa de implementare a proiectului ROSE Amalia POP– consilier educativ Liana COVACIU – consilier psihopedagogic 

Părinţii Elevii Procese-verbale  semestrial 

Creşterea gradului de securitate în şcoală, stimularea toleranţei  şi a oportunităţilor de rezolvare constructivă a conflictelor 
Gina  MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Comisiile de specialitate: de disciplină, de combatere a violenței în școală  

Elevi  Părinţi Directori  Diriginţi 

Rapoarte comisie de disciplină a elevilor/ de prevenire a violenței în școală 

permanent 
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CA Liana COVACIU – consilier psihopedagogic 

Creşterea numărului de elevi vulnerabili implicaţi în activităţile extraşcolare la 80% Echipa de implementare a proiectului ROSE Amalia POP– consilier educativ Liana COVACIU – consilier psihopedagogic 
Elevii  Tabele nominale cu elevii participanţi, Rapoarte ale activitiăţilor 

Lunar și Semestrial  

IV. 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. Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Andreea SARKOZI – coordonator CEAC Amalia POP– consilier educativ Liana COVACIU – consilier psihopedagogic Inspectoratul Județean de Poliție Maramureș  

Elevii Părinţii Directori  Cadre didactice  

Note de control Procese-verbale Statistici privind dinamica fenomenului 

oct. 2018 -mai 2019 

 
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Reducerea cu 20% a actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în incinta şcolii   
Implementarea planului de măsuri privind creşterea siguranţei în şcoală în anul şcolar 2018-2019.   

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Andreea SARKOZI – coordonator CEAC Poliția de proximitate Cristian MAN – administrator patrimoniu  

Cadre didactice Elevii Părinţii 
Grafic de inspecţii  an şcolar  2018-2019 

 
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. 

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Andreea SARKOZI – coordonator CEAC Amalia POP – consilier educativ Liana COVACIU – consilier psihopedagogic  

Directori Cadre didactice Elevii  Părinţii 

Rapoarte, procese-verbale de la şedinţe An şcolar 2018-2019 
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OBIECTIVUL V: Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale  
 
V.1. Obiectiv specific: Aplicarea în  activitatea didactică a tuturor formelor de evaluare şi responsabilizarea personalului didactic pentru activitatea de evaluare  
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CORELAREA 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 

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Andreea SARKOZI – coordonator CEAC Responsabili arii curriculare 

Elevii  Părinţii  
FOL  Portofolii Modele de teste 

oct. 2018 -mai 2019 

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 

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Andreea SARKOZI – coordonator CEAC Responsabili arii curriculare 

Elevii  Părinţii  
FOL  Rapoarte catedre oct. 2018 -mai 2019 

Verificarea existenţei la  nivelul CEAC a  procedurilor de evaluare specifice examenelor și pentru CDS Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Andreea SARKOZI – coordonator CEAC  

Directori Cadre didactice Elevii  Părinţii 

Proceduri Tabele CDS Procese-verbale de aprobare a CDS (la catedre, în CP și în CA) 

oct. 2018 – febr. 2019 

 V.2. Obiectiv specific: Organizarea şi monitorizarea desfăşurării în condiţii optime a examenelor naţionale  2019   
 
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 2018-2019 şi continuarea promovării de măsuri ameliorativ-reglatoare la nivelul şcolii. 

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Andreea SARKOZI – 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 
dec.2018-sept. 2019 
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Verificarea, prin asistenţe la lecţii, a modului de pregătire al elevilor pentru evaluările naţionale  (organizarea de consultaţii şi simulări la disciplinele de examen) 

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Andreea SARKOZI – coordonator CEAC Responsabili arii curriculare Echipa de implementare ROSE 

Cadre didactice Elevi  Părinţi 
FOL  Rapoarte catedre Planificarea consultaţiilor Caiete de consultatii 

dec. 2018 -iun. 2019 

Organizarea în condiţii optime a desfăşurării examenelor naţionale 2019 Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Consiliul de Administraţie al şcolii  Responsabili arie curriculară Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe, Tehnologii, Socio-umane Cristian MAN - administrator patrimoniu Doru POPESCU - administrator reţea Comisiile specifice (pentru Simularea BAC 2019 și pentru BAC 2019) 

 Cadre didactice Elevii  Părinţii 

Grafic de realizare optimă a condiţiilor desfăşurării examenelor naţionale Decizii Rapoarte 

martie-august 2019 

V.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 

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Consiliul de Administraţie al şcolii  Adela POP - responsabil RFC cadre didactice   

Cadre didactice Proces verbal CP şi CA  
Conform calendarului aprilie 2019 

Promovarea rezultatelor obţinute de către cadrele didactice ale şcolii în cadrul unor acţiuni / proiecte / manifestări  
Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Consiliul de Administraţie al şcolii  Amalia POP – consilier educativ 

 Cadre didactice  Elevi  
Mape de eveniment Ziare Filmări TV 

oct. 2018- august 2019 

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

VI. 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 
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Ameliorarea stării clădirilor în vederea obţinerii autorizaţiei PSI. Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Consiliul de Administraţie al şcolii  Cristian MAN - administrator patrimoniu Primăria Municipiului Baia Mare  

Directori  Elevi  Cadre didactice 
Aviz/autorizaţie  sept. 2018- august 2019 

Fundamentarea propunerilor pentru noi investiţii şi monitorizarea derulării eficiente a reabilitărilor şi reparaţii capitale conform priorităţilor şcolii 
Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Consiliul de Administraţie al şcolii  Alina Păcurar – administrator financiar Cristian MAN - administrator patrimoniu   

Cadre didactice Elevi Comunitatea locala 
Proiectul de buget pentru anul 2018-2019 

 august 2019 

 VI.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. 

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Consiliul de Administraţie al şcolii  Responsabili arii curriculare Alina Păcurar – administrator financiar Cristian MAN - administrator patrimoniu Primăria Municipiului BAIA MARE ISJ MM   

Cadre didactice Elevi Părinți 
Solicitări de dotare pe discipline  

sept. 2018- august 2019 

Propunerea către Primăria Municipiului Baia Mare a două proiecte de modernizare a bazei materiale (proiect bază sportivă cu teren fotbal amenajat, proiect DALI modernizare si RK cladire liceu și internat) 

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Consiliul de Administraţie al şcolii  Responsabili arii curriculare Cristian MAN - administrator patrimoniu Alina Păcurar – administrator financiar  

Cadre didactice Elevi Părinți  

Oferte de dotare pe discipline Proiecte de dotări materiale şi logistice 

sept. 2018-august 2019 



   26/ 30 

ACŢIUNI RESPONSABILITĂŢI / RESPONSABILITĂŢI DELEGATE BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 
 

OBIECTIVUL VII: 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 

VII. 1: Obiectiv specific: Cuprinderea la cursurile de formare continuă a personalului didactic prin programe MEN, 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 şcoală prin accesarea ofertei CCD şi a altor furnizori de formare.   

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Adela POP – responsabil RFC cadre didactice Corina POP - secretar 

Directori Cadre didactice Personal didactic auxiliar Elevi 

Oferta CCD, ISJMM, alte instituții de perfecționare și formare continuă  

oct. 2018 -   iunie 2019 

Participarea  la cel puţin un curs de formare  organizat de MEN, ISJ a tuturor cadrelor didactice din şcoală. 
Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Consiliul de Administraţie al şcolii  Adela POP – responsabil RFC cadre didactice 

Directori Cadre didactice Elevi Părinți 

Liste formabili Diplome și adeverințe absolvire formări 

anul scolar 2018-2019 

Asigurarea cadrului de perfecţionare prin grade didactice.  
Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Consiliul de Administraţie al şcolii Adela POP – responsabil RFC cadre didactice 

Cadre didactice Elevi  
Liste candidaţi  Dosare candidaţi FOL Raport RFC 

oct. 2018 - august 2019  
 VII.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. 

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Consiliul de Administraţie al şcolii 
Cadre didactice Elevi Comunitate 

Proiectele de parteneriat  Fișele de activități 
oct. 2018 -  iunie 2019 
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Comisia de specialitate Cadrele didactice derulate în proiecte Fotografii  

Diversitate culturală, identitate sportivă Ana Lucreția MOLDOVAN – inspector școlar general ISJ MM Andrea FAGI- inspector management instituțional ISJ MM Gina MARIAN – director Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu Baia Mare Cornelia Veronica ONEȚ – director Școala Gimnazială Recea, Maramureș Valentina CHEPTENE - director Școala Gimnazială Recea, Strășeni, Republica Moldova Stela BLAJ – director adjunct Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu Baia Mare Instituții de cultură și sportive  Primăria Recea Maramureș 

Cadre didactice din Maramureș, România și Republica Moldova Elevi din Maramureș, România și Republica Moldova Comunitatea locală din Maramureș, România și Republica Moldova 

Proiect județean cu participare internațională Fișe de activități Diplome Fotografii Liste de prezență Produse ale proiectului 

sept. 2018 –august 2019 

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

Sanda PETRUȚIU – coordonator proiect Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Delia OGREAN – membru proiect Lucian HORVAT – membru proiect 

Catedra tehnică Elevii Sustenabilitate proiect de orientare profesională  

septembrie 2018- august 2019 

 Erou în școala ta fără violență! Liana COVACIU – consilier CJRAE, coordonator  Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Diriginții Consiliul Județean Maramureș ISJ MM 

Elevii Cadre didactice din ariile Limbă şi comunicare, Consiliere şi Orientare, Om şi Societate Părinții 

Implementare, diseminare și sustenabilitate proiect județean de promovare a atitudinii civice şi de combatere a violenței școlare 

septembrie 2018- august 2019 

Profesia – cheia succesului Gina MARIAN - director Stela BLAJ – director adjunct Dorin SABOU – membru proiect Delia OGREAN – membru proiect 
SC RAMIRA SA 

Catedra tehnică Elevii din clasele de liceu tehnic și din clasele de școală profesională 

Implementare și sustenabilitate proiect de orientare profesională 

Oct.2018  – august 2019 

Împreună suntem fotbal! Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Elevii școlii din clasele sportive Implementare proiect de septembrie 2018– iulie 
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Catedra de sport Asociația Județeană de Fotbal Maramureș Părinții Școli gimnaziale partenere 

promovare a sportului și a unui stil de viață sănătos 
2019 

  Gate Towards Education for All   

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Mihai GHERASIM – reprezentant A.I.S.T. (Asociaţia American International School of Transylvania) Amalia POP – consilier educativ Liana COVACIU – consilier psihopedagogic Voluntari europeni de la Asociaţia American International School of Transylvania  

Elevi Cadre didactice din ariile Limbă şi comunicare, Consiliere şi Orientare 

 Implementare și sustenabilitate proiect de promovare a atitudinii civice şi de voluntariat  

  oct.2018- mai 2019 

  Let’s Celebrate the European Heritage!  
Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Mihai GHERASIM – reprezentant A.I.S.T. Amalia POP – consilier educativ Liana COVACIU – consilier şcolar Voluntari europeni de la Asociaţia American International School of Transylvania  

Elevii Cadre didactice din ariile Limbă şi comunicare, Consiliere şi Orientare 

Implementare, diseminare şi sustenabilitate proiect de promovare a atitudinii civice şi de voluntariat 

oct.2018-iun.2019 

Gate to Active European Citizenship - promovare şi perspective în rândul liceenilor – 2019  Let’s Do It Romania!   ECO TEAM 

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Mihai GHERASIM –  reprezentant A.I.S.T. Amalia POP – consilier educativ Voluntari europeni la Asociaţia American International School of Transylvania Lucian HORVAT  SC DRUSAL SA Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 

Elevii Părinții Diriginții Cadre didactice  

Diseminare şi sustenabilitate proiect de promovare a atitudinii civice şi de voluntariat  

Oct.2018- martie 2019 

Proiect european ROSE pentru învățământul secundar -  EDSV (Educația face diferența pentru succes în viață)   

Gina MARIAN – manager proiect Stela BLAJ – coordonator proiect Echipa de management a proiectului Echipa de implementare a proiectului Responsabilii ariilor curriculare Limbă şi comunicare, Științe, Om și societate  

Elevii Cadre didactice din ariile Limbă şi comunicare, Om si societate, Științe, Consiliere şi Orientare Părintii 

Implementare grant SGL Rapoarte proiect Plan de achiziții Plan de activități Fișe de lucru Fotografii 

1oct 2018 – 31 august 2019 
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Parteneri educaționali/ comunitatea locală 

Ziua Ștafetei!    Job Shadow Day 2019 -  O zi la locul de muncă!  

Asociația Pomme de Terre Belgia  Simona DRAGOȘ – coordonator activități Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Mihai GHERASIM – A.I.S.T. Catedra tehnică Diriginții SC EATON SA Bușag 

Elevii Cadre didactice din catedra tehnică Părinții Diriginții 

Implementare, diseminare și sustenabilitate proiecte de orientare profesională Diplome Fotografii 

sept. 2018- mai 2019 

The Hour of CODE  CODE Week  BEBRAS – concurs internațional  

Andreea SARKOZI - coordonator local Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Andreea BANDI  Sarkozi Andreea Simona DRAGOȘ 

Elevii Părinții Cadre didactice 
Implementare și sustenabilitate proiecte de dezvoltare a competențelor digitale Diplome/ adeverințe 

sept 2018-iunie 2019  sept 2018-iunie 2019 

19 zile de activism împotriva violenței   Flori de gând împotriva violenței 

Gina MARIAN – director Stela BLAJ – director adjunct Amalia POP – consilier educativ Cadre didactice Fundația Femina – Artemis Consiliul Județean Maramureș 

Elevii Părinții  
Diseminare şi sustenabilitate proiect de promovare a atitudinii civice şi  împotriva violenței 

oct. – dec. 2018 

Sănătate. Sport. Alimentație sănătoasă  Economia şi succesul. Prevenirea abandonului şcolar  Succesul profesional. Tehnici de comunicare    

Gina MARIAN - coordonator Stela BLAJ – coordonator Andrea SARKOZI - coordonator Universitaea Tehnică din Cluj Napoca Junior Achivement Young Enterprise Romania CJRAE MM  

Clasele: IX A, IXB, XA, X B, XI B,  XI C, XII A, XII B 
Implementare şi diseminare proiect de promovare a sportului, a alimentației sănătoase, a atitudinii civice în colaborare cu Junior Achivement Young Enterprise Romania 

sept. 2018 – iun.2019 

Atenție, trec la facultate! Conf.univ.dr. Delia ARDELEAN – director CJRAE MM – coordonator proiect județean Andreea FAGI – inspector management ISJ MM 
Elevii claselor a XII-a Părinții Diriginții claselor a 

Implementare, diseminare și sustenabilitate 
Conform 
calendarului de 
activităţi 
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