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ARGUMENT 

 

Proiectul de Dezvoltare Instituţională al Liceului Teoretic ,,Petofi Sándor” Sãcueni, judeţul Bihor 

este un document de analiză și prognoză educațională, atât a rezultatelor, cât și a obiectivelor instituționale. 

Documentul a fost conceput pe o perioadă de patru ani, 2018-2022, având în vedere specificul 

învăţământului românesc şi principiile proiectării unui demers educaţional de calitate.  

Școala funcționează și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a școlii, al 

personalului școlii, al elevilor și părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. Proiectul de 

Dezvoltare Instituţională al Liceului Teoretic ,,Petöfi Sándor” pentru perioada 2018-2022 ne arată direcțiile 

majore de progres, care să conducă la construcţia unui învăţământ modern şi de calitate, adaptat standardelor 

educaţionale din ţările Uniunii Europene, prin acordarea de şanse egale tuturor copiilor, indiferent de 

posibilităţile şi de particularităţile fiecăruia.  

Proiectul continuă și urmează ciclului de politici implementate de către managementul unităţii până 

în prezent şi propune o abordare corelată cu Strategia Europa 2020, Strategia educaţiei şi formării 

profesionale din România pentru perioada 2016-2020, cu Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a 

școlii şi cu priorităţile stabilite de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor. Proiectul de dezvoltare 

insituțională al Liceului Teoretic “Petöfi Sándor” Săcueni este expresia echilibrului dintre prioritățile 

educaționale naționale și inițiativele specifice liceului. 

Ţintele și direcțiile de acțiune ale proiectului sunt fundamentate pe o analiză amănunţită a situaţiei 

curente din liceu şi sunt elaborate luând în considerare experiențele acumulate în activitatea de management 

din perioada anterioară. 

Îmbunătăţirea radicală şi diversificarea ofertei educaţionale a întregului sistem de învăţământ şi 

formare profesională din România este recunoscută ca un obiectiv prioritar de importanţă strategică şi o 

condiţie obligatorie pentru transpunerea în fapt a principiilor dezvoltării durabile pe termen mediu şi lung. 

Oferta educaţională a unității noastre de învățământ va include actualizarea curriculum-ului, introducerea 

noilor tehnici de predare centrate pe cerinţele şi pe stilurile individuale de învăţare ale elevului, promovarea 

inovaţiei în predare şi în învăţare, precum şi furnizarea competenţelor şi abilităţilor necesare pentru 

ocupaţiile noi.  

Proiectul de dezvoltare instituţională al liceului este o perspectivă a reformei educaţionale, prin care 

se realizează: 

1. O ofertă educaţională şi curriculară personalizată; 

2. Conceperea şi planificarea unei dezvoltări în concordanţă cu nevoile reale ale elevilor şi pe 

baza principiului descentralizării administrative; 

3. Asigurarea unui management previzional al resurselor umane; 

4. Determinarea ţintelor strategice ale dezvoltării, ale condiţiilor şi resurselor concrete ale şcolii 

şi ale comunităţii, ale relaţiilor comunitare ale unităţii şcolare; 

5. Implementarea unui sistem de management al calităţii ȋn cadrul Liceului Teoretic “Petofi 

Sándor” Săcueni. 
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CONTEXTUL  LEGISLATIV 

 

Actele normative care stau la baza elaborării Proiectului de Dezvoltare Instituțională sunt:  

 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu completările și modificările 

ulterioare  

 OM 5447/ 2020  pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a  unităților 

de învățământ preuniversitar 

 OM 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului 

 OM 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și functionare a Consiliului de 

Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, completat de OM 4621/2015 

 OM 3860/2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale anuale ale personalului contractual 

 OM 6143/2011 privind aprobarea Metodologia de evaluare anuala a personalului didactic și didactic 

auxiliar și OM 4613 privind modificarea Anexei 1 – calendarul realizării evaluării 

 OM 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea 

metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control managerial intern 

la entitățile publice 

 OM 4390/2012 privind înființare Consiliului național pentru prevenirea și combatarea violenței în 

mediul școlar 

 OM 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă 

al personalului didactic din învătământ 

 OM 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din 

învățământul preuniversitar, modificat și completat prin OMEC nr. 4303/ 2020 

 OM 5562/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și 

echivalare a creditelor profesionale transferabile 

 OM 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al 

documentelor școlare gestionate de unitățile școlare gestionate de unitățile de învățământ 

 Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea OUG 75/2005 privind asigurarea calității în educație aprobată 

cu completări și modificări prin Legea 87/2006, cu modificările ulterioare 

 Legea 35/ 2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ 

 Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 

 HG nr. 21/2007 pentru aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de 

învățământ preuniversitar 

 HG nr. 1534/ 2008 privind aprobarea standardelor de referință a indicatorilor de performanță pentru 

evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar 

 OM privind aprobarea Metodologiei de completare a Raportului de final clasa pregătitoare 

 OM 3371 din 2013 privind aprobarea Planurilor-cadru pentru învățământ primar 

 OM 5003/ 2014 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământ primar, clasele a III-a și a 

IV-a 
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 OM 3418 din 2013 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământ primar, clasa 

pregătitoare, clasa I și a II-a 

 OMENCS 3590 / 2016 privind aprobarea Planurilor –cadru pentru învățământul gimnazial 

 OMEN 3393/ 2017 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul gimnazial 

 OM 5286/9.10.2006 privind aprobarea programelor școlare pentru aria curriculară Consiliere și 

orientare 

 OM privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale la clasele a II a, a IV a, a VI a și a VIII-

a 

 OMEN nr. 5455/ 2020 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții 

clasei a VIII-a, începând cu anul școlar 2020-2021 

 OMECI nr.3410/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a – a 

XII-a, filieră teoretică și vocațională cursuri de zi 

 OM nr. 5453/ 31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat –

sesiunea 2021 

 OMEN nr. 5259/ 2019 privind aprobarea aprobarea Metodologia-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 

 OMEN nr. 5090/2019 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a cifrei de școlarizare pentru 

învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitțile de 

învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de 

învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 

 OMEC 5545/ 2020 privind Metodologia –cadru cu privire la desfășurarea activităților didactice prin 

intermediul tehnologiei și internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

 OMEC nr. 5487/ 2020 și OMS nr. 1494/ 2020 pentru aprobarea măsurilor de organiza a activității 

în cadrul unităților / instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 OMEN nr. 3125/ 2020 privind structura anului școlar 2020-2021 

 OMEN nr. 4831/ 2018 privind aprobarea Codului –cadru de etică al personalului didactic din 

învățământul preuniversitar 

 ORDINUL 600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; 

instrucțiunea nr.1/2018 privind aplicarea unitarîă la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a 

Standardului 9 – Proceduri prevăzut în Condul controlului intern managerial a entităților publice, aprobat 

prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 

 Toate documenele emise de către MEC privind desfășurarea activității instructiv-educative în 

condițiile instrucției asistate de calculator și Internet,  pe perioada stării de alertă și respectiv, reluarea 

cursurilor în unitățile de învățământ. 

 Proiectul de Dezvoltare Instituțională al Inspectoratului Școlar Județean Bihor 

 H.G., O.U.G. si O.M. emise în această perioadă 

 Regulamentul Intern al liceului; 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al liceului; 

 Raport asupra stării învățământului din liceu 
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l.   PREZENTAREA LICEULUI TEORETIC Petöfi Sándor   

 

 

l.1. Date de identificare: 

 
Săcueni este un oraş multicultural; pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, asigurarea 

învăţământului în limba maternă este prevăzută de lege. În cazul nostru, pentru minoritatea maghiară, 

învăţământul este organizat la toate nivelurile cu predare în limba maternă.  

Săcueni, împreună cu oraşele Marghita şi Valea Mihai, alcătuiesc microregiunea Valea Ierului, 

situată pe văile răurilor Ier şi Barcău. Economia zonei este alcătuită din activităţi agricole, cum ar fi culturi 

cerealiere, legumicultură şi viticultură în zona Săcueni;  industria de confecţii din Valea Mihai şi Marghita; 

industria extractivă în zona Suplacu de Barcău;  exploataţii de petrol şi gaze naturale în zona Marghita;  şi 

mici întreprinzători.  

Conform datelor din Strategiei de dezvoltare a judeţului Bihor 2014-2020, în ceea ce privește 

infrastructura de afaceri, oraşul Săcueni are un rol foarte important în atragerea investitorilor în zonă. 

Microregiunea are totodată un potenţial turistic, care poate fi valorificat. 

Oraşele microregiunii fiind în imediata vecinătate a graniţei cu Ungaria, pot genera beneficii 

economice semnificative. Aceste condiţii, comparativ cu alte judeţe, asigură absolvenţilor perspective noi 

în aplicarea cunoştinţelor acumulate în băncile şcolii. 

În acest context, şcoala devine un prestator de servicii care trebuie să se adapteze regulilor pieţii. 

Responsabilitatea educativă a şcolii, pe lângă formarea competenţelor generale este şi crearea posibilităţilor 

obţinerii unor competenţe profesionale şi specifice economiei zonei (educaţia antreprenorială, învăţământ 

tehnic şi profesional). Bilingvismul reprezintă un avantaj economic lărgind gama ofertei de proiecte, de 

pregătire profesională şi de angajare.  

Liceul Teoretic “Petöfi Şandor” este o unitate cu personalitate juridică, cu 5 structuri, dintre care 1 

se găseste ȋn aceeaşi localitate cu unitatea coordonatoare. 

 

Unitatea de învăţământ coordonatoare: Liceul Teoretic ,,Petöfi Sándor” Sãcueni, judeţul 

Bihor 

Contact: Str. Dunãrii Nr.57, Sãcueni, judeţul Bihor 

 Telefon/fax: 0259/352539 

 E-mail: liceulsacueni@gmail.com  

Tipul instituţiei: liceu teoretic 

Forma de învăţământ: zi  

Forme de finanţare: buget de stat si buget local 

Limba de predare: Limba română,limba maghiarã 

 

Unitatea de învãţãmânt funcţioneazã cu urmãtoarele niveluri de învãţãmânt: 

•  învãţãmânt preșcolar 

Grãdiniţa cu program normal Nr.2 Olosig 



 
 
 

 

7 

Grãdiniţa cu program normal Nr.3 Ciocaia 

Grãdiniţa cu program prelungit  Nr.1 Sãcueni 

•  învãţãmânt primar 

Şcoala Primarã in cadrul Liceului Teoretic ,,Petöfi Sándor”  

Şcoala Primarã ,,Fenyes Elek”- Ciocaia 

Şcoala Primarã Nr.2- Olosig 

•  învãţãmânt gimnazial 

Şcoala Gimnazialã din cadrul Liceului Teoretic ,,Petöfi Sándor” Sãcueni 

•  învãţãmânt liceal 

Liceul Teoretic ,,Petöfi Sándor” Sãcueni 

 

 

l.2. SCURT ISTORIC 

 

    Învăţământul din Săcueni are o istorie de aproape şapte secole. Primele şcoli au funcţionat sub 

tutela cultelor, pe lângă biserici. Primii educatori-instructori au fost preoţii romano-catolici, mai târziu şi 

preoţii reformaţi. Ei au coordonat adminisiraţia, activitatea economică şi comercială a domeniului Zólyomi. 

Din documente cunoaştem numele lui Litteratus Emericus (1422), Litteratus Blasius deac, Litteratus 

Benedictus (1453), Litteratus Gregorius kanthor (1493) şi Litteratus Stephanus (1Sgg).  Cunoaştem şi 

numele peregrinilor din Săcueni, care au studiat la universităţile din Wiena şi Cracovia: Gregorius de 

Zechelhid, la universitatea Jagello din Cracovia (1451), Valentinus din Zeckelhyd, de la universitatea din 

Wiena etc. Săcueniul a fost printre primele localităţi cucerite de ideile reforrnate, sprijinite şi de stăpânii 

domeniului. 

Din bastionul protestantismului, din Debreţin au sosit preoţi, jurişti  şi pedagogi (rectori) reformate. 

Activitatea lor a fost intreruptă periodic de năvălirea turcilor şi a tătarilor, de distrugerile produse de oştile 

austriece.  

În sec. al XVlll-lea, sub grofii austrieci Dietrichstein, s-a reorganizat biserica romano-catolică, în 

apropierea parohiei s-a construit şi prima şcoală romano-catolică (renovat in anii 2002-2003), susţinut 

financiar de stăpânii domeniului. 

După 1781 în localitatea cu populaţia preponderent protestantă, s-a reinstaurat la  influenţa bisericii 

reformate şcoala reformată a cărei clădire  a fost demolată în 1983. 

Şcolile celor două confesiuni au fost frecventate cu precădere de băieţi. Răspunzând nevoilor 

numeroasei comunităţi evreieşti din Săcueni în anul 1878 s-a înfiinţat şi o şcoala primară izraelită. 

În 1868, conform legii, s-au înfiinţat şcolile de stat. În 1787 la Săcueni au fost şcolarizaţi în clasele 

I-IV numai 586 de elevi, ceea ce reprezenta 14,58 % din populaţie. În 1910 figurau în evidenţe 1539 de 

analfabeţi, adică 29,15 % din populaţie. Numărul mare al analfabeţilor era consecinţa a numărului 

insuficient al şcolilor şi a situaţiei economice a populaţiei. Foarte mulţi copii au fost antrenaţi în munci 

agricole, motiv pentru care au abandonat şcoala. Pentru aceşti copii s-au înfiinţat cursuri de alfabetizare.  

La sfârşitul sec. al XIX-lea s-au înfiinţat primele grădiniţe finanţate de comunitatea locală. Paralel 

cu învăţământul primar s-a dezvoltat şi învăţământul profesional: s-a pornit şcoala de ucenici, frecventata 

de 120-150 de elevi. 

La şedinţele conducerii comunei s-a dezbătut tot mai des necesitatea înfiinţării gimnaziului. Lipsa 

şcolii medii a fost compensată pe la început de şcolile particulare. Mulţi elevi au continuat studiile în şcolile 

de la Oradea sau Debreţin. După primul război mondial pe lângă şcolile confesionale existente in 1924-25 



 
 
 

 

8 

s-a înfiinţat şcoala de stat cu limba de predare română, iar şcoala de stat cu limba de predare maghiară s-a 

desfiinţat. A fost  reînfiinţată numai în 1940. 

Tot în 1940 şi-a început activitatea şi mult aşteptatul gimnaziu, cu 92 de elevi în primul an de 

activitate. 

În 1942 s-a înfiinţat şcoala agricolă de 3 ani, construit din fonduri de stat, dotat cu echipament agricol 

modern şi cu un lot de 10 ha. 

După cel de al ll-lea Război Mondial, şcolile din Săcueni şi-au reluat activitatea cu mari greutăţi, 

încă în toamna anului 1944. În anul următor s-au reorganizat şcolile, s-au făcut eforturi financiare pentru 

susţinerea şcolilor. S-a dat în folosinţa şcolii castelul părăsit de familia Stubenberg.  

În anul şcolar 1945/46 au fost şcolarizali deja 754 de elevi, faţă de 505 din anul şcolar 1928/29. 

Reforma învăţământului din 1948 a desfiinţat învăţământul confesional, iar învăţământul de stat s-a 

pus in slujba ideologiei comuniste. 

În anul 1954 şi-au început studiile liceale primii absolvenţi ai Şcolii Medii Mixte din Săcueni. Prima 

promoţie a terminat in anul şcolar 1956/57. 

În prima perioadă a funcţionării sale, între anii 1954 - 1978, Liceul Săcueni a dat 20 de promoţii, 

totalizând un număr de 981 de absolvenţi din 34 de clase. Până în anul 1960 liceul a funcţionat numai cu 

limba de predare maghiară, iar din acest an cu câte două clase paralele: una cu limba de predare maghiară, 

una cu limba de predare română. 

Din anul şcolar 1976/77 nu s-a mai organizat examen de admitere pentru treapta a ll-a de liceu, astfel 

Liceul Săcueni a fost retrogradat în şcoală cu 10 clase. În cursul celor 12 ani de funcţionare ca şcoală de 10 

clase, au absolvit treapta I de liceu un număr de 1286 de elevi, iar cursurile serale un număr de 92 de elevi. 

Imediat după revoluţia din 1989 la Săcueni s-au reluat cursurile liceale. Prima clasă a absolvit clasa 

a XII-a în anul şcolar 1990/91.  
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  I.3 RESURSE UMANE ȘI MATERIALE 

 

A. Informații de tip cantitativ 

 

a) RESURSE UMANE 

 Numărul de cadre didactice în funcție de încadrare  

Nr.total de 

cadre 

didactice 

Nr.de cadre 

didactice cu 

norma de bază 

în şcoală 

Nr. de 

cadre 

didactice 

titulari 

Nr.de cadre 

didactice 

suplinitori 

Nr.cadre 

didactice în 

cumul 

Nr.cadre 

didactice 

necalificate 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

108 105 77 27 0 4 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

108 98 71 37 0 0 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

109 99 74 35 0 0 

 

 Situația numărului de norme didactice  

 

AN ȘCOLAR  Norme didactice 

2020-2021 114.91 

2019-2020 117.22 

2018-2019 113.12 

 

 Situația numărului de cadre didactice în funcție de gradele didactice dobândite 

 

              

 

 

 

 

 

 Situația numărului de persoane din categoria personal didactic auxiliar  

 

AN ȘCOLAR Categorie de personal Număr de persoane 

2020-2021 Contabil 2 

Secretar 2 

Administrator patrimoniu 2 

Bibliotecar 1 

Laborant 1 

Mediator școlar 1 

AN ȘCOLAR Necalificat  Debutant  Definitivat  Grad II Grad I Doctor  

2020-2021 3 12 12 28 49 4 

2019-2020 0 18 14 29 43 4 

2018-2019 0 17 16 27 45 4 
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2019-2020 Contabil 2 

Secretar 2 

Administrator patrimoniu 2 

Bibliotecar 1 

Laborant 1 

Mediator școlar 1 

2018-2019 Contabil 2 

Secretar 2 

Administrator patrimoniu 2 

Bibliotecar 1 

Laborant 1 

Mediator școlar 1 

 

 Situația numărului de norme a personalului didactic auxiliar 

 

AN ȘCOLAR  Număr de norme  

2020-2021 8.50 

2019-2020 8.50 

2018-2019 8.50 

      

 Situația numărului de persoane din categoria personal nedidactic 

 

AN ȘCOLAR Categorie de personal Număr de persoane 

2020-2021 Muncitori calificați 9 

Îngrijitori 15 

Paznici 5 

Șoferi 2 

2019-2020 Muncitori calificați 9 

Îngrijitori 15 

Paznici 5 

Șoferi 2 

2018-2019 Muncitori calificați 9 

Îngrijitori 15 

Paznici 5 

Șoferi 2 

 

 Situația numărului de norme a personalului nedidactic 

 

AN ȘCOLAR  Număr de norme  

2020-2021 25.50 

2019-2020 25.50 

2018-2019 25.50 
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b) POPULAȚIA ȘCOLARĂ 

 Mediul de provenienţă al elevilor exprimat în procent 

AN ȘCOLAR  Mediu de proveniență Procent 

2020-2021 

 

Urban 72,04% 

Rural 27,96% 

2020-2021 ADS Urban 100% 

Rural 0% 

2019-2020 Urban 74,4% 

Rural 25,6% 

2019-2020 ADS Urban 100% 

Rural 0% 

2018-2019 Urban 73,72% 

Rural 26,28% 

 

 Structura etnicã a elevilor/copiilor 

Etnia Grădiniță-

nr.preșcolari 

Școala-nr.elevi Grădiniță-procent 

preșcolari 

Școala-procent elevi  

Total 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

maghiari/secui 142 505 56,57% 51,74% 647 

romi 95 408 37,85% 41,80% 503 

romani 14 63 5,58% 6,46% 77 

Total 251 976 100% 100% 1227 

AN ȘCOLAR 2020-2021 ADS 

romi 0 13 0 100% 13 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

maghiari/secui 115 553 47,72% 54,81% 668 

romi 114 390 47,30% 38,65% 504 

romani 12 65 4,98% 6,44% 77 

altă etnie 0 1 0% 0,1% 1 

Total 241 1009 100% 100% 1250 

AN ȘCOLAR 2019-2020 ADS 

romi 0 24 0 100% 24 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

maghiari/secui 117 557 46,8% 54,55% 674 

romi 98 391 39,2% 38,30% 489 

romani 35 73 14% 7,15% 108 

Total 250 1021 100% 100% 1271 
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 Distribuţia efectivelor de elevi/ copii în funcţie de nivelul educaţional al familiei 

 Număr copii -

grãdiniţã 

Număr elevi –

școalã 

Procent copii- 

grãdiniţã 

Procent elevi-

școalã 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

Cel puţin un pãrinte cu studii generale 72 289 28,69% 29,61% 

Cel puţin 1 pãrinte cu studii medii 86 301 34,26% 30,84% 

Cel puţin 1 pãrinte cu studii superioare 44 174 17,53% 17,83% 

Nici un pãrinte nu are studii generale 49 212 19,52% 21,72% 

Total 251 976 100% 100% 

AN ȘCOLAR 2020-2021 ADS 

Cel puţin un pãrinte cu studii generale 0 3 0 23,08% 

Cel puţin 1 pãrinte cu studii medii 0 0 0 0 

Cel puţin 1 pãrinte cu studii superioare 0 0 0 0 

Nici un pãrinte nu are studii generale 0 10 0 76,92% 

Total 0 10 0 100% 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

Cel puţin un pãrinte cu studii generale 18 136 7,47% 13,48% 

Cel puţin 1 pãrinte cu studii medii 67 245 27,80% 24,28% 

Cel puţin 1 pãrinte cu studii superioare 51 243 21,16% 24,08% 

Nici un pãrinte nu are studii generale 105 385 43,57% 38,16% 

Total 241 1009 100% 100% 

AN ȘCOLAR 2019-2020 ADS 

Cel puţin un pãrinte cu studii generale 0 3 0 12,5% 

Cel puţin 1 pãrinte cu studii medii 0 0 0 0 

Cel puţin 1 pãrinte cu studii superioare 0 0 0 0 

Nici un pãrinte nu are studii generale 0 21 0 87,5% 

Total 0 24 0 100% 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

Cel puţin un pãrinte cu studii generale 53 254 21,2% 24,88% 

Cel puţin 1 pãrinte cu studii medii 76 196 30,4% 19,20% 

Cel puţin 1 pãrinte cu studii superioare 49 176 19,6% 17,24% 

Nici un pãrinte nu are studii generale 72 395 28,8% 38,69% 

Total 250 1021 100% 100% 

 

              • Distribuţia elevilor care fac parte din grupuri vulnerabile 

  Grup vulnerabil În unitatea 

coordonatoare 

În 

structuri 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

Învățământ 

de zi 

Elevi cu nevoi speciale de educatie (CES) 27 0 

Elevi din familii cu nivel economic scãzut,pentru care s-au 

intocmit dosare de bursã 

14 0 

Elevi instituţionalizaţi sau in plasament 13 1 

Elevi care trãiesc in familii monoparentale 87+5(ADS) 4 

Elevi care trãiesc in grija bunicilor sau rudelor 11 2 
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Total 157 7 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

Învățământ 

de zi 

Elevi cu nevoi speciale de educatie (CES) 29 0 

Elevi din familii cu nivel economic scãzut,pentru care s-au 

intocmit dosare de bursã 

  

Elevi instituţionalizaţi sau in plasament 9 0 

Elevi care trãiesc in familii monoparentale 29+1(ADS) 8 

Elevi care trãiesc in grija bunicilor sau rudelor 43+2(ADS) 6 

Total 113 14 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

Învățământ 

de zi 

Elevi cu nevoi speciale de educatie (CES)  29 0 

Elevi din familii cu nivel economic scãzut,pentru care s-au 

intocmit dosare de bursã 

  

Elevi instituţionalizaţi sau in plasament 19 0 

Elevi care trãiesc in familii monoparentale 21 9 

Elevi care trãiesc in grija bunicilor sau rudelor 42 6 

Total 111 15 

 

         •  Condiţii de acces în școalã 

               Timp Nr. copii-

grădiniţă 

Nr.elevi-

școală 

Procent-

grădiniţă 

Procent-

școală 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

Sub 30 minute 181 794 72,11% 81,35% 

Între 30-60 minute 61 182 24,30% 18,65% 

Peste 60 minute 9 0 3,59% 0% 

AN ȘCOLAR 2020-2021 ADS 

Sub 30 minute 0 13 0 100% 

Între 30-60 minute 0 0 0 0 

Peste 60 minute 0 0 0 0 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

Sub 30 minute 241 1009 100% 100% 

Între 30-60 minute 0 0 0 0 

Peste 60 minute 0 0 0 0 

AN ȘCOLAR 2019-2020  ADS 

Sub 30 minute 0 24 0 100% 

Între 30-60 minute 0 0 0 0 

Peste 60 minute 0 0 0 0 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

Sub 30 minute 250 1005 100% 98,43% 

Între 30-60 minute 0 16 0 1,57% 

Peste 60 minute --• -- -- -- 
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 Distribuţia elevilor/ copiilor în raport cu apropierea domiciliului de școalã 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

Elevi /copii cu domiciliul în aceeași localitate cu școala 1038  84,60% 

Elevi/copii  cu domiciliul în altă localitate decât școala 189  15,40% 

AN ȘCOLAR 2020-2021 ADS 

Elevi /copii cu domiciliul în aceeași localitate cu școala 13 100 

Elevi/copii  cu domiciliul în altă localitate decât școala 0 0 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

Elevi /copii cu domiciliul în aceeași localitate cu școala 1074 85,92 % 

Elevi/copii  cu domiciliul în altă localitate decât școala 176  14,08 % 

AN ȘCOLAR 2019-2020 ADS 

Elevi /copii cu domiciliul în aceeași localitate cu școala 24 100% 

Elevi/copii  cu domiciliul în altă localitate decât școala 0 0 

AN ȘCOLAR 2018- 2020 

Elevi /copii cu domiciliul în aceeași localitate cu școala 1080 84,98% 

Elevi/copii  cu domiciliul în altă localitate decât școala 191  15,02% 

 

 Situația numărului de elevi școlarizați pe nivel de învățământ și clase 

Clasă/ Nivel/ Specializare   Număr elevi 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

Preșcolar 251 

ADS 13 

Clasele pregătitoare 

Clasele I 

Clasele a II-a 

Clasele a III-a  

Clasele a IV-a 

85 

119 

99 

92 

101 

Total primar 496 

Clasele a V-a 

Clasele a VI-a 

Clasele a VII-a 

Clasele a VIII-a 

93 

102 

99 

17 

Total gimnaziu 311 

Uman Filologie 

Real Științe ale naturii 

Științe ale naturii/Intensiv engleză 

85 

45 

39 

Total liceu 169 

TOTAL ELEVI ȘCOLARIZAȚI  1227+13 ADS 
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AN ȘCOLAR 2019-2020 

Preșcolar 241 

ADS Nivel I.-II. 24 

Clasele pregătitoare 

Clasele I 

Clasele a II-a 

Clasele a III-a  

Clasele a IV-a 

128 

103 

86 

107 

106 

Total primar 530 

Clasele a V-a 

Clasele a VI-a 

Clasele a VII-a 

Clasele a VIII-a 

110 

102 

17 

77 

Total gimnaziu 306 

Uman Filologie 

Real Științe ale naturii 

Științe ale naturii/Intensiv engleză 

92 

61 

20 

Total liceu 173 

TOTAL ELEVI ȘCOLARIZAȚI  1250+24 ADS 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

Total preșcolar 250 

Clasele pregătitoare 

Clasele I 

Clasele a II-a 

Clasele a III-a  

Clasele a IV-a 

115 

93 

114 

103 

117 

Total primar 542 

Clasele a V-a 

Clasele a VI-a 

Clasele a VII-a 

Clasele a VIII-a 

116 

31 

79 

53 

Total gimnaziu 279 

Uman- Filologie 

Real – Științe ale naturii 

Științe ale naturii/Intensiv engleză 

94 

84 

22 

Total liceu 200 

TOTAL ELEVI ȘCOLARIZAȚI   1271 

 

 Situația numărului de grupe și clase pe nivel de învățământ 

Nivel de învățământ Număr clase 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

Preșcolar 13 

Primar 31 

Gimnaziu 15 

Liceu 12 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

Preșcolar 13 
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Primar 32 

Gimnaziu 16 

Liceu 12 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

Preșcolar 13 

Primar  31 

Gimnaziu 14 

Liceu 12 

 

 Efectivele școlare, pe niveluri de învăţământ 

                      Inscriși la începutul 

anului școlar 

În evidențe la sfârșitul 

anului școlar 

Inscriși pe 

 parcursul anului 

Transferați Total 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

Nr.preșcolari 241 258 18 1  

Nr.elevi  

învățământ 

primar 

537+24 ADS 538+24ADS 3+1ADS 2  

Nr.elevi  

învățământ 

gimnazial 

306 308 4 2  

Nr.elevi  

învățământ 

liceal 

173 170 0 3  

AN ȘCOLAR 2018-2019 

Nr.preșcolari 250 262 12 0  

Nr.elevi  

învățământ 

primar 

542 542 0 0  

Nr.elevi  

învățământ 

gimnazial 

279 275 0 4  

Nr.elevi  

învățământ 

liceal 

200 194 0 6  

AN ȘCOLAR 2017-2018 

Nr.preșcolari 245 253 8 0  

Nr.elevi  

învățământ 

primar 

592 595 3 0  

Nr.elevi  

învățământ 

gimnazial 

293 293 0 0  
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Nr.elevi  

învățământ 

gimnazial 

192 195 3 0  

 Situaţia şcolară a elevilor la sfârşitul anului şcolar  

Nivel de învățământ/ număr 

elevi/ copii 

Situația școlară la sfârșit de an, 

înainte de examenul de corigență 

Situația școlară la sfârșit de 

an,după examenul de corigență 

Repetenți Corigenți Repetenți Cu situația școlară 

neîncheiată 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

Nr.elevi ADS 11 0 11 0 

Nr.elevi învățământ primar 0 0 20 0 

Nr.elevi învățământ gimnazial 0 1 14 0 

Nr.elevi învățământ liceal 0 0 8 0 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

Nr.elevi învățământ primar 8 22 48 0 

Nr.elevi învățământ gimnazial 0 100 41 0 

Nr.elevi învățământ liceal 0 64 1 0 

AN ȘCOLAR 2017-2018 

Nr.elevi învățământ primar 14 30 70 0 

Nr.elevi învățământ gimnazial 3 138 44 0 

Nr.elevi învățământ liceal 2 61 8 0 

 

                 Promovabilitate 

 Promovabilitate la sfârșitul anului școlar 

Nivel de învățământ Nr elevi rămași înscriși Nr. elevi promovați Promovabilitate (procent) 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

ADS 24 13 54,16% 

PRIMAR 538 520 96,65% 

GIMNAZIU 308 294 95,45% 

LICEU 170 162 95,29% 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

PRIMAR 542 494 91,14% 
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GIMNAZIU 275 234 85,09% 

LICEU 194 193 99,48% 

AN ȘCOLAR 2017-2018 

PRIMAR 595 525 88,23% 

GIMNAZIU 293 249 84,98% 

LICEU 195 187 95,89% 

 

 Distribuția calificativelor la învățământul primar la sfârștul anului școlar 

 
Disciplina NS 

 

S B FB Total 

AN ȘCOLAR 2019- 2020 

Comunicare în limba română/ 

Limba și literatura română 

13 115 113 170 411 

Matematică și explorarea 

mediului/ Matematică 

13 115 107 176 411 

AN ȘCOLAR 2019- 2020 ADS 

Comunicare în limba română/ 

Limba și literatura română 

0 13 0 0 13 

Matematică și explorarea 

mediului/ Matematică 

0 13 0 0 13 

AN ȘCOLAR 2018- 2019 

Comunicare în limba română/ 

Limba și literatura română 

56 127 108 135 426 

Matematică și explorarea 

mediului/ Matematică 

58 123 109 136  

AN ȘCOLAR 2017- 2018 

Comunicare în limba română/ 

Limba și literatura română 

17 108 105 

 

142 

 

372 

 

Matematică și explorarea 

mediului/ Matematică 

18 

 

94 

 

101 

 

187 

 

400 

 
 

 Distribuția pe medii la nivel gimnazial/ liceal la sfârștul anului școlar 

 

Nivel  

 

Medii 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 Situație 

neîncheiată 

Total 

 AN ȘCOLAR 2019-2020 

Învățământ 

gimnazial 

15 35 79 76 84 19 308 

Învățământ 

liceal 

1 6 17 73 65 8 170 

 AN ȘCOLAR 2018-2019 

Învățământ 

gimnazial 

4 43 82 72 74 0 275 
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Învățământ 

liceal 

0 8 63 72 51 0 194 

 AN ȘCOLAR 2017-2018 

Învățământ 

gimnazial 
20 17 

 
89 70 

 
91 
 

0 287 
 

Învățământ 

liceal 
15 30 

 
56 

 
36 

 
45 
 

0 182 
 

 

 Situația absențelor elevilor: 

Nivelul Total absențe 

 

din care, 

 absențe motivate absențe nemotivate 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

ADS 2933 0 2933 

Primar 23613 6383 17230 

Gimnazial 17358 9995 7363 

Liceal  10876 5021 5855 

Total școală 51847 21399 30448 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

Primar 39286 5267 34019 

Gimnazial 23797 7179 16618 

Liceal  9582 7291 2291 

Total școală 72665 19737 52928 

AN ȘCOLAR 2017-2018 

Primar 47325 7685 39640 

Gimnazial 27749 8013 19736 

Liceal  12548 7087 5461 

Total școală 87622 22785 64837 

 

 Frecvența abaterilor prin note scăzute la purtare : 

AN ȘCOLAR  Nivel de învățământ Nr. elevi cu note scăzute la purtare 

2019-2020 Primar 6 

Gimnazial 35 

Liceal 8 

TOTAL : 49 

2018-2019 Primar 46 

Gimnazial 36 

Liceal 12 

TOTAL :94 

2017-2018 Primar 16 
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Gimnazial 32 

Liceal 10 

TOTAL: 58 

 Situația burselor acordate 

 

 

 

 

 

 Rata de 

promovabilitate 

EN VIII 

AN ȘCOLAR  SESIUNEA  Procent  

2019-2020  IUNIE 2020 36,7 

2018-2019  IUNIE 2019 77,2 

2017-2018  IUNIE 2018 46,8 

 

 Promovabilitatea la Evaluarea Națională la sfârșitul clasei a VIII-a pe discipline :  

AN ȘCOLAR/ SESIUNEA Procent Limba română Procent Matematică 

2019-2020 – SESIUNEA 2020 17,3 31,8 

2018-2019 – SESIUNEA 2019 40,9 63,6 

2017-2018- SESIUNEA 2018 37,5 34,3 

 
 
 
 

Tipul 

bursei 

Gimnaziu Liceu Total 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

Merit 0 0 0 

Performanta 0 0 0 

Studiu 0 0 0 

Sociala 0 0 0 

Boala 0 0 0 

Orfan 0 0 0 

Bani de liceu 0 0 0 

Total 0 0 0 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

Merit 0 0 0 

Performanta 0 0 0 

Studiu 0 0 0 

Sociala 0 0 0 

Boala 0 0 0 

Orfan 0 0 0 

Bani de liceu 2 2 2 

Total 2 2 2 

AN ȘCOLAR 2017-2018 

Merit 0 0 0 

Performanta 0 0 0 

Studiu 0 0 0 

Sociala 0 0 0 

Boala 0 0 0 

Orfan 0 0 0 

Bani de liceu 2 2 2 

Total 2 2 2 
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 Rezultatele obținute la Evaluarea Națională  pentru elevii claselor  a VIII-a   

 

 Rata de promovabilitate Bacalaureat iulie / septembrie :  

AN ȘCOLAR  SESIUNEA Procent  SESIUNEA Procent  

2019-2020 SESIUNEA IULIE 2020 61.40 % SESIUNEA 

SEPTEMBRIE 2020 

6.66 % 

2018-2019 SESIUNEA  IULIE 2019 38.98 % SESIUNEA 

SEPTEMBRIE 2019 

23.68 % 

2017-2018 SESIUNEA  IULIE 2018 48,69% SESIUNEA 

SEPTEMBRIE 2018 

4 % 
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EN VIII 2020 

Limba şi literatura 

română 

71 69 0 2 0 57 8 2 2 0 0 0 

Matematică 71 69 0 2 0 47 8 8 5 1 0 0 

Limba maternă 

maghiară 

67 64 0 3 0 5 12 14 13 12 8 0 

Medii generale 71 68 0 3 0 43 12 7 4 2 0 0 

EN VIII 2019 

Limba şi literatura 

română 

31 22 0 9 0 13 5 2 1 1 0 0 

Matematică 31 22 0 9 0 8 5 5 4 0 0 0 

Limba maternă 

maghiară 

28 20 0 8 0 0 0 1 4 9 6 0 

Medii generale 31 22 0 9 0 5 7 5 4 1 0 0 

EN VIII 2018 

Limba şi literatura 

română 

78 64 0 14 0 40 4 6 9 3 2 0 

Matematică 78 64 0 14 0      42 8 6 2 5 1 0 

Limba maternă 

maghiară 

67 53 0 14 0 5 8 12 16 9 3     0     

Medii generale 78 64 0 14 0 34 8 8 9 5 0 0 



 
 
 

 

22 

 Rezultatele obținute la Bacalaureat  

Nr. 

elevi 

înscriși 

Nr. 

elevi 

prezenţi  

Nr.  

elevi 

eliminați 

Nr. 

elevi 

absenți 

Nr. elevi 

cerințe 

speciale 

Nr. elevi promovaţi după sesiunea din august 

BACALUAREAT 2020 

60 59 0 1 0 0 

BACALAUREAT 2019 

59 57 0 2 0 9 

BACALAUREAT 2018 

53 52 0 2 0 1 

 

 Repartizare Admitere liceu 

 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

 

ADMITERE 2020 
Nr. elevi 0 1 0 9 15 13 6 3 0 0 

ADMITERE 2019 
Nr. elevi 5 4 1 1 6 5 6 1 0 0 

ADMITERE 2018 
Nr. elevi 0 0 1 9 16 15 7 4 0 0 

 

 Situația inserției absolvenților  

Situația actuală ale elevului: 

A.- Absolventul  în momentul de față are diplomă de bacalaureat. 

B. - Absolventul în momentul de față nu are diplomă de bacalaureat. 

C - Absolventul își urmează studiile la o universitate din țară. 

D - Absolventul își urmează studiile la o universitate din străinătate. 

E - Absolventul își urmează studiile la o școală postliceală. 

F - Absolventul își urmează/și-a urmat un curs pe pregătire profesională. 

G. - Absolventul nu și-a continuat studiile. 

H – Absolventul lucrează în țară. 

I – Absolventul lucrează în străinătate. 

J – Absolventul este inactiv. 

K –Nu cunoaștem situația absolventului. 

L – Alte situații- specificați 

Clasa Nr absolventi A B C D E F G H I J K L 

PROMOȚIA 2020 

12A 8 7 1 7 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

12B 17 14 3 11 0 0 0 0 1 0 1 4 0 
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12C 18 7 11 5 1 0 1 0 5 2 1 2 0 

TOTAL 43 28 15 23 1 0 2 1 6 3 2 6 0 

TOTAL 

% 
100% 65,12 34,88 53,49 2,32 0 4,65 4,65 13,95 6,98 4,65 13,95 0 

PROMOȚIA 2019 

12A 13 7 6 1 1 3 2 0 9 1 0 0 0 

12B 25 12 13 5 6 0 3 9 3 2 4 2 0 

12C 16 8 8 3 1 0 3 9 3 5 1 0 0 

TOTAL 54 27 27 9 8 3 8 18 15 8 5 2 0 

TOTAL % 100% 50 50 17 15 5,56 15 33 28 15 9,26 4 0 

 

c) RESURSE MATERIALE 

Construcţia şcolară: clădiri 

 Nr. 

Crt. 

Adresă clădiri Nr. Săli Încălzire Izolație Canalizare Anul 

construcției 

Sala de sport 

1 Str. Dunării, nr. 57 

(înv. liceal, imnazial) 

33 Apă geo da Fosă septică 

proprie 

2008 Da 

2 Irinyi Janos, nr.27 

(înv. primar) 

2 Apă geo da Fosă septică 

proprie 

2008 Nu 

3 Str. Petofi Sandor, 

nr.21 (înv. primar) 

Corp A 3 

copr b 4 

Apă geo Da 

 

Nu 

Fosă septică 

proprie 

Corp A 

1920 

Corp B 

2003 

nu 

4 Str. Zólyomi Dávid, 

nr. 1 (înv. preşcolar) 

4 Apă geo nu Canalizare 1974 nu 

5 Str. Libertății, nr.33 

(înv. primar, ) 

9 Apă geo nu Fosă septică 

proprie 

1910 da 

6 Irinyi Janos, nr.27 

(înv. preșcolar) 

2 Apă geo da Fosă septică 

proprie 

1952 nu 

7 Morii nr 58 (înv. 

preșcolar) 

2 Apă geo nu Fosă septică 

proprie 

1532 nu 

8 Str. Iriny Janos  nr 162 

(înv. preșcolar) 

3 Centrală 

termică 

proprie 

da Fosă septică 

proprie 

 nu 

9 Str. Crișana nr.37 (înv. 

preșcolar) 

1 Apa geo da Canalizare  nu 

10 Șc. primară Ciocaia 

nr1, str, dr P. Groza nr 

253(înv. preșcolar, 

primar) 

6 Centrală 

termică 

proprie 

nu Fosă septică 

proprie 

1962 nu 
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11 Grădinița Ciocaia –str. 

Petru Groza nr. 253 

2 Centrală 

termică 

proprie 

da Fosă septică 

proprie 

2016 nu 

12 Șc. primară nr 2 

Olosig, nr. 77 (înv. 

preșcolar, primar) 

3 Centrală 

termica 

proprie 

nu Fosă septică 

proprie 

1964 nu 

 

Liceul: Str. Dunării, nr. 57 

An construcție: 2008 

Suprafața desfășurată:  corp  A - 2354mp;   corp B - 1067.8 mp;                      Total: 3421.8mp 

Suprafata construită:     corp A -  844 mp;    corp B - 355.6 mp;                        Total:  1199.6 mp 

Curte: 848 mp 

 

 Liceul Teoretic Petöfi Sándor: 

 20000 mp 

 38 toalete (268.43 mp) 

 Săli de clasă: 30 + mansaradă  5 săli 

 Suprafață săli: 1354  mp 

 Nr. laboratoare: 7 

 Suprafață  laboratoare: 316 mp 

 Suprafață administrație (sală prof. birouri): 441 mp 

 Bibliotecă: 94.5 mp 

 Coridoare, scări: 647.37 mp 

 Încălzire centrală cu apă  geotermală 

 Autorizație  sanitară:  Nr.516/03.11.2008 

 

                   Şcoala primară nr. 2 Olosig: 

 Adresa: Olosig 77 

 An construcție: 1964 

 Suprafața desfășurată: 134.15 mp 

 Curte: 1980  mp 

 Nr. toalete: 6 

 Săli de clasă: 5 

 Suprafață săli:  190 mp 

 Suprafață administrație (sală prof. birouri): 24 mp 

 Încălzire centrală cu combustibil solid 

 Autorizație sanitară: 147/08 04 2008 

Şcoala cu clasele 0-lV: 

 Adresa: Irinyi J 27 

 An construcție: 2008 

 Suprafață desfășurată:  244.34  mp 

 Curte: 620 mp (20 X 31) 



 
 
 

 

25 

 Nr. toalete: 7 

 Săli de clasă: 2 

 Suprafață săli: 98 mp 

 Suprafață administrație (sală prof. birouri) 12 mp 

 Încălzire centrală cu apă geotermală 

 Autorizație sanitară: 220/11.10.2011 

 

            Şcoala cu clasele 0-lV 

 Adresa: str. Libertății 33 

 An construcșie: 1910 

 Suprafață desfășurată: 1436.27 mp 

 Suprafață construită: 873 

 Curte: 1953 mp(63 X 31 ) 

 Nr toalete: 13 

 Săli de clasă: 9 

 Suprafață săli: 280 mp 

 Suprafață administrație (sală prof. birouri): 26 mp 

 Încălzire centrală cu apă geotermală 

 Autorizație sanitară:  428/18.11.2004 

 

    Şcoala cu clasele 0-lV 

 Adresa: Petofi Sandor  

 An construcție: corp A: 1920, reabilitat 2001; corp B: 2003 

 Suprafața desfășurată: corp A: 210 mp; corp B: 650 mp    - total:  860 mp 

 Suprafața construită: corp A: 210 mp; corp B: 650 mp ; curte 2700 mp ( 60x45) 

 Nr. toalete: corp  A: 5; corp B: 11  

 Săli de clasă:  corp A: 5; corp  B:  5 

 Suprafață săli: 350 mp 

 Suprafață administrație (sala prof. birouri): 10 mp 

 Încălzire centrală cu apa geotermală 

 Autorizație sanitară:  426/18.11.2004 

 

      Clădiri reabilitate: 

 Amenajarea curţii liceului şi a clădirii de la învăţământul primar 

 Consolidarea gardului existent în jurul clădirii liceului, acesta fiind provizoriu, având în vedere 

că este în construcţie un alt corp de clădire în imediata vecinătate 

 Întărirea siguranţei, limitarea accesului persoanelor străine şi a absenteismului 

 Amenajarea curţii de la învăţământul primar pentru a fi un loc plăcut de joacă pentru elevi 

 Folosirea curţii pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică 

 Evitarea depozitării unor obiecte care pot fi un pericol pentru siguranţa elevilor, precum lemnele 

pentru foc, diminuând astfel riscul de accidentare 

 Această clădire va beneficia de un interfon, în acest fel fiind evitat contactul cu persoane străine 

şi nu se va perturba demersul didactic 
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 ACHIZIȚII pentru dotarea instituției de învățământ ȋn anii  2017, 2018, 2019 

 

          Achiziţii pentru dotarea instituției de învățământ ȋn anul 2017 

- set Lego education în sală de Lego ptr. predare cu metode interactive la orele de matematică, 

lb. română și lb. engleză 

- pachet tablă interactivă (tablă interactivă+video proiector) 

- 4 buc laptop 

- 6 buc. copiator multifucțional 

- 2 buc. videoproiector 

- diferite cărți ptr. bibliotecă școlară 

- 5 buc. scaner 

- 25 buc calculator ptr. laborator de informatică 

- ustensile de bucătărie la grădinița cu program prelungit (aragaz semiprofesional, cuptor 

microunde, oale) 

        Achiziţii pentru dotarea instituției de învățământ ȋn anul 2018 

- copiator multifuncțional 

- trusă de instrumente geometrice 

- materiale sportive (mingi de handbal, fotbal, baschet, set badminton, set- tenis de masă) 

- termosuflantă ptr. încălzirea salii de sport 

- 3 buc. aparat aer condiționat ptr. laboaratoare și bibliotecă 

- set Lego Education în sala de Lego ptr. predare cu metode interactive la orele de matematică, 

lb. română și lb. engleză 

- set costum ptr. corul școlii 

- o tablă interactivă 

- unelte ptr. întreținerea și repararea instituției (mașină de găurit cu percuție, invertor de sudură, 

mașină înșurubat, mandrină, scară aluminiu) 

Achiziţii pentru dotarea instituției de învățământ ȋn anul 2019- 2020 

- 12 kit-uri Revolutio de culoare alb/roșu – mărimea S/M 

- 7 mingi fotbal hybrid F500 

- 5 mingi handbal Atorka Hybrid H500 

- 5 mingi handbal Atorka Hybrid H500 M2 

- 1 plasă pentru 10-14 mingi 

- 1 laser multifuncțional EPSON MX20 

- 1 laptop Dell  

- 1 aspirator Karcher 

- 1 aspirator de mână H. Koenig 

- 1 telefon Alcatel 

- 2 videoproiectoare Blitzwolf 

- 2 laptop-uri (Dell+ ASUS) 

- 1 placă video Gefroce GTX 

- 1 memorie DDR3  

- 1 SSD Drive 512 GB Kingston 

- 1 termometru digital noncontact 

- 1 Gree Aer Condiționat 12000 BTU 

- 6 tablete Huawei 
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- 1 imprimantă laser monocrom Brother 

- 10 articole mobilier școlar 

- 1 tablă școlară monobloc 

 

 PARTENERIATE ȘI PROTOCOALE DE COLABORARE 

 
 În anul școlar 2019-2020 s-au încheiat următoarele parteneriate/ protocoale: 

1. Protocol de colaborare cu Școala Gimnazială Nr 8 Piatra Neamți, concurs județean “Colinda de 

Craciun”, durata acordului este valabil pe anul școlar 2019-2020. 

2. Protocol de colaborare cu Școala de Educatie Incluziva “Orizont” Oradea , scopul încheierii 

prezentului protocol îl constituie colaborarea dintre părți în vederea dasfășurării activitătii 

profesorului/învățătorului /sprijin și a integrării elevilor (CES), este valabil pe anului scolar 2019-

20200. 

3. Protocol de colaborare cu Asociatia Active Kids Oradea, program educațional pentru cadrele 

didactice denumit LEGĂTURA ÎNTRE DEZVOLTAREA NOTRICĂ- ATENȚIE, INVĂȚARE SI 

COMPORTAMENT LA COPII PREȘCOLARI ȘI ȘCOLARI, desfășurat în data de 11.11.2019. 

4. Protocol de colaborare cu Asociatia OvidiuRo , “Fiecare copil merită o poveste”este un program 

reglementat la începutul anului 2019. 

5. Protocol de colaborare cu Școala Gimnazila Dimitrie Cantemir, Oradea, concurs bilingv “Micul 

Bilingv “limba română –limba maghiară, anul școlar 2019-2020. 

6. Acorde de parteneria pentru educație cu Școala Gimnazială Nr 2 Lugoj Jud Timiș, concurs “Ferria 

iernii” 2019, durata acordului perioada anului școlar 2019-2020. 

7. Acord parteneriat cu Gradinița cu Programul Prelungit Nr 28 Oradea, concurs județean de creație 

plastic “Zâmbet… , Lumina.. , Fantezie…”, durata proiectului este valabil pe anului școlar 2019-

2020. 

8. Acord de parteneriat cu Smart Edu Publishing ,concurs Academia JUNIOR ediția a VII a, înscris 

CAER 2019 derulat la nivel national la data 12-15 noiembrie 2019. 

9. Acord de parteneriat cu Gradinița Particulara cu Program Prelungit “Vincenzia Cusmano”Piatra 

Neamti, concurs “Ieslea de Craciun”, durata în anului școlar 2019-2020. 

10. Acord de parteneriat cu Școala Gimnaziala Podgoria jud. Buzău în cadrul Expozitiei- Concurs 

regional “Toamna rugine “, durata 07.10.2019-15.04.2020. 

11. Acord de partenriat cu Școala Gimnaziala Nr 1 Tileagd, activități în cadrul proiectului educative 

județean Cufarasul cu povesti , in anul scolar 2019-2020 cu posibilitatea extinderii în anii școlar 

următori. 

12. Proiectul și în scoala-i sărbătoare, tema Sărbătorile de iarnă, durata 06-13 decembrie 2019. 

13. Proiect educațional ,” Pe urmele istoriei –Obiceiuri si Traditii” titlu Sahul – Sportul minții 

14. Proiectul Săptămăna educației globale cu tema “Schimbările climatice”, durata 18-24 noiembrie 

2019. 

15. Proiectul Saptamana educatiri globale  cu tema Schimbarile climatice 18-24.noiembrie 2019 

16. Contract de parteneriat cu Liceul Teoretic “Arany János” Salonta, tema Unitate în diversitate, nr. 

3574/09. 10. 2019. 

17. Acord parteneriat cu Universitatea Politehnică Timișoara, nr. 4339/21. 10. 2019 

18. Acord parteneriat cu GPP nr. 3 Valea lui Mihai, tema ”Suflet de Copil”, nr. 481/02. 13. 2020 
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 În anul școlar 2018-2019 s-au încheiat următoarele parteneriate/ protocoale: 

 

Învăţământ preşcolar şi primar 

 

Nr. 

Crt. 

Concurs / parteneriat Participanți 

1.  Concurs judetean ,, Puterea vindecatoare a poveștilor” CSI 

Bonitas, Oradea 

Rotter Mirela 

Nagy Andrea Timea 

Nagy Anita 

Melczer Eva 

2.  Concurs regional ,,Bostaniada” Școala Gimnazială nr. 1  

Corlățeni 

Rotter Mirela 

Nagy Andrea Timea 

Nagy Anita 

Melczer Eva 

3.  Concursul național „Tradiţii de iarnă – 

Carnaval/Farsang/Fasching Liceul “Teglaş Gabor” Deva 

Rotter Mirela 

Nagy Andrea Timea 

Nagy Anita 

Melczer Eva 

4.  Parteneriat între Liceul Teoretic ,, Petőfi Sándor " Săcueni, 

G.P.P. Szitakötőşi Baptistaszeretetszolgálat 

Gyöngyszemóvodája 

Guba Amália 

Ulici Diana Szecsánszki 

Mónika 

5.  Proiect educativ  judetean „Apa trece, pietrele rămân” Püsök Julianna 

Magdolna 

6.  Proiect educativ  județean : PREVEVENŢIA VIOLENŢEI  

/ AGRESIVITĂŢII LA VÂRSTA ŞCOLARĂ 

Püsök Julianna 

Magdolna 

7.  Parteneriat “ Micul bilingv” cu Școala Gimnazială nr. 16, 

Oradea 

Püsök Julianna 

siBokorErzsebet 

8.  Concursul de Creație ,,DIN SUFLET, PANTRU MAMA!" 

organizat de ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SILVANIA" 

SIMLEU SILVANIEI, JUDEȚUL SĂLAJ 

Rotter Mirela 

9.  Concursul județean Bucuriile iernii Grădinița cu P.P. Nr. 4, 

Caracal 

Rotter Mirela 

Nagy Andrea Timea 

Nagy Anita 

Melczer Eva 

10.  Parteneriat educațional:,,Împreună vom reuși”- parteneriat 

între grădiniță și familie 

Bartha Adriana 

Szodorai Maria 

11.  Fascinația cărților- parteneriat cu biblioteca orășenească  Bartha Adriana 

Szodorai Maria 

12.  ”Jocuri Logice aplicate în procesul instructiv educativ” - 

cadrul proiectului internațional Erasmus+ cu ȘG Szacsvai 

Imre - Oradea; 2018-2019 

Kozma Sandor 

13.  Proiect “The Harmony of  Nature”- dedicat anului 2019- 

International Year of the Periodic Table of Chemical 

Elements 

Dudas Gabriella Ploscar 

Cornelia, Marczin 

Renata 

14.  Parteneriat privind organizarea centrelor pilot de învățare și 

evaluare COMPER 

Pusok Julianna, Dudas 

Gabriella, Micle Maria, 

Hara Reka, Szabo 

Izabella, Portan Laura 
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Învăţământ gimnazial şi liceal 

Nr. 

Crt.  

Proiect/ parteneriat Participanți 

1 Liceul Tehnologic Special nr.1 Oradea, Jud.Bihor – Proiect 

educaţional “Implicarea elevilor în confecţionarea 

mijloacelor educaţionale” 

Karancsi Kinga 

2 Asociația Environ   - Campania ,,Baterel și Lumea NON-E” Karancsi Kinga 

3 Sweet Garden, Oradea - Proiectul ”Să dăm culoare școlilor” Karancsi Kinga 

4 Asociația EcoStuff România  -   Concursul de educație 

ecologică   “Școala Zero Waste“   

Szabo Ildiko 

5 Let’s Do It, Romania! – Proiectul Ziua de Curățenie 

Națională 2018   

Karancsi Kinga 

6 Parteneriat Școala din Vaslui, concurs de limba română: 

,,Cuvinte potrivite” 

GhermanOlimpia 

7 Proiecte în derulare: ROSE - de la 10.2018 - 10.2022 Kozma Sandor 

8 Parteneriat  -AIDS – HIV- DSP Bihor, ISJ Bihor Czervid Levente, Crisan 

Minerva 

9 Parteneriat Ecotop Oradea Catedra de biologie 

10 Parteneriat Școala Karcagdin Ungaria,  Cservid Levente 

11 SOR (societatea ornitologică română) Ecoșcoala Catedra de biologie 

12 Parteneriat cu Bedzin , Poland, Stowarzysznire Dobre Rece Egeresi Ingrid 

Popescu Eniko 

13 Parteneriat cu Asociația Erhangja Egeresi Ingrid 

14 Parteneriat cu Școala din Edeleny, Ungaria, în cadrul 

programului LEGO 

Ecsedi Francisc, Bodor 

Orsolya, Torok Iako 

Renata 

15 Concursul de matematică Zrinyi Ilona Catedra de matematica 

16 Parteneriat cu Poliția Orașului Săcueni Consilierul educativ 

17 Parteneriat cu Primăria  directiunea 

18 Parteneriat cu Biblioteca orășenească Gherman Olimpia 

19 Parteneriat cu Școala din Tatabanya – Ungaria Soki Bela 

20 Parteneriat cu Asociația sportivă FTC din Budapesta Kozma Sandor 

21 Programul – Step by Step la clasele primare, secția 

maghiară 

invatatoarele 

22 Programul Școală după școală – la clasele primare, secția 

română 

Dudas Gabriella 

Micle Maria 

 

 EVENIMENTE/ ACTIVITĂȚI/ CONCURSURI ORGANIZATE 

 

În cadrul instituției de învățământ se desfășoară an de an următoarele activități/ evenimente : 

Sărbătorirea zilei limbilor străine, Ziua Educației, Comemorarea zilei de 6 octombrie, Comemorarea 

victimelor Holocaustului, Balul Bobocilor, Majoratului, Halloween, Săptămâna Petofi, Săptămâna 

Educației Globale, Sărbătorirea Zilei Naționale a României, a Micii Uniri, Celebrarea Crăciunului- 

serbări, Comemorarea Zilei de naștere al poetului Petőfi S, Celebrarea Luceafărului poeziei românești, Marelui 

povestitor, Ion Creangă, Ziua Culturii Maghiare, vizionarea de spectacole de tratru, excursii în împrejurimi 
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 OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

UNITATE PJ LICEUL TEORETIC 

,,PETOFI SANDOR” 

STRUCTURA ȘCOALA PRIMARĂ 

,,FENYES ELEK” CIOCAIA 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

PRIMAR 1 Clasă Pregătitoare 

– secția maghiară – 

20 locuri 

1 Clasă Pregătitoare 

– secția maghiară – 

20 locuri 

1 Clasă Pregătitoare – 

secția maghiară – 20 

locuri 

 

UNITATE PJ LICEUL TEORETIC 

,,PETOFI SANDOR” 

STRUCTURA ȘCOALA 

PRIMARĂ NR. 2 OLOSIG 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

PRIMAR 1 Clasă Pregătitoare- 

secția maghiară – 

10 locuri 

1 Clasă Pregătitoare-   

secția maghiară – 

10 locuri 

1 Clasă Pregătitoare-   

secția maghiară – 

10 locuri 

 

UNITATE PJ LICEUL TEORETIC 

,,PETOFI SANDOR” 

STRUCTURA GRADINIȚA CU 

PROGRAM NORMAL NR. 2 

OLOSIG 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

PREȘCOLAR 1 GRUPĂ- 

secția maghiară / 

16 locuri 

1 GRUPĂ –                 

secția maghiară 

16 locuri 

1 GRUPĂ –                 

secția maghiară 

16 locuri 

 

UNITATE  PJ  

LICEUL TEORETIC 

,,PETOFI SANDOR” 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

PRIMAR  5 clase pregătioare (1 cls. 

s.română și 4 cls. 

s.maghiară) -100 locuri 

 

GIMNAZIAL  5 clase a V-a ( 1 cls. 

s.română și 4 clase 

s.maghiară) -125 locuri 

 

LICEAL  1 clasă s. rom. – profil real – 

s. Științe ale naturii – 28 

locuri 

1 clasă s. maghiară – profil 

real, s. Științe ale naturii- 28 

locuri 

1 clasă s. maghiară – profil 

uman, s. Filologie – 28 locuri 
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UNITATE PJ LICEUL TEORETIC 

,,PETOFI SANDOR” 

STRUCTURA GRADINIȚA CU 

PROGRAM NORMAL NR. 3 

CIOCAIA 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

PREȘCOLAR 2 GRUPE – 

secția maghiară/ 

40 locuri 

2 GRUPE – 

secția maghiară 

40 locuri 

2 GRUPE – 

secția maghiară 

40 locuri 

 

UNITATE PJ LICEUL TEORETIC 

,,PETOFI SANDOR” 

STRUCTURA GRADINIȚA CU 

PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 

SĂCUENI 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

PREȘCOLAR 10 GRUPE –                     

2 grupe secția 

română; 8 grupe 

secția maghiară/ 

200 locuri 

10 GRUPE – 

 2 grupe secția 

română; 8 grupe secția 

maghiară/ 

46 locuri/170 locuri 

10 GRUPE –                     

2 grupe secția 

română; 8 grupe 

secția maghiară/ 

200 locuri 

 

Liceul Teoretic „Petöfi Sándor:” asigură, pentru clasele I-XII,  pregătirea elevilor conform  

standardelor  din educaţie. Oferta educaţională a liceului nostru vizează dezvoltarea personalităţii elevilor, 

impune o participare activă, conştientă şi responsabilă a acestora şi identifică în mod clar modalităţile de 

adecvare la un context educaţional specific, realizându-se individualizarea unităţii noastre şcolare. In cadrul 

unităţii, avem 29 de elevi cu CES, din clasele   I – VIII, dintre care 19 beneficiază de profesor de sprijin. 

Oferta educaţională a Liceului Teoretic “Petöfi Sándor” este fundamentată pe o analiză multiplă, 

realistă, pornind de la nevoia de educaţie a copiilor, plasaţi în spaţiul social al comunităţii locale şi serviciul 

educaţional centrat în jurul ofertei curriculare şi extracurriculare, corelat cu interesele elevilor de a urma 

cursurile învăţământului superior sau de a se integra pe piata muncii şi tendinţele de dezvoltare economico-

socială a comunităţii, în conformitate cu prognoza ocupării forţei de muncă, a profesiilor solicitate pe termen 

mediu şi lung în municipiu şi zonă, în scopul orientării carierei elevilor. Promovăm servicii educaţionale de 

calitate, personalizate, proiectate pe trasee curriculare alternative, în condiţiile concurenţei dintre unităţile 

şcolare de atragere a populaţiei şcolare, ce creează oportunităţi de formare şi dezvoltare reală a elevilor. 

Potrivit acestor obiective, a fost prezentată elevilor şi părinţilor oferta educaţională, care asigură 

dezvoltarea propriei personalităţi în corelaţie cu interesele elevilor, părinţilor şi comunităţii locale. În ideea 

de a crea posibilitatea elevilor de a alege propriile parcursuri de pregătire, şcoala a propus un CDŞ, în funcţie 

de resursele materiale şi umane de care dispune.  

Elevii şi părinţii acestora optează, în funcţie de interesele, aptitudinile şi utilitatea practică a acestor 

opţionale, programate curricular sau extracurricular. Sunt alese, în special, opţionalele care asigură un plus 

de pregătire în domeniul limbilor străine, matematicii şi fizicii, ştiinţelor sociale, dezvoltării fizice 

armonioase şi consilierii.  

Oferta educaţională curriculară şi extracurriculară propusă are la bază analiza opţiunilor elevilor şi 

părinţilor exprimate în scris, cu ocazia repartiţiei computerizate (prima opţiune) şi cuprinderea absolvenţilor 

clasei a VIII-a pentru continuarea studiilor din învăţământul post-gimnazial.  
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Conducerea liceului, conform legislaţiei în vigoare, decide numărul de ore pentru disciplinele 

obligatorii şi opţionale (prezentate în schemele orare), urmărind indicatorii de performanţă: 

-  notele obtinute la evaluarile nationale; 

- notele obţinute la bacalaureat; 

- procentul elevilor admişi în învăţământul superior; 

- rezultatele obţinute la olimpiadele şcolare  

- rezultatele obţinute la concursurile şcolare interjudeţene şi naţionale pe discipline de învăţământ 

şi de creaţie literară; 

- stimularea elevilor talentaţi în domeniul artei şi sportului; 

- orientarea activităţii extracurriculare pe latura formării civice, a educării în spirit de 

competitivitate şi toleranţă; 

- educarea în spiritul economiei de piaţă; 

- autocunoaşterea şi valorificarea potenţialului propriu, pentru adaptarea rapidă şi eficientă la 

cerinţele pieţii muncii. 

Reperele pe care ni le-am propus sunt: 

 armonizarea exigenţelor sociale cu cele individuale; 

 armonizarea intereselor şcolii cu ale elevilor şi părinţilor, prin utilizarea eficientă a resurselor. 

       Considerăm că proiectul planului de şcolarizare este în concordanţă cu orizontul de aşteptare 

al elevilor, cu dorinţa lor de afirmare şi că răspunde cerinţelor actuale de educaţie pentru valori şi 

normalitate. 

       Prin aplicarea  „curriculumului la decizia şcolii”, se îndeplinesc finalităţile ce orientează 

acţiunile educaţionale: 

 formarea personalităţii prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale; 

 educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii 

şi al toleranţei; 

 cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi de valorile morale şi civice; 

 formarea capacităţii intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice, prin 

asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice; 

 asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare autoinstruirii pe parcursul întregii vieţi; 

 dezvoltarea armonioasă prin educaţie fizică şi sport, educaţie pentru sănătate; 

 realizarea idealului educaţional, derivat din tradiţiile umaniste, din valorile democraţiei, din 

aspiraţiile societăţii româneşti şi păstrarea identităţii naţionale.      

Oferta educaţională şi curriculară a liceului nostru vizează finalităţile învăţământului modern, 

dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a elevului, formarea personalităţii autonome şi creative. 

Gradul de atractivitate al ofertei noastre educaţionale este sporit de prestaţia calitativă  a tuturor 

cadrelor didactice, a climatului de responsabilitate şi profesionalism, a bazei materiale adecvate, a relaţiei 

foarte bune cu partenerii din comunitatea locală, a unei oferte extracurriculare diverse, a angajării tuturor 

factorilor de execuţie şi decizie în organizarea procesului instructiv-educativ,  asigurându-se în felul acesta 

obţinerea de rezultate bune şi foarte bune şi un succes garantat în evoluţia socio-profesională a fiecărui 

absolvent. 
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                                               B.Informații de tip calitativ 

 

Ambianța în unitatea școlară: climatul şcolii este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad 

înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre 

cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

Mediul de proveniență al elevilor: elevii provin din familii cu posibilități materiale relativ 

reduse. 

Liceul acoperă patru cicluri de educaţie: preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, prin urmare se pot 

identifica subgrupuri de interese specifice, care au propriile aşteptări: preşcolar, primar şi gimnazial - 

orientaţi spre performanţă şi activităţi extraşcolare, liceal - elevii intră în urma unei evaluări externe şi sunt 

elevii cu cele mai mari medii de admitere la nivelul comunităţii; sunt motivaţi pentru obţinerea unor rezultate 

deosebite şi participarea la activităţi extraşcolare. 

Situaţia elevilor cu nevoi speciale se prezintă astfel: elevi cu probleme de sănătate, elevi cu părinţi 

plecaţi în străinătate, elevi care se întorc din străinătate. Ȋn ȋnvăţământul primar si gimnazial sunt declaraţi 

19  elevi cu CES, Există 6 de copii instituţionalizaţi şi ȋn plasament; 230 de copii trăiesc ȋn familii 

monoparentale, 45 de copii sunt lăsaţi ȋn grija bunicilor. 

Se acordă bursă de ajutor social (orfani de ambii părinţi / boli cronice); burse sociale pentru elevi 

proveniţi din familii cu venituri materiale precare - pentru aceştia s-a realizat cu ajutorul psihologului şcolii 

un studiu al nevoilor de formare-consultanţă a elevilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; burse orfani, 

burse boală. În urma acestuia, am realizat o serie de alternative-suport cum ar fi: proiectele extraşcolare, 

activităţi prin care să dobândească abilităţi de gestionare a timpului, consiliere psihologică de grup, cercuri 

de artă, pictură, dans. 

Calitatea personalului: cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de verere științific și metodic, 

fapt constatat în cadrul inspecțiilor tematice și a celor pentru obținerea gradelor didactice. Acestea sunt 

preocupate de participarea la proiecte educaționale, simpozioane, perfecționare prin grade didactice sau 

reconversie profesională. 

În desfăşurarea activităţii didactice curente, trebuie menţionat aportul la acţiunile de perfecţionare 

ale I.S.J. Bihor a formatorilor din şcoala noastră. Prin activitatea lor, profesorii şcolii noastre aduc o 

contribuţie deosebită la viaţa spirituală a comunităţii.. 

Calitatea personalului didactic: 

- Calificat 98,25 %; 

- Absolvenţi de cursuri de formare/perfecţionare;  

- Personal auxiliar: 9 (2 cu studii superioare, 7 cu studii medii); 

- Autori de publicaţii:1 

Managementul unității: se desfășoară planificat, pe baza planurilor manageriale și operaționale, 

între membrii Consiliului de Administrație și cei ai Consiliului Profesoral fiind o bună colaborare. Cadrele 

didactice sunt organizate în comisii permanente, dar există și comisii cu caracter temporar. Responsabilii 

comisiilor întocmesc planuri manageriale și rapoarte ale activității desfășurate. 

Din punct de vedere al comportamentului managerial, exista patru valori cu impact major în eficienţa 

activităţii noastre:  

1) implicarea – conferă oamenilor un sentiment de apartenenţă şi responsabilitate; 
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2) consecvenţa – conduce la capacitatea de a genera integrare şi coordonare cu condiţia de a evita 

conformismul exagerat faţă de valorile tradiţionale, aceasta fiind o sursă de rezistenţă la schimbare; 

3) adaptabilitatea – capacitatea de transformare în interior, ca răspuns la condiţiile mediului extern, 

traducerea semnalelor venite din exterior în schimbări reflectate în comportamente şi structuri; 

4) viziunea –furnizează un scop pe termen lung, arătând tuturor membrilor organizaţiei noastre, 

elevi şi profesori, de ce munca noastră este importantă, dincolo de rezultatele cuantificabile. 

Relațiile cu comunitatea: Conducerea liceului şi cadrele didactice sunt conştiente de importanţa şi 

responsabilitatea pe care o au faţă de comunitatea locală, atât în calitatea sa de finanţator, cât şi de beneficiar 

al serviciilor educaţionale. 

Consiliull Reprezentativ al Părinților este implicat în viața școlii, prin sprijinirea demersurilor 

conducerii liceului și prin susținerea elevilor în activitățile extrașcolare. Sprijinul Primăriei Oraşului Săcueni 

este consistent, atât în ceea ce privește activitatea zilnică a școlii, cât și în cadrul activităților extrașcolare. 

Se menţine o permanentă legătură cu toate instituţiile partenere din comunitate, cu diferite societăţi 

comerciale, organizând împreună multiple activităţi şi programe, cu ocazia evenimentelor importante, 

unităţile economice locale şi grupurile comunitare fiind, în acest fel, beneficiari ai facilităţilor şcolii. De la 

aceste instituţii primim sprijin material şi financiar pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a tuturor 

activităţilor planificate. De asemenea, se colaborează foarte bine cu următoarele grupuri de interes: 

Cabinetul medical, Biserica; Poliţia, pentru cunoaşterea şi aplicarea regulilor de circulaţie rutieră şi în 

vederea prevenirii accidentelor de circulaţie; pompierii; Oficiul Forţei de Muncă Bihor, pentru orientare 

profesională; Oficiul de Protecţie Socială, Jandarmeria. De asemenea, s-au realizat parteneriate cu liceele 

din zonă. 

 
Parteneriate cu ONG-uri, asociaţii civile, mass-media 

ONG-urile şi asociaţiile civile reprezint deschiderea oportunităţilor de parteneriat/ colaborare. De 

aceea, pentru instituţia noastră este o prioritate căutarea şi luarea în evidenţă a ONG-urilor care prin profilul 

pot oferi oportunităţi de parteneriat şi colaborare. 

Interesul constă în exploatarea tuturor posibilităţilor ceea ce sunt oferite de aceste organizaţii. Cu 

ajutorul parteneriatelor putem lărgi sfera de activităţi extracurriculare cu diferite proiecte educative. Liceul 

nostru profită de aceste oportunităţi oferite de: Asociaţia Școala Nostră, Asociaţii sportive, Asociaţii de 

tineret, Asociaţia Sportivă Petőfi, Fundaţia Ruhama, Asociația Pro Săcueni, Asociația Pro Ciocaia, Centrul 

Cultural Ady Endre, Fundaţia Communitas, Fundaţia Creştină Diakonia și Fundaţia Sfântul Francis 

Alte activităţi desfăşurate: 

 Activităţi în colaborare cu profesori şi Fundaţia „Sfântul Francisc”  fondată de părintele 

Böjte Csaba 

 Grupe de voluntari care necesită dezvoltare 

 Grup de sculptură în lemn – elevi romi 

 Cerc artizan 

 Cerc mass-media 

 Cor școlar 

 Cerc de teatru 

 Este in derulare Proiectul Rose. 
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  În şcoală funcţionează un cabinet de asistenţă psihopedagogică şi orientare profesională.  

 

I.4. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ 

 

 Cultura organizaţională este una specifică liceelor teoretice, având la bază câteva valori 

fundamentale: performanţă, competiţie, tradiţie, cooperare, deschidere către valorile europene, 

responsabilizarea dascălilor şi a elevilor în calitate de membri ai unei organizaţii cu tradiţie în învăţământul 

românesc de înalt nivel ştiinţific şi cultural.  

 Valorile dominante ce configurează cultura dezvoltării organizaţiei noastre sunt următoarele: 

- orientarea spre acţiune bazată pe o structurare şi ierarhizare adecvată a scopurilor, 

obiectivelor şi priorităţilor; 

- orientarea spre elevi – beneficiari ai serviciilor educaţionale, dar şi spre profesori, ca 

actori ai actului pedagogic; 

- accentuarea acţiunilor de colaborare între toţi membrii organizaţiei; 

- cultivarea competiţiei bazată pe recunoaşterea succesului academic al profesorilor şi al 

elevilor; 

- stimularea şi susţinerea autoperfecţionării şi autodezvoltării, prin formarea conştiinţei de 

sine a şcolii; 

- creşterea responsabilităţii şcolii, a profesorilor, pentru calitatea rezultatelor; 

- valorizarea părinţilor şi a comunităţii locale ca parteneri ai şcolii; 

- consolidarea dimensiunii europene; 

 

Ritualurile şi ceremoniile Au ca scop întărirea comportamentelor pozitive, dar şi creşterea 

coeziunii în interiorul organizaţiei. Au devenit deja tradiţie: 

- ritualurile de trecere: primirea nou-veniţilor în şcoală, la clasele pregătitoare, V, IX, dar şi 

ceremonia absolvenţilor de clasa a XII-a; 

- Ziua liceului, Miss Boboc; 

- propuneri de ceremonii privind activitatea cu familia: Ziua porţilor deschise. 

 Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul Intern, care cuprinde norme privind atât 

activitatea elevilor, cât şi a cadrelor didactice. 

 În şcoală este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind 

deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

Relațiile în cadrul organizației 

 În relaţia directori – profesori, profesori – profesori: 

 S-a constituit o conducere democratică în luarea deciziilor în comun; 

 Are loc consultarea permanentă a şefilor de comisii metodice; 

 Se acceptă propunerile şi iniţiativele profesorilor; 

 În cadrul colectivului de profesori există, indiferent de vârstă şi specialitate, colaborare, spirit de 

echipă şi atmosferă propice desfăşurării procesului instructiv – educativ. 

 

 În relaţia directori – personal administrativ, profesori, celelalte categorii de personal: 

 Se constată respectarea sarcinilor de  serviciu, ierarhia este acceptată şi 

respectată; 
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 Consiliul de administraţie apreciază contribuţia personalului şi o stimulează; 

 Colaborarea profesori – personal administrativ asigură realizarea condiţiilor 

optime pentru desfăşurarea întregii activităţi didactice. 

            

 În relaţia şcoală – părinţi Se manifestă o colaborare bună între părinţi şi comitetele de părinţi, 

respectiv între conducerea şcolii şi Consiliul Reprezentativ al Parintilor, care se implică în organizarea şi 

buna desfăşurare a activităţii şcolare şi extraşcolare, in special pentru atragerea surselor extrabugetare 

necesare bunului mers al vieţii şcolii. 

        

 În relaţia Consiliul de Administraţie – Consiliul Şcolar al Elevilor: 

  Consiliul Şcolar al Elevilor este antrenat în rezolvarea problemelor 

referitoare la respectarea Regulamentului intern, organizarea unor activităţi extraşcolare cu caracter sportiv, 

cultural-artistic şi distractiv, asigurarea  în mediul elevilor a unui climat de colegialitate şi prietenie. 

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

 



  
 

 

Consiliul Profesoral Consiliul de Administrație Comisia pentru Evaluarea și 

Asigurarea Calității 

Cadre Didactice Director 

Coordonator structura Olosig 

Coordonator structura Ciocaia

 

Consilier Educativ 

Comisia Diriginților 

Director Adjunct 1 Director Adjunct 2 Director Adjunct 3 

Consiliul Elevilor Secretariat Contabilitate Administrativ Bibliotecar Laborant 

Cercuri Metodice 

- Limba și literatura română 
- Limba și literatura maghiară 
- Matematică, Tehnologii și arte 
- Științe ale naturii 
- Educație fizică 
- Limbi moderne 
- Istorie, geografie, științe sociale 
- Educatoare secția română 
- Educatoare secția maghiară 
- Învățătorisecția română 
- Învățătorisecția maghiară 
- Învățători step by step -secția 

maghiară 

- Îngrijitori 
- Agenți de pază 
- Șoferi 
- Muncitori de  
întreținere 
- Fochist 

 
 

ADMIN. 1 ADMIN. 2 

- Bucătari 
- Îngijitori 

 
 

Comisii de lucru 
- curriculum 
- mobilitate 
- burse 
- primirea, gestionarea și 
distribuirea  produselor 
lactate, de panificație și a 
merelor 
- evidența concediilor 

- comisia pt sport școlar 

Comisii de lucru 
- întocmire orar 
- monitorizarea 
frecvenței, 
combaterea 
absenteismului și a 
abandonului scolar 
- serviciul pe şcoală 
- gestionare siiir 
- responsabili  info 

 

Comisii de lucru 
- dezvoltare profesională și 
evoluție în cariera didactică -  
perfecționare 

- control managerial intern 
- notare  ritmică 
- verificarea condicii 
- olimpiade si concursuri 

- organizarea examenelor 

- preluare cataloage și 

registre matricole 

Comisii de lucru 
- cssm și situații de 
urgență 
- prevenirea şi 
eliminarea violenței, a 
faptelor de corupție și 
discriminării în mediul 
școlar  și promovarea 
interculturalității  
- psi 
- echivalare studii 
- cercetare disciplinara 
- recepție bunuri 
- inventariere 
- casare, clasare și 
valorificare a 
materialelor rezultate 

Director, 

Barta Imre 

5.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A LICEULUI TEORETIC



  
 

 

ll. DIAGNOZA MEDIULUI   INTERN 

 

Analiza S.W.O.T 

Pentru analiza realistă a organizaţiei şcolare, am aplicat metoda SWOT pe următoarele componente:  

 Curriculum 

 Resurse umane 

   Resurse materiale şi financiare  

   Management 

 Relațiile cu comunitatea              

 

Sursele de informare consultate au fost: rezultatele la examene – concursuri şcolare, Bacalaureat, 

concursuri de admitere, rezultatele la concursuri şi activităţi extraşcolare, planul de activitate al unităţii 

şcolare, situaţia elevilor după absolvire, analiza obiectelor opţionale din CDȘ, scheme orare ale liceului, 

orarul activităţilor extracurriculare şi al planificărilor, proiectele disciplinelor din CDȘ, discuţii cu elevii, 

părinţii, regulament intern. 

 

     CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Desfăşurarea de activităţi suplimentare cu elevii, 

în vederea imbunãtãţirii rezultatelor 

școlare,participãrii la concursuri şi olimpiade; 

 Existența, la nivelul fiecărei comisii, a 

materialelor curriculare: planuri de invaţământ, 

programe școlare, auxiliare curriculare, manuale, 

caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de 

probleme, indrumatoare, softuri educationale 

 Respectarea planului cadru de învăţământ 

 Programe CDȘ elaborate de cadrele didactice ale 

şcolii 

 Utilizarea metodelor de învăţământ moderne, 

eficiente, flexibile, centrate pe elev 

 Rapida adaptare a procesului de învăţământ la 

rigorile şi cerinţele din domeniu 

 Implicarea cadrelor didactice în vederea 

participarii elevilor la olimpiade şi la 

concursurile şcolare pe discipline  

 Realizarea evaluării prin îmbinarea metodelor 

clasice cu cele moderne  

 Participarea la proiecte europene 

 Activități extrașcolare, de voluntariat 

 Cadrele didactice au participat activ la activităţile 

comisiilor metodice şi ale cercurilor pedagogice. 

 Derularea proiectului Rose in școalã 

 Utilizarea unor programe de educaţie alternative: 

Step by step, pentru sectia maghiarã 

 Utilizarea limbilor materne ca limbi de 

predare:limba romana si limba maghiarã 

 Existenţa mediatorului școlar pentru elevii romi. 

 Folosirea, la anumite discipline, de către unele 

cadre didactice, a metodelor pasive, 

tradiţionale de învăţare– evaluare, a 

activităţilor frontale şi expozitive ceea ce 

conduce în unele cazuri la pierderea interesului 

elevilor, probleme de managementul clasei 

 Folosirea insuficientă a echipamentelor 

moderne 

 Cadre didactice care nu se implică în 

pregatirea suplimentară a elevilor                                                 

 Interesul scăzut al unor elevi pentru 

performanţă 

 Neimplicarea unor profesori în proiecte 

internaţionale  

 Utilizare încă redusă a PC-ului în procesul de 

învăţământ 

 O activitate mai mult formală în cadrul unor 

comisii 

 Abandonul școlar; 

 Lipsa logopedului; 
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 Derularea programelor axate pe metode moderne 

netradiționale, de exemplu învâțarea matematicii 

și a limbilor prin metoda Lego 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Existenta  nivelurilor de invatamant: prescolar, 

primar, gimnazial, liceal in cadrul institutiei 

 Colaborare  şcolii cu părinţii elevilor  

 Promovarea imaginii şcolii prin implicarea în 

diferite activităţi în colaborare cu ONG, 

instituţii, etc. 

 Sprijinul acordat de Primaria Orașului Sãcueni. 

 Promovarea mediocrităţii de către societate  

 False modele oferite de mass-media 

 Disponibilitatea scăzută a unor părinţi pentru 

problemele propriilor copii 

 Tot mai slaba participare a părinţilor la orele 

de consultaţii sau la şedinţele cu părinţii  

 Modificările frecvente la nivelul examenelor 

naţionale 

 

 

 RESURSE UMANE  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

 Şcoala beneficiază de cadre didactice calificate, la 

toate obiectele de învăţământ,  bine pregătite, 

multe cu gradul didactic I în învăţământ 

 Profesionalismul cadrelor didactice  

 Existenţa unor cadre didactice cu statut de 

formator  

 Interes permanent pentru perfecţionare şi 

dezvoltare personală manifestat de un număr 

considerabil de cadre didactice (cadre didactice  

formatori-5  , membri ai Corpului Național de 

Experți în Management Educațional-8,metodisti-

1,autori de publicatii-6) 

 Prin existenţa unui Cabinet metodic, cadrele 

didactice au acces la calculator, internet, 

publicaţii şcolare pentru informare şi 

documentare; 

 Cadrele didactice susţin, în cadrul cercurilor 

pedagogice şi al comisiilor metodice lecţii 

demonstrative şi referate foarte apreciate de 

asistenţă; 

 Participări la simpozioane 

 Participarea unui număr mare de cadre didactice 

la organizarea şi derularea de concursuri şi 

 Lipsa de responsabilitate a unor cadre 

didactice în raport cu cerinţele şi exigenţele 

şcolii 

 Slaba motivare a cadrelor didactice având în 

vedere salariile mici și inexistența unor 

modalități de stimulare financiară a acestora;  

 La unele cadre didactice s-au constatat 

următoarele: 

 Lipsă de colaborare, probleme de comunicare  

la nivelul unor catedre, ceea ce generează 

adesea disfuncţionalităţi în activitatea 

acestora; 

 Lipsă de coerenţă, predictibilitate şi 

transparenţă în evaluare 

 Insuficienta conştientizare din partea elevilor 

şi a unor cadre didactice a importanţei 

disciplinelor opţionale pentru dezvoltarea 

intelectuală 

 Un număr insuficient de cadre pregătite în 

domeniul tehnologiei informaţiei, comunicării, 

managementului de proiect sau al limbilor 

străine 

 Prezenţa aceloraşi cadre didactice în prea 

multe structuri instituţionale, grupuri de lucru. 
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proiecte educaţionale pentru elevi în colaborare 

cu diverse instituţii partenere 

 Implicarea unui număr din ce în ce mai mare de 

elevi  în proiecte şi activităţi care au ca rezultat 

creşterea autonomiei şi a dezvoltării personale a 

elevilor 

 Relaţiile interpersonale (profesori-elevi, 

profesori-părinti, profesori-profesori,  echipa 

managerială-personalul școlii  etc.) existente 

favorizează crearea unui climat educaţional 

deschis, stimulativ; 

 Foarte puține situații de elevi cu probleme 

disciplinare 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Ofertă bogată de formare din partea furnizorilor 

de formare profesională 

 Posibilitatea realizării programelor de formare la 

nivelul şcolii în colaborare cu CCD pentru 

diriginţi 

 Creşterea nivelului de salarizare al cadrelor din 

învăţământ 

 Participarea la acţiuni de protecţia mediului, de 

socializare 

 Costurile ridicate ale activităţilor de 

perfecţionare şi dezvoltare profesională 

 Inerţia şi slaba motivare a cadrelor didactice 

şi migrarea personalului spre alte domenii de 

activitate mai bine retribuite. 

 Insuficienţa fondurilor pentru stimularea 

activităţii cadrelor didactice cu rezultate 

deosebite la  concursurile şcolare şi examene 

naţionale 

 Reducerea numărului tinerilor profesori de 

valoare care vin în învăţământ 

 Creşterea numărului de elevi care provin din 

familii cu stare materială precară sau cu ambii 

părinţi plecaţi în străinătate 

 scăderea populaţiei de vârstă şcolară 

 lipsa de perspectivă a găsirii unui loc de 

muncă, chiar şi pentru absolvenţii de facultate 

 scăderea motivaţiei elevilor pentru învăţare 

 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Utilizarea eficientă a resurselor financiare  

 Utilizarea PC şi a programelor software în 

activitatea de secretariat şi cea administrativă 

 Spaţii igienizate, ceea ce conduce, în fiecare an, 

la obţinerea avizului sanitar şi a autorizaţiei de 

funcţionare 

 

 Lipsesc spaţii suficiente pentru laboratoare şi 

dotările aferente acestora; sunt necesare 

resurse financiare pentru realizarea unor 

cabinete in cadrul structurilor. 

 Lipsa vestiarelor și dușurilor la sala de sport; 

 Sãli de clasã mici; 
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 Alocarea  de burse pentru elevi (burse sociale, 

burse de studiu) rechizite 

 Functionalitatea  celor două Cabinete de 

informatică, 50 de calculatoare, conectate la 

internet; serviciile de contabilitate şi secretariat 

beneficiază de dotare cu calculatoare, 

imprimante, copiator, scanner, pentru realizarea 

lucrărilor curente. 

 Sunt folosite de catre administratie 12 calulatoare, 

5 calculatoare sunt folosite exclusiv de catre 

cadrele didactice 

 Şcoala are bibliotecă cu  fond de carte reactualizat 

 Tâmplărie PVC cu protecţie termică şi fonică în 

toate corpurile de clădire,parchet laminat 

 Existența unor fonduri băneşti extrabugetare, 

deşi sunt insuficiente; 

 Starea fizică bună a spatiilor şcolare şi 

încadrarea în normele de igienă corespunzătoare 

 Existența unui cabinet de consiliere 

psihopedagogică și a unui consilier cu normă 

întreagă 

 Existenta Cabinetului medical 

 Şcoala dispune de mijloace  pentru transportul  

elevilor 

 Utilizarea eficientă a resurselor financiare 

 Obținerea energie electrice prin metode 

alternative, verzi (biomasă) în orașul Săcueni – 

poluare 0, emisie de CO2 0, instituția a fost 

scutită sub plata energiei electrice 

 Clãdiri vechi și inadecvate; 

 Lipsã curte 

 Terenuri de joacã dezordonate; 

 Mobilier inadecvat si insuficient; 

 Servicii sociale reduse la nivel judeţean; 

 Lipsã mijloace vizuale la invatamantul 

preșcolar; 

 Surse bugetare limitate 

    

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Colaborarea cu Primăria şi Consiliul Local al 

orașului Sãcuieni  pentru finanţarea unor  dotări 

şi lucrări curente necesare 

 Descentralizare şi autonomie instituţională ca 

urmare a punerii în aplicare a Legii educației 

naționale – Legea 1/2011 

 

 Lipsa alocării fondurilor pentru perfecţionarea 

personalului didactic şi didactic auxiliar 

 Imposibilitatea unor cadre didactice de a-şi 

plăti cursurile de formare 

 Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 

conduce la uzura morală a echipamentelor 

existente  

 Reducerea contribuţiei Consiliului Local la 

bugetul şcolii, ca urmare a diminuării 

bugetului local, poate determina incapacitatea 

de plată a utilităţilor şi neasigurarea 

consumabilelor 
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MANAGEMENT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Receptivitate, transparenţă şi eficienţă pentru 

actul managerial 

 Stil democratic de conducere 

 Transparenţa procesului decizional 

 Delegarea unor sarcini membrilor Consiliului de 

Administraţie 

 O bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor 

didactice precum şi o bună coordonare a acestora 

 Satisfacția elevilor și părinților se păstrează la o 

cotă ridicată 

 Atmosferea destinsă, de încredere, de colaborare 

şi muncă în echipă  

 Adaptare uşoară şi rapidă la cerinţe 

 Existenţa unui cod intern nescris, a unui sistem 

de valori acceptatde elevi şi profesori 

 Organizare stabilă, clară, arborescentă, cu sarcini 

şi responsabilităţibine definite 

 Sistem informaţional şi decizional dezvoltat, 

realist, adecvat, prompt 

 

 

 

 Carenţe legislative în vigoare 

 Activitate relativ formală a unor comisiilor pe 

probleme 

 Existenţa unei disfuncţionalităţi în ceea ce 

privește comunicarea cadrelor didactice în 

cadrul unor comisii metodice   

 Dificultãţi in comunicare intre 

structuri,unitate coordonatoare 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Larga ofertă de formare în domeniul 

managementului educațional 

 Modificarea, îmbunătăţire, completarea 

legislaţiei în domeniulînvăţământului  

 Îmbunătăţirea imaginii, aprecierii şi percepţiei ca 

unitate deînvăţământ în capitală 

 Implementarea autonomiei şi descentralizării 

instituţionale 

 

 Suprapunerea termenelor pentru lucrări  

 Întârzierea în rezolvarea unor sarcini de lucru 

ca urmare a  implicării cadrelor didactice în 

activități în afara școlii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAȚIA CU COMUNITATEA  
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Diversitatea activităţilor extraşcolare: serbări 

pentru marcarea evenimentelor culturale, istorice 

şi religioase, vizite la muzee, excursii, vizionări 

de spectacole, activităţi ecologice 

 Societăţile comerciale sunt dispuse să ne 

sprijine, prin sponsorizări, în realizarea 

diferitelor activităţi extracurriculare şi în 

asigurarea şi modernizarea bazei didactico-

materiale 

 Colaborarea eficientă cu organizaţii non-

guvernamentale în vederea dezvoltării 

competenţelor morale şi  civice ale elevilor 

 Se realizează parteneriate cu diferite instituţii 

 Pagina de facebook a scolii prezintă noutăţile de 

interes 

 Slaba implicare a unor cadre didactice în 

participarea la programe educaţionale 

 Programe la care se plăteşte participarea 

elevilor  

 Utilizare încă redusă a PC-ului în 

comunicarea cu elevii şi părinţii 

 Lipsa site-ului scolii 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Colaborarea cu Direcţia Generală a Poliţiei, 

Direcţia Generală de Sănătate Publică, Direcţia 

pentru Protecţia Copilului; alte ONG-uri 

implicate în procesul educaţional; 

 Colaborarea cu Consiliul Reprezentativ al 

Parintilor, Consiliul local 

 finanţarea, de către Uniunea Europeană, a 

proiectelor de parteneriat şcolar european, 

necesare schimbului de experienţă educaţională, 

cunoaşterii sistemului de învăţământ european şi 

integrării dimensiunii europene în educaţie 

 Lipsa motivaţiei cadrelor didactice pentru 

derularea unor programe educaționale 

 Nivelul cultural scăzut al unor părinţi  

 Situaţia materială precară a unor familii din 

care provin elevi ai şcolii  

 Scaderea numarului de copii; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lll.DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 
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a. CONTEXTUL EUROPEAN 

Contextul strategic la nivel european este reprezentat de tratatele Uniunii Europene şi recomandările 

sau directivele trasate de aceasta statelor sale membre. 

Documentul strategic adoptat de către Uniunea Europeană ce stabileşte o viziune şi ţinte specifice 

pentru ţările membre este intitulat “Strategia Europa 2020”. Obiectivul strategiei Europa 2020 este să 

faciliteze crearea mai multor locuri de muncă şi să asigure condiţii de viaţă mai bune. Astfel, Comisia 

propune Uniunii Europene cinci obiective măsurabile ce vor fi transpuse în obiective naţionale: 

- Ocuparea forţei de muncă 

- Cercetarea şi inovarea 

- Schimbările climatice şi energia 

- Educaţia 

- Combaterea sărăciei 

La nivelul Uniunii Europene s-au produs progrese suținute pentru realizarea efectivă a unui spațiu 

european extins al educației, în perspectiva cerințelor societății și economiei bazate pe cunoaștere. 

b. CONTEXTUL  NAȚIONAL 

România și-a asumat, la nivel național, valorile de referință ale obiectivelor Strategiei Europa 2020, 

Memorandumul cu tema: Aprobarea valorilor finale ale obiectivelor României pentru Strategia Europa 

2020, care stabilește în domeniul educației, două ținte strategice. Ținta referitoare la învățământul 

preuniversitar prevede reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii până la 11,3% în 2020.  

Prezentul PDI are la bază documente strategice / acte normative de la nivel naţional ( menționate 

în prima parte a PDI-ului) .  

Strategia MEN privind descentralizarea este orientată pe următoarele domenii: 

 Curriculum 

 Evaluare și certificare 

 Rețeaua școlară și fluxurile de elevi 

 Conducere și administrare 

 Resursele umane 

 Politicile de finanțare 

   În contextul naţional actual, sunt conturate următoarele priorităţi în domeniul educaţiei: 

 ȋnvăţarea centrată pe elev; 

 dezvoltarea curriculumului; 

 dezvoltarea de standarde de performanţă; 

 formarea continuă a personalului;  

 asigurarea calităţii;  

 orientarea şi consilierea; 

 sistemul informaţional; 

 modernizarea bazei materiale; 

 management educaţional; 

 şanse egale;  

 utilizarea TIC în predare; 

 elevi cu nevoi speciale; 
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 formarea continuă a adulţilor; 

 integrarea europeană; 

 dezvoltarea de materiale pentru formare diferenţiată. 

 

 

c. CONTEXTUL REGIONAL ŞI LOCAL 

În întocmirea prezentului proiect, au fost urmărite direcţiile strategice stabilite la nivel judeţean şi 

local în domeniul educaţiei. Astfel, s-a luat în considerare obiectivul strategic 3.2.2 din cadrul Planului de 

Dezvoltare Regională a Regiunii Nord-Vest 2014-2020, care prevede investiţii în consolidarea accesului la 

educaţie şi formare de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii, prin măsurile: 

1.2.1. Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii, în special pentru tinerii din zonele rurale şi 

comunităţile defavorizate; 

1.2.2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei învăţământului prin adaptarea ofertei educaţionale la 

cerinţele pieţei muncii. 

În acelaşi timp, au fost luate în considerare principalele priorităţi şi politici promovate de 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor 2016-2020, ce au scopul de a crea un mediu de învăţare pozitiv, de a 

consolida calitatea și inovaţia la nivel pedagogic, de a spori calitatea competenţelor corpului didactic în 

vederea unei abordări corecte a diversităţii sociale și culturale, precum și în vederea dezvoltării unor tactici 

adecvate de combatere a violenţei și intimidării în școală. 

 

Politicile de intervenţie la nivelul școlii includ: 

 Transformarea școlilor în comunităţi de învăţare, care să se bazeze pe o imagine de 

dezvoltare instituţională comună tuturor beneficiarilor, prin utilizarea experienţei și cunoștinţelor tuturor 

acestora, prin crearea unui mediu confortabil, care să inspire și să încurajeze libertatea de gândire, 

motivându-i astfel pe tineri să își continue educaţia și instruirea. 

 Perfectarea unor sisteme care să identifice primele semne de risc, ceea ce oferă 

posibilitatea de a fi luate măsuri imediate, înainte ca problemele să se manifeste și înainte ca elevii să 

perceapă ca alternativă abandonul școlar. 

 Strânsă legătură cu părinţii și cu alte organizaţii relevante din afara școlii, cum ar fi: 

serviciile comunitare din zonă, care reprezintă emigranţii sau minorităţile, asociaţiile sportive și culturale, 

angajatorii sau organizaţiile societăţii civile, ceea ce facilitează găsirea unor soluţii holistice pentru ajutarea 

acelor elevi din grupele de risc și mediază apelarea la sprijin din exterior, la psihologi, asistenţi sociali, 

servicii comunitare sau asociaţii culturale. Acest lucru poate fi facilitat de mediatorii din comunitatea 

respectivă, capabili să susţină comunicarea cu părinții și copiii din aceste grupe de risc și să reducă gradul 

de neîncredere al acestora în școală. 

 Susţinerea și sprijinirea continuă a eforturilor depuse de cadre didactice în munca lor cu 

elevii din grupele de risc, condiţie de bază pentru eficacitatea măsurilor luate la nivel de instituţie. Cursurile 

de pedagogie, precum și cursurile ulterioare de perfecţionare pentru cadre didactice și pentru personalul 

administrativ din cadrul școlii sunt menite să îi ajute pe aceștia să abordeze corect problema diversităţii la 

clasă și să îi susţină pe elevii provenind din medii defavorizate socio-economic, conducând la rezolvarea 

eventualelor situaţii dificile care pot apărea în procesul de predare. 

 

 

d. ANALIZA P.E.S.T.E.   
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Mediul extern al şcolii include: factorii politici, economici, sociali, tehnologici, ecologici şi în 

general, tot ceea ce o influenţează în vreun fel. 

Şcoala este un sistem deschis, iar acest lucru presupune interacţiuni multiple ale acesteia cu mediul 

extern. 

 

CONTEXTUL POLITIC 

 

Şcoala se află în contextul politic actual, o societate în schimbare, în căutarea şi promovarea 

valorilor reale, fiind evidentă dorinţa de reformă. 

Modificările legislative introduse în domeniul învăţământului preuniversitar, precum şi proiectele 

aflate în prezent în dezbatere conturează tendinţe noi în dezvoltarea politicii educaţionale pe termen lung, 

cu efecte importante asupra întregului sistem.  Se va continua monitorizarea absenteismului și abandonului 

școlar, în special în rândul elevilor romi și vor fi dezvoltate și implementate structuri și mecanisme de 

informare, formare, monitorizare și comunicare la nivel local, regional și național în domenii-cheie: 

desegregarea/discriminarea, prevenirea și combaterea fenomenelor de violență în școală, incluziunea ș.a.  

Ĩn actualul context politic, constatãm  urmãtoarele : 

 Implementarea parţială a legislaţiei privind descentralizarea a condus la creşterea 

responsabilităţii manageriale, la deschiderea faţă de comunitate şi de parteneriate în şcoală, dar lipsesc încă 

normativele şi metodologiile aferente pentru o dezvoltare calitativă. Din acest motiv ne confruntăm cu un 

mare risc privind realizarea coerentă şi calitativă a modificărilor. Lipsa de încredere faţă de politicieni, 

ideea  că educaţia nu este o prioritate pentru ei, pot influenţa negativ sistemul.  

 Fiind o şcoală pentru minoritati din judeţul Bihor, concurenţa instituţională influenţată şi de 

interese politice locale, poate avea efecte negative la dezvoltarea instituţiei.  

 Săcueni este un oraş multicultural, pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, 

asigurarea învăţământului în limba maternă este prevăzută de lege. În cazul nostru, pentru minoritatea 

maghiară, învăţământul este organizat la toate nivelurile cu predare în limba maternă.  

 În ceea ce priveşte politica educaţională a judeţului Bihor în domeniul educaţiei timpurii, 

sunt promovate criterii precum calitatea, echitatea şi eficienţa, promovată de un management care să 

faciliteze realizarea unui climat educaţional bazat pe respectarea principiului egalizării şanselor tuturor 

copiilor. 

Provenind din medii sociale diferite, elevii din școală au diferențe în ceea ce privește premisele 

dezvoltării personale. Școala încearcă să minimizeze aceste diferențe și să asigure echitatea în educație. 

Segmentele politicii educaţionale urmărite sunt: 

 legislativ (descris prin modificarea cadrului legislativ şi normativ al sistemului de 

învăţământ şi considerarea învăţământului ca prioritate naţională, cerinţă care la nivel financiar este 

neoperantă); 

 strategic propriu-zis (descris prin existenţa de programe care vizează toate domeniile şi 

nivelurile sistemului şi programe aflate în desfăşurare care urmăresc modernizarea sistemului, preluarea 

experienţei internaţionale şi anticiparea evoluţiei sociale, culturale şi economice a societăţii); 

 implementării reformei – domeniile implementării reformei sunt asigurarea punerii în 

practică a prevederilor legale, asigurarea gratuităţii serviciilor şi a bazei legislative, cofinanţarea pentru 

salarizare, întreţinerea internatelor, activităţilor extraşcolare, asigurarea protecţiei sociale, a copiilor etc. 
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Alte priorităţi ale politicii educaţionale: asigurarea dreptului de patrimoniu cultural şi de proprietate 

intelectuală; organizarea învăţământului în zonele defavorizate. 

Direcţii principale ale reformei: perfecţionarea curriculum-ului şi compatibilitatea curriculum-ului 

naţional cu cel european; continuarea de editare de manuale alternative. 

Cadrele didactice insistă pe iniţiativă, pe problematizare, pe dezvoltarea capacităţii de a reflecta 

pentru identificarea celor mai bune soluţii la problemele puse în funcţie de fiecare situaţie în parte.  Pentru 

a realiza aceste lucruri, am folosit în permanenţă „provocările”, cazurile concrete, diverse experienţe 

neaşteptate şi necunoscute.  În Liceul Teoretic “Petöfi Şandor”, evoluţia învăţământului se realizează prin: 

 promovarea unor principii didactice: 

- orientarea ideologică şi motivarea elevilor pentru învăţare; 

- promovarea învăţării prin implicare activă şi stimulare; 

- intuiţia; 

- însuşirea conştientă şi activă a cunoştinţelor; 

- accesibilitatea în realizarea procesului didactic; 

- sistematizarea şi continuitatea în instruirea elevilor; 

- diferenţierea procesului de instruire şi educaţie în raport cu particularităţile de vârstă şi 

intelectuale; 

- îmbinarea educaţiei cu viaţa şi a teoriei cu practica.  

 

 promovarea metodelor moderne în procesul de  învăţare; 

- problematizarea; 

- învăţarea prin descoperire şi cercetare; 

- învăţarea în grupe mici şi metoda proiectelor; 

- asaltul de idei sau „brainstorming”; 

- instruirea programată; 

- lectura rapidă.  

 interesul pentru propria pregătire profesională.  

 componenta strategică şi tactică: 

- promovarea sistemului de colaborare cu mass-media; 

- iniţierea, elaborarea şi implementarea programelor europene prin proiecte realizate de 

către echipa de proiecte a liceului, pentru promovarea schimburilor de experienţă, mobilitatea elevilor şi 

profesorilor în diferite ţări europene şi atragerea de fonduri în scopul realizării acestor activităţi; 

- iniţierea de proiecte, cu finanţare externă, prin care să se realizeze reabilitarea clădirilor 

liceului; 

- crearea comisiilor metodice pe catedre şi asumarea responsabilităţilor de către şefii de 

catedre; 

- efectuarea controalelor financiare în scopul verificării modului în care sunt folosite 

fondurile alocate; 

- atragerea, în interesul elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice a resurselor extrabugetare 

prin: sponsorizări, donaţii, spectacole şi concursuri cu intrare, activităţi productive; 

- iniţierea şi dezvoltarea legăturii şcolii cu mediul comunitar şi social prin programe şi 

activităţi specifice.  

 componenta instituţională şi organizatorică: 
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- crearea unor structuri instituţionale, capabile să asigure activităţi de implementare a 

reformei învăţământului (ex.: echipe de proiect, consiliul consultativ pentru reformă, consiliile claselor, 

consiliul elevilor etc.); 

- asigurarea unei bune administrări a instituţiei; 

- consilierea şi orientarea profesională a elevilor; 

- educaţie pentru sănătate şi siguranţă în muncă pentru comportament adecvat în situaţii 

de urgenţă.  

 

 

CONTEXTUL ECONOMIC 

 

Săcueni împreună cu oraşele Marghita şi Valea Mihai, alcătuiesc microregiunea Valea Ierului, 

situată pe văile răurilor Ier şi Barcău. Economia zonei este alcătuită din activităţi agricole, cum ar fi culturi 

cerealiere, legumicultură şi viticultură în zona Săcueni;  industria de confecţii din Valea Mihai şi Marghita; 

industria extractivă in zona Suplacu de Barcău;  exploataţii de petrol şi gaze naturale în zona Marghita;  şi 

mici întreprinzători.  

După datele Strategiei de dezvoltare a judeţului Bihor 2014-2020  în ceea ce privește infrastructura 

de afaceri, oraşul Săcueni are un rol foarte important în atragerea investitorilor în zonă. Microregiunea are 

totodată un potenţial turistic, care poate fi valorificat. 

Oraşele microregiunii fiind în imediata vecinătate a graniţei cu Ungaria, pot genera beneficii 

economice semnificative. Aceste condiţii comparativ cu alte judeţe, asigură absolvenţilor perspective noi 

în aplicarea cunoştinţelor acumulate în băncile şcolii. 

În acest context şcoala devine un prestator de servicii care trebuie să se adapteze regulilor pieţii. 

Responsabilitatea educativă a şcolii, pe lângă formarea competenţelor generale este şi crearea posibilităţilor 

obţinerii unor competenţe profesionale şi specifice economiei zonei (educaţia antreprenorială, învăţământ 

tehnic şi profesional). 

Bilingvismul reprezintă un avantaj economic lărgind gama ofertei de proiecte, de pregătire 

profesională şi de angajare.   

Totuşi, la nivel local şi regional există recesiune economică.. În acest context, numeroşi elevi provin 

din familii care nu pot asigura un minim financiar pentru educaţie, iar numărul părinţilor care pot sponsoriza 

activităţile şcolare prin firmele lor este redus. 

  Resursele extrabugetare la nivelul unităţii sunt insuficiente; deşi legislaţia actuală permite 

atragerea de resurse extrabugetare, interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii 

pentru unităţile de învăţămînt este în continuare destul de scăzut. 

Bugetul şcolii este asigurat de la nivel local şi central. 

Efectul factorilor economici poate fi destul de grav, de la dezinteres şi absenteism până la abandon 

şcolar. Un efect pozitiv în acest context îl are aplicarea programelor sociale : 

 supliment de hrană constând în lapte, fructe şi produse de panificaţie; 

 manuale şi rechizite gratuite; 

 burse sociale, burse de merit și burse de studiu; 

 programul Euro 200. 

 Există anumite nevoi specifice dictate de cerinţele de pe piaţa muncii: 

- cunoaşterea folosirii tehnicii de calcul, birotică şi telecomunicaţii: majoritatea firmelor 

utilizează gestiunea pe calculator, corespondenţa prin internet şi fax, comunicare prin reţele de calculatoare 
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sau centrale telefonice, utilizare de case de marcat electronice, cititoare de carduri bancare – ceea ce implică 

includerea unor cursuri obligatorii sau opţionale în acest domeniu; 

- cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie europeană – pe de o parte exista in zona  

firme cu capital strain ; pe de altă parte, unii absolvenţi optează  să lucreze pentru o perioadă în străinătate 

; 

- generalizarea lucrului în echipe, pe proiecte specifice, ceea ce impune formarea unor 

abilităţi specifice; 

- însuşirea tehnicilor de scriere a unui CV, a unei scrisori de intenţie, a interviului, a scrierii 

unui eseu pentru admitere la universităţi de prestigiu; 

- necesitatea unei consilieri şi orientări profesionale, cu accentul pus pe istorii de succes ale 

unor absolvenţi şi permanentizarea consilierii psihologice a tuturor elevilor. 

 

CONTEXTUL SOCIAL 

 

Privind mediul socio-cultural, existenţa minorităţii rrome în oraş şi în judeţ, a necesitat  măsuri 

suplimentare. Luând în considerare faptul că minoritatea rromă este semnificativă în judeţul Bihor, (după 

rapoartele despre starea învăţământului),  în ultimii 15 de ani au avut loc o serie de progrese : există 

institutori, manuale şi materiale în limba romani, precum şi mediatori şcolari.  

În urma campaniei „Eu îţi dau recomandare” derulat în parteneriat cu Partida Romilor „Pro Europa” 

un număr de 77 de elevi au fost înscrişi pe locuri special alocate pentru elevi de etnie romă.  Accesul la 

educaţie este facilitat şi de angajarea unui mediator şcolar. 

Pe lângă programele existente, trebuie  iniţiate mai multe activităţi şi servicii integrate de sprijin şi 

consiliere pentru grupuri de copii vulnerabili, excluşi şi/sau discriminaţi.  

Judeţul Bihor asigură un mediu socio-cultural stabil şi echilibrat prin multiculturalismul regiunii, 

accesul neângrădit la cultură, relaţii transfrontaliere şi  numărul ridicat de ONG-uri. Responsabilitatea şcolii 

este transformarea oportunităţilor oferite de acest mediu în resurse utilizabile atât pentru elevi cât şi pentru 

comunitate. Pentru formarea identităţii locale şi europene, activităţile extraşcolare trebuiesc realizate în 

parteneriat cu societate civilă, şi trebuie să tindă spre carieră, dezvoltare personală prin cunoaşterea valorilor 

democratice, însuşirea competenţelor necesare a unui cetăţean activ în societate, în programe de voluntariat.  

Din punct de vedere social,am identificat urmãtoarele probleme: 

 Creşterea numărului de familii monoparentale. 

 Copii rămaşi în grija bunicilor prin plecarea părinţilor la locuri de muncă din străinătate, fapt 

ce afectează sănătatea şi integritatea elevilor, favorizând apariţia unor manifestări violente în limbajul şi 

comportamentul acestora. 

 Reducerea permanentă a numărului de copii va afecta pe termen mediu cifra de şcolarizare, 

deci şi personalul didactic. 

 Informaţiile negative preluate din mass-media acţionează asupra psihicului elevului 

contribuind la dezvoltarea delincvenţei juvenile.Cu toate acestea, părinţii, elevii, administraţia locală îşi 

manifestă încrederea că educaţia este singurul mijloc de promovare socială. 

 În acest moment, şcoala trebuie să depună eforturi susţinute pentru a elimina aceste cauze.  

 

CONTEXTUL TEHNOLOGIC 
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Tehnologia informaţiei şi comunicării îşi pune tot mai mult amprenta întoate domeniile de activitate. 

Astfel, se remarcă introducerea la scară largă a echipamentelor informatice, a software-urilor educaţionale. 

Acest lucru are ca efect posibilitatea desfăşurării unui proces educativ interactiv, centrat pe elev.  

Insituţia noastră  nu dispune de condiţiile tehnice necesare   in vederea  pregătirii elevilor pentru  

societatea informatizată. Dotarea I.T. ( cu calculator, acces internet şi xerox) a corpurilor de clădire 

aparţinătoare instituţiei, este o prioritate sporită, importantă pentru a facilita transmiterea de informaţii în 

cadrul instituţiei şi pentru a facilita accesul la informaţie pentru cadrele didactice care nu beneficiază de 

calculator. 

Generalizarea accesului permanent la INTERNET şi reţeaua internă de calculatoare la toate nivelele 

şi în majoritatea încăperilor, reprezintă o sursă importantă de informare. Se doreşte extinderea dotării cu 

videoproiectoare şi table interactive şi pregătirea resursei umane si  pentru utilizarea eficientă a acestora în 

procesului de predare-învăţare. 

 Dezvoltarea paginii web ar putea asigura un set de funcţii şi beneficii pentru instituţie: promovarea 

imaginii instituţiei, promovarea serviciilor şi programelor şcolare/extraşcolare,  suport de lucru pentru 

personalul din instituţie, conectivitate activă cu reţelele sociale.  

În general, materialul didactic este depășit moral, astfel încât unele laboratoare au devenit 

inutilizabile.  

 

CONTEXTUL ECOLOGIC 

  

 În apropierea şcolii nu se află surse importante de poluare. 

 Deşeurile rezultate din activitatea şcolară nu afectează mediul, gunoiul fiind ridicat de către 

instituţiile de salubrizare în mod regulat  

 Obținerea energie electrice prin metode alternative, verzi (biomasă) în orașul Săcueni – 

poluare 0, emisie de CO2 0, instituția a fost scutită sub plata energiei electrice 

 În marea majoritatea clădirilor încâlzirea se realizează prin surse alternative, verzi – energie 

geotermală, astfel realizăm o emisie de CO2 -0. 

 Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare au în vedere 

reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens, şcoala 

noastră participă la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele didactice sau de partenerii 

sociali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  VIZIUNEA, MISIUNEA, ȚINTELE  ŞI  OPŢIUNILE  

STRATEGICE 
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IV.1. Viziunea 

Viitorul Văii Ierului! 

 Liceul Teoretic “Petöfi Sándor” Săcueni este o instituţie de ȋnvăţământ care ȋşi popune sã 

pregãteascã generaţii capabile sã se adapteze la o societate in schimbare, să promoveze o educaţie modernă, 

de calitate, care să ofere elevilor posibilitatea dezvoltării lor plenare ȋn ceea ce priveste acumularea de 

cunostinţe, formarea si modelarea caracterului, formarea competenţelor. 

Ne propunem să fim o şcoală apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa 

activităţii instructiv-educative, pentru asigurarea condiţiilor materiale propice unui învăţământ modern şi 

de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de 

performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană. 

Motto: Nu este destul să ştii, trebuie să şi aplici; nu este destul să vrei, trebuie să şi faci. 

                                         J.W.Goethe 

 

Dorind o viziune dinamică, ştiinţifică, pragmatică, am centrat viziunea întregii echipe manageriale 

pe următoarele domenii:  

 Curriculum:  Educaţia în spiritul valorilor  europene 

 Resurse materiale şi financiare: Şcoală modernă din punct de vedere al infrastructurii, cu 

dotările necesare pentru a realiza un învăţământ modern şi de calitate 

 Resurse umane: Elevi europeni capabili sa facă faţă cerinţelor contemporane; Cadre 

didactice cu un înalt grad de pregătire proferională, dedicate muncii de educator 

 Relaţii comunitare: Părinţi implicaţi direct şi activ în viaţa şcolii; O imagine a şcolii 

pozitivă, prin colaborarea cu partenerii direct interesaţi în actul educaţional şi prin rezultatele obţinute în 

cadrul diferitelor proiecte. 

 

IV.2. Misiunea 

    Liceul Teoretic “Petöfi Sándor”  doreşte să devină o instituţie  de învăţământ şi cultură pe Valea 

Ierului, care pune în centrul activitãţii sale  elevul. Prin creşterea calităţii procesului instructiv- educativ, 

imbunatateste  performanţele şi abilităţile elevilor, contribuie la formarea personalităţii conform valorilor 

şcolii şi asigură accesul întregii comunităţi la învăţământ şi educaţie pentru realizarea personală şi 

profesională, promovând valorile democratice. 

Managementul şcolii va asigura implementarea standardelor de calitate în învăţământ, aplicabile la 

cerinţele europene în domeniul educaţiei. Studierea sistemelor educaţionale europene şi preluarea 

elementelor de progres devine o obligaţie morală faţă de tânăra generaţie. Conducerea Liceului Teoretic 

“Petöfi Şandor” Sãcueni  urmăreşte ȋmbunăţăţirea permanentă a ofertei educaţionale, ȋn raport cu nevoile 

societăţii, cu exigenţele beneficiarilor directi şi indirecţi şi cu standardele de calitate naţionale şi europene. 

De asemnea, şcoala militează pentru valorizarea colaborării cu partenerii din Comunitatea Locală şi din 

Uniunea Europeană. 

Prezentul plan are în vedere iniţierea şi organizarea unor activităţi care să conducă la índeplinirea 

cerinţelor standardelor in vigoare. Misiunea noastră este dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim; 

punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii şi a competenţelor 

cheie care îi permit inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.  
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Derivând din idealul educaţional al şcolii româneşti care constă în dezvoltarea liberă, integrală şi 

armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative, misiunea şcolii 

pentru următorii 4 ani este: 

 formarea unei gândiri creative   

 formarea  capacităţilor şi a motivaţiilor necesare învăţării  

 asigurarea atingerii de către elevi a standardelor educaţionale comparabile cu cele europene 

 formarea cadrelor didactice capabile să promoveze idei noi pentru a transforma şcoala într-

un loc plăcut de educaţie şi instruire accesibil elevilor şi comunităţii locale 

 implicarea activă a părinţilor în activităţile şi procesul decizional al şcolii                  

 Profilul absolventului Liceului Teoretic “Petöfi Şandor”  include: 

 responsabilitate faţă de propria pregătire; 

 spirit de echipă şi cooperare; 

 flexibilitate, adaptabilitate, mobilitate; 

 interesul pentru dezvoltarea personală; 

 deprinderi de muncă intelectuală pentru educaţia permanentă; 

 încredere în sine; 

 capacitatea de autoevaluare; 

 alfabetizarea digitală şi informaţională; 

 comunicarea în limbi moderne de largă circulaţie internaţională. 

 

Valori şi atitudini promovate de şcoală: 

 respect şi încredere în sine şi în ceilalţi; 

 recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane; 

 receptivitate la emoţiile celorlalţi; 

 valorizarea relaţiilor interpersonale; 

 valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor; 

 adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare; 

 motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educaţional şi profesional; 

 responsabilitate şi disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind propria carieră; 

 interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare şi în societatea 

cunoaşterii; 

 orientare spre o viaţă de calitate, în prezent şi în viitor. 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3. Ținte și opțiuni strategice 

 

Ţintele strategice derivă din rezultatul cantitativ și calitativ al analizelor S.W.O.T. şi P.E.S.T.E. și 

reprezintă intenţiile majore care vor fi realizate prin planul de dezvoltare a unităţii şcolare, prin care se va 

îndeplini misiunea şcolii. 
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Ţintele strategice propuse vizează în primul rând elevii, dar totodată şi cadrele didactice şi părinţii; 

pun accent pe nevoile individuale, de grup şi comunitare, asigurându-se egalitatea şanselor, dar şi un 

potenţial psihologic de succes.  

Ţintele strategice pentru dezvoltarea instituţională a Liceului Teoretic “Petöfi Şandor” în perioada 

următorilor 4 ani reprezintă soluţii propuse pentru rezolvarea optimă a problemelor prioritare identificate 

pe baza analizelor S.W.O.T. şi P.E.S.T.E. Pentru clarificarea conceptuală şi metodică, sunt prezentate în 

continuare elementele de bază ale problemelor considerate prioritare la această dată şi ţintele strategice 

asociate. Formularea problemelor porneşte de la sinteza contextului favorabil (punctele tari ale 

domeniului), evidenţiază eventualele contradicţii şi analizează sintetic potenţialul impact al punctelor 

slabe şi ameninţărilor care conturează problema asupra misiunii asumate. 

Problema 1: Formalism în metodele şi tehnicile de predare-învăţare şi evaluare și de selecție 

a elevilor capabili de performanțe. 

Liceului Teoretic “Petöfi Şandor”  dispune de un personal didactic calificat (106 cadre didactice 

,din care 1 cu doctorat,34 cu gradul didactic l,40 cu gradul didactic ll,16 cu definitivat. Există cadre 

didactice resursă–1 autor de programe şcolare, manuale şi alte publicaţii,membri CNME etc. Rezultatele 

obţinute de elevi răspund în cea mai mare măsură aşteptărilor faţă de o resursă umană de înaltă calitate. 

Trecând dincolo de indicatori şi date statistice, se constată însă existenţa în continuare a unui 

formalism/tradiţionalism pronunţat în metodele şi tehnicile utilizate la clasă în procesul de predare-învăţare 

şi evaluare. Abordarea formală şi tradiţionalistă se înregistrează de la nivelul proiectării curriculare 

(planificări, documente de catedră etc.) până la nivelul activităţilor concrete în clasă. Astfel, accentul în 

procesul educaţional este pus, în foarte multe cazuri (înţelegând cadre didactice şi/sau activităţi didactice), 

pe predare şi nu pe învăţare activă, pe transmitere de informaţii şi nu pe formare şi exersare de competenţe. 

Abordarea didactică este în multe cazuri mono-disciplinară şi excesiv teoretizată. Instruirea asistată de 

calculator, experimentul didactic frontal, activitatea diferenţiată individuală şi pe grupe, elaborarea de 

proiecte, evaluarea planificată şi prin tehnici variate etc., nu sunt metode cu o răspândire suficient de largă 

în activitatea tuturor cadrelor didactice.  

Este necesarã diversificarea și creșterea gradului de atractivitate a disciplinelor din Curriculumul la 

Decizia  Şcolii;in acest sens vor fi consultaţi elevii și pãrinţii lor. 

De asemenea, se remarcă  necesitatea de a susține mai mult elevii capabili să atingă performanțe. 

 

Problema 2: Abandonul școlar: In anul școlar 2017-2018, 88 de elevi au abandonat școala (44 de 

la învãţãmântul primar, 35 de la învãţãmântul gimnazial și 9 de la învãţãmântul liceal); în anul școlar 2016-

2017, 100 elevi au abandonat  școala; se constatã o scãdere cu 1,2% a ratei abandonului. Situaţiile materiale 

precare ale familiilor unor elevi, copiii cu părinţii plecaţi la muncã în strãinãtate, lãsaţi în grija rudelor, sunt 

factori care favorizeazã abandonul școlar. 

 

 

Problema 3: Dezvoltarea condițiilor de lucru care să asigure un mediu ambiant propice 

învățăturii.  

Rezultatele elevilor la clasă, examene naţionale şi concursuri şcolare sunt satisfãcãtoare. Există o 

ofertă  de activităţi extracurriculare şi extraşcolare, iar elevii optează în număr relativ mare pentru aceste 

activităţi şi le urmează consecvent. Sunt absolvenţii ai liceului nostru care urmează studii universitare, unele 

pe locuri bugetate. Construcţia motivaţiei intrinseci pentru studiu presupune acţiuni consecvente şi de lungă 

durată asupra factorilor interni determinanţi: gradul de încărcare al programelor şcolare şi al programului 
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elevilor, atractivitatea activităţilor didactice, demonstrarea necesităţii studiului prin activităţilor curriculare, 

extracurriculare şi extraşcolare complementare, calitatea disciplinei etc. Există disfuncţionalităţi privind 

munca în grup, lipsa abilităţilor de a rezolva situaţii conflictuale sau a capacităţii de a lua decizii, implicare 

activă în problemele şcolii.  

 

Problema 4: Dezvoltarea culturii organizaționale a liceului, a relațiilor profesor-elev-părinți 

și în colaborarea cu aceștia să realizeze un parteneriat stabil 

Se doreşte o îmbunătăţire a legăturilor cu reprezentanţii comunităţii şi ai autorităţilor locale pentru 

optimizarea resurselor educaţionale şi raţionalizarea raportului cost/eficienţă în cadrul serviciilor oferite de 

şcoală. A existat un impact relativ redus al proiectelor la nivel curricular formal, un dezechilibru la nivelul 

iniţiativei, interesului şi participării elevilor şi cadrelor didactice datorat și gestionării greșite uneori a 

relațiilor profesor-elev-părinți. Trebuie realizate parteneriate cu toţi factorii care pot sprijini şcoala.  

Problema 5: Implicarea ȋn proiecte educaţionale naţionale şi internaţionale, care reprezintă o 

oportunitate pentru elevi şi profesori de a cunoaşte alte culturi şi civilizaţii 

Am constatat că este necesară o îmbunătățire a strategiei de scriere și de implementare a proiectelor 

Erasmus+ în școală. 

 

Ca urmare, având la bază rezultatele analizelor şi ţinând cont de contextul european, naţional, 

regional şi local, pentru perioada 2018-2022, au fost stabilite următoarele ȚINTE STRATEGICE ale 

unității școlare: 

T1. Creșterea calităţii procesului instructiv-educativ, a nivelului de competenţă şi de performanţă al 

elevilor  prin diversificarea Curriculumului la Decizia Şcolii (prin consultarea elevilor  și pãrinţilor) și prin 

cuprinderea fiecãrui elev  íntr-o formã de educaţie extracurricularã. 

T2. Implementarea eficientă a curriculumului și a programelor de îmbunătățire a calității în sistemul 

educațional din şcoală în vederea includerii tuturor copiilor din localitate íntr-o formã de școlarizare, 

prevenirii abandonului școlar și îmbunătățirii performanțelor  școlare ale elevilor. 

T3. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active, folosirea strategiilor 

şi mijloacelor moderne de educaţie, management pozitiv al clasei de elevi. 

T4. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui invăţământ de 

calitate prin reabilitarea și modernizarea clădirilor unității de învățământ, paralel cu crearea și dezvoltarea 

unor dotări material modern, complexe și eficiente. 

T5. Promovarea imaginii școlii în contextul climatului concurențial actual. 

T6. Educarea elevilor pentru cetãţenie europeanã și formarea/exersarea competenţelor lingvistice și 

tehnice/digitale prin activitãţi relizate in parteneriat cu școli din Uniunea Europeanã-dezvoltarea de 

parteneriate la nivel judeţean,naţional și internaţional. 

ŢINTE STRATEGICE OPŢIUNI STRATEGICE 
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T1.Creșterea calităţii 

procesului instructiv-

educativ, a nivelului de 

competenţă şi de 

performanţă al elevilor  prin 

diversificarea 

Curriculumului la Decizia 

Şcolii (prin consultarea 

elevilor  și pãrinţilor) și prin 

cuprinderea fiecãrui elev  

íntr-o formã de educaţie 

extracurricularã. 

1. Opţiunea curiculară: 

Asigurarea cadrului instituţional pentru calitate în educaţie. 

Asigurarea unui CDS diversificat și atractiv. 

Promovarea şi implementarea unor programe de învăţare electronică (e-

learning) la nivelul şcolii. 

2. Opţiunea resurse materiale şi informaţionale: 

Actualizarea fondului de carte al bibliotecii. 

Asigurarea dotărilor pentru o informatizarea serviciilor educaţionale, 

manageriale şi administrative. 

3. Opţiunea resurse umane: 

Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate pentru cadrele 

didactice din şcoală şi pentru toţi elevii. 

4. Opţiunea relaţii cu comunitatea: 

Colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Primăria Sãcueni, 

Consiliul Local, Centrul de Asistenţã Psihopedagogicã Bihor etc. 

T2. Implementarea eficientă 

a curriculumului și a 

programelor de îmbunătățire 

a calității în sistemul 

educațional din şcoală în 

vederea includerii tuturor 

copiilor din localitate íntr-o 

formã de școlarizare, 

prevenirii abandonului școlar 

și îmbunătățirii 

performanțelor  școlare ale 

elevilor 

 

 

1. Opţiunea curiculară: 

Dezvoltarea şi proiectarea ofertei curriculare în raport cu particularităţile 

individuale ale elevilor şi dezideratele comunităţii. 

2. Opţiunea resurse materiale şi informaţionale: 

Asigurarea bazei materiale necesare unui proces educaţional performant. 

Ĩmbunãtãţirea accesului elevilor la mijloacele informatice 

3. Opţiunea resurse umane: 

Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate pentru cadrele 

didactice din şcoală. 

Asigurarea accesului elevilor și pãrinţilor  la consilierea psihopedagogicã 

realizatã de psihologul școlii. 

Dezvoltarea și diversificarea activitãţilor realizate de mediatorul școlar 

pentru elevii rromi, in rândul cãrora s-a ínregistrat o ratã mai mare a 

abandonului școlar. 

4. Opţiunea relaţii cu comunitatea: 

Colaborarea dintre şcoală şi reprezentanţii comunităţii în vederea 

derulării unor programe educaţionale destinate grupurilor de elevi cu 

cerinte educationale speciale. 
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Colaborarea cu Primãria orașului Sãcueni ,cu Consiliul Local ín vederea 

acordãrii de ajutoare pentru copii cu situaţie materialã precarã. 

T3. Formarea continuă a 

cadrelor didactice pentru 

aplicarea metodelor active, 

folosirea strategiilor şi 

mijloacelor moderne de 

educaţie, management 

pozitiv al clasei de elevi 

 

 

1. Opţiunea curiculară: 

Promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea calităţii şi 

eficienţa activităţii. 

2. Opţiunea resurse materiale şi informaţionale : 

Promovarea ofertanţilor care livrează programe adaptate, focalizate 

pentru intoducerea schimbărilor în educaţie. 

3. Opţiunea resurse umane: 

Stimularea participării cadrelor didactice la programe de formare,  în 

vederea creşterii calităţii resurselor umane angajate în şcoală,  în vederea 

îndeplinirii scopurilor educaţionale şi asigurarea calităţii în învăţământ 

4. Opţiunea relaţii cu comunitatea: 

Mediatizarea în comunitate a rezultatelor deosebite obţinute de către 

cadrele didactice în desfăşurarea activităţilor instructiv-educative. 

T4. Asigurarea condiţiilor 

optime de studiu şi de 

siguranţă necesare 

desfăşurării unui invăţământ 

de calitate prin reabilitarea și 

modernizarea clădirilor 

unității de învățământ, 

paralel cu crearea și 

dezvoltarea unor dotări 

materiale moderne, 

complexe și eficiente. 

1. Opţiunea curiculară: 

Asigurarea cadrului instituţional pentru calitate în educaţie. 

2. Opţiunea resurse materiale şi informaţionale: 

Reabilitarea și modernizarea clădirilor unității de învățământ, paralel cu 

crearea și dezvoltarea unor dotări materiale moderne, complexe și 

eficiente. 

Obţinerea/actualizarea autorizaţiilor necerare funcţionãrii in condiţii de 

siguranţã. 

3. Opţiunea resurse umane: 

Asigurarea asistenţei de specialitate pentru cadrele didactice din şcoală şi 

pentru toţi elevii. 

4. Opţiunea relaţii cu comunitatea: 

Colaborarea dintre şcoală şi reprezentanţii comunităţii în vederea 

derulării unor parteneriate. 

T5.Promovarea imaginii 

școlii în contextul climatului 

concurențial actual 

1. Opţiunea curiculară: 

Implementarea unor programe de marketing la nivelul şcolii. 

2. Opţiunea resurse materiale şi informaţionale: 
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    V.PROGRAME DE DEZVOLTARE 

 

Domeniul Programe de dezvoltare Perioada Ţinta 

strategică 

Curriculum Program de îmbunătăţire a procesului de predare, evaluare 

Program privind activitatea extraşcolară 

2018-2022 T1, T2, T6 

Realizarea de materiale promoţionale, care promoveazâ oferta 

educaţionalã și rezultatele școlii. 

Asigurarea condiţiilor de transmitere a informaţiilor privitoare la 

activitatea şcolii. 

3. Opţiunea resurse umane: 

Comisia de promovare a imaginii  școlii va planifica,organiza și derula 

activitãţile de promovare a imaginii școlii: Ziua porţilor deschise, vizite 

la școlile din apropierea localitãţii Sãcueni,etc. 

Asigurarea asistenţei de specialitate pentru cadrele didactice din şcoală şi 

pentru toţi elevii. 

4. Opţiunea relaţii cu comunitatea: 

Mediatizarea în comunitate a rezultatelor deosebite obţinute de către 

cadrele didactice şi de către elevii şcolii. 

T6. Educarea elevilor  pentru 

cetãţenie europeanã și 

formarea/ exersarea 

competenţelor lingvistice și 

tehnice/digitale prin activitãţi 

relizate in parteneriat cu 

școli din Uniunea 

Europeanã-dezvoltarea de 

parteneriate la nivel 

judeţean,naţional și 

internaţional. 

 

 

 

1. Opţiunea curiculară: 

Susţinerea şcolii în ofertarea unor proiecte şi programe educaţionale cu 

sprijinul comunităţii. 

2. Opţiunea resurse materiale şi informaţionale: 

Dezvoltarea unei strategii, în vederea atragerii de fonduri financiare 

pentru elaborarea şi implementarea proiectelor şi programelor 

educaţionale. 

3. Opţiunea resurse umane: 

Motivarea cadrelor didactice pentru participarea în proiecte şi programe 

educaţionale. 

4. Opţiunea relaţii cu comunitatea: 

Promovarea în comunitate a unor modele de bune practici existente în 

şcoală, cu privire la dezvoltarea de proiecte şi programe educaţionale. 
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Resurse 

umane 

Program de dezvoltare a culturii organizaționale 

Program de formare continuă şi dezvoltare profesională, a 

personalului didactic şi didactic auxiliar 

Program de dezvoltare a competenţelor sociale şi de 

comunicare ale elevilor 

2018-2022 T3. T1 

Resurse 

materiale 

Program de atragere a surselor de finanţare 

Program de valorificare mai eficientă a oportunităţilor 

locale, naţionale şi europene 

Program de asigurare a unui climat de siguranţă fizică 

pentru elevii Liceului Teoretic “Petöfi Şandor” Sãcueni. 

2018-2022 T4, T6 

Relaţii 

comunitare 

Program de participare la proiectele şi programele 

educaţionale ale Uniunii Europene, la proiectele finanţate 

prin Fondul Social European, în vederea valorificării 

dezvoltării instituţionale 

Programe de comunicare cu instituţiile mass-media la 

nivelul orașului Sãcueni, cu partenerii educaţionali, IŞJ 

Bihor şi cu reprezentanţii altor unităţi de învăţământ 

2018-2022 T5, T6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Vl.OPERAŢIONALIZAREA  ŢINTELOR   STRATEGICE 

 

 

Nr. 

Crt. 

Domeniu Ținte strategice Obiective specifice Grupuri 

țintă 

Responsabilităţi Termene Indicatori de performanţă 

1. Curriculum Ținta strategică 1:   

Creșterea calităţii 

procesului instructiv-

educativ, a nivelului de 

competenţă şi de 

performanţă al elevilor  

prin diversificarea 

Curriculumului la Decizia 

Şcolii (prin consultarea 

elevilor  și pãrinţilor) și 

prin cuprinderea fiecãrui 

elev  íntr-o formã de 

educaţie extracurricularã. 

O.1.1 Proiectarea 

unei oferte 

educaţionale 

compatibilă cu 

realităţile 

comunităţii, prin 

dezvoltarea CDŞ-

ului 

 

Cadrele 

didactice 

Elevii 

Părinţii 

Comunitatea 

Director 

Cadre didactice 

Comisii metodice 

Coordonator 

programe 

educative 

 

Anual 

 

Proiect CDŞ unanim apreciat 

de către elevi, părinţi şi  

cadre didactice 

Proiectul CDŞ aprobat cu 

peste 90% din voturi 

Paleta largă a disciplinelor 

opţionale ce oferă elevilor 

posibilitatea alegerii 

opţionalului dorit 

O.1.2 Creşterea 

eficienţei actului 

didactic prin 

folosirea mijloacelor 

moderne şi 

alternative 

Cadrele  

didactice 

Elevii 

Comisii metodice Permanent 
Cu 20% mai multe  lecții în 

care sunt folosite metode și 

mijloace moderne de 

învățare 

Număr de activități teoretice 

și practice desfășurate cu 

elevii 

O.3.1 Îmbunătățirea 

rezultatelor școlare 

ale elevilor  Liceului 

Cadrele 

didactice 

Director 

Diriginţi 

Anual 

 

Un minim 10%  mai puţini 

elevi corigenţi decât în anul 

şcolar precedent 



 
 
 

 

Teoretic  “Petöfi 

Şandor” 

Elevii Cadre didactice Rata absenteismului 

diminuată cu 10% 

Rata abandonului școlar 

diminuatã cu 10% 

 O.1.4.Pregătire 

suplimentară a 

elevilor pentru 

Examenele  

naţionale, olimpiade 

şi concursuri şcolare 

Cadrele 

didactice 

Elevii 

Director 

Cadre didactice 

Diriginţi 

 

Anual Grafic program de pregătire 

suplimentară a elevilor 

Rată   de promovabilitate la 

examenele naționale cu 10% 

O creştere de 15% a 

numărului de participanţi la 

olimpiade și concursuri 

școlare. 

Elevi  bine pregătiţi, capabili 

să obţină rezultate de 

performanţă la concursurile 

şi olimpiadele şcolare,  

Ținta strategică 2: 

Implementarea eficientă a 

curriculumului și a 

programelor de 

îmbunătățire a calității în 

sistemul educațional din 

şcoală în vederea 

includerii tuturor copiilor 

din localitate íntr-o formã 

O.2.1. Obţinerea 

autorizaţiei de 

funcţionare 

provizorie pentru  

profile noi de liceu 

tehnologic, conform 

cerintelor pieței 

muncii, pentru 

diversificarea ofertei 

educaționale 

Cadrele  

didactice 

Elevii 

Comunitatea 

CEAC 

Director 

Director adjunct 

2020 Autorizaţii obţinute 

43 de indicatori îndepliniţi 

din cadrul standardelor de 

autorizare 



 
 
 

 

de școlarizare, prevenirii 

abandonului școlar și 

îmbunătățirii 

performanțelor  școlare ale 

elevilor.   

O.2.2. Obținerea 

aprobării din partea 

autorităților 

competente pentru 

realizarea 

modificărilor la 

nivelul rețelei 

școlare 

Cadre 

didactice 

Preșcolari/ 

elevi 

Director 

Responsabil 

Comisia 

Curriculum 

Anual Obținerea aprobării pentru 

modificarea tipului de 

program – aprobarea din 

partea IȘJ Bihor 

2. Resurse 

umane 

Ținta strategică 3: 

Formarea continuă a 

cadrelor didactice pentru 

aplicarea metodelor active, 

folosirea strategiilor şi 

mijloacelor moderne de 

educaţie, management 

pozitiv al clasei de elevi .  

O.3.1 Obţinerea de 

noi competenţe în 

domeniul didacticii, 

specialităţii, 

predarea online, 

metodicii predării şi 

lucrului cu elevii cu 

CES 

Cadre 

didactice 

Elevii 

Director 

Directori adjuncţi 

Comisii metodice 

Cadre didactice 

Anual 80% din numărul cadrelor 

didactice aplică metode 

activ-participative şi 

diferenţiate pe particularităţi 

de vârstă şi individuale ale 

fiecărui elev 

100% din cadre didactice 

instruite în privința predării 

asistată de tehnologie 

(sincron/asincron) 

O.3.2  

Perfecţionarea 

cadrelor didactice 

privind noile tehnici  

şi metodologii, 

managementul  

grupului, motivaţia 

eficientă, iniţiativă 

Cadre 

didactice 

Elevii 

Director 

Comisii metodice 

Responsabil 

comisie proiecte 

2018-2019 

2020-2021 

Schimburi de experienţe 

între cadrele didactice şi 

participantii la proiectele 

Erasmus 

Diseminări în cadrul 

comisiilor metodice de 

specialitate şi la cercurile 

pedagogice prin exemple de 

bune practicia metodelor 



 
 
 

 

şi antreprenoriat, 

cooperare şi strategii 

de evaluare în cadrul 

proiectelor 

ERASMUS 

moderne asimilate  

în formarea europeană 

O.3.3 Îmbunătăţirea 

cunoştinţelor, 

abilităţilor şi 

competenţelor 

necesare în 

activitatea CEAC şi 

a Comisiei SCIM 

Management 

Cadrele 

didactice 

Director 

Comisia de 

formare 

profesională 

CEAC 

Comisia de 

monitorizare 

SCIM 

2021-2022 Nr. de programe de formare 

la care participă membri 

celor 2 comisii 

Membrii celor 2 comisii 

formaţi în domeniile de 

specialitate, conform noilor 

standarde ARACIP 

Documente de planificare 

strategică elaborate în 

conformitate cu cerinţele 

legislative 

Proceduri operaţionale/de 

sistem conforme cu 

prevederile legislative 

3. Resurse 

materiale  

Ținta strategică 4: 

  Asigurarea condiţiilor 

optime de studiu şi de 

siguranţă necesare 

desfăşurării unui 

invăţământ de calitate prin 

reabilitarea și 

O.4.1 Dezvoltarea 

bazei materiale, prin 

dotarea sălilor de 

clasă şi a 

laboratoarelor 

 

Elevii 

Cadrele 

didactice 

Director 

Director adjunct 

Contabilitate 

Administrator 

patrimoniu 

Anual Ambient şcolar igienic şi 

plăcut 

Dotările achiziţionate 

Mobilier achiziţionat 

Numărul de echipamente IT 

achiziţionate 



 
 
 

 

modernizarea clădirilor 

unității de învățământ, 

paralel cu crearea și 

dezvoltarea unor dotări  

material modern, 

complexe și eficiente.  

O.4.2. Extinderea/ 

modernizarea/ 

reamenajarea/ 

igienizarea 

clădirilor/ spațiilor 

unității de 

învățământ 

Elevii 

 

Cadrele 

didactice 

Director 

Contabilitate 

Personal 

administrativ 

Anual Clădiri moderne, care asigură 

condiţii optime de studiu şi 

siguranţă 

O mică bucatărie amenajată  

la parter destinată 

personalului liceului 

O.4.3 Obținerea 

tuturor avizelor 

necesare pentru 

funcționarea școlii în 

condiții de legalitate 

Elevii 

 

Cadrele 

didactice 

Director 

 

Director adjunct 

 

Personal 

administrativ 

2019 -

2020 

2020-2021 

Clădirea liceului 

funcționează conform 

cerințelor legislative 

Clădirea unității de 

învățământ GPP Reformați 

de pe strada Crișana 

funcționează în baza 

autorizației de funcționare 

4. Relaţii 

comunitare 

Ținta strategică 5 

Promovarea imaginii școlii 

în contextul climatului 

concurențial actual    

 O.5.1 Popularizarea 

realizărilor şcolii şi a 

ofertei educaţionale 

 

 

 

 

Elevii 

Părinții 

Cadrele 

didactice 

Comunitatea 

Director 

Cadre didactice 

Informatician 

Comisia de 

promovare a 

imaginii liceului 

Permanent Site-ul şcolii actualizat 

Pagina de facebook 

actualizată 

Nr. de apariţii în presa locală 

Pliante,Postere, bannere 

Brosuri  de prezentare 

O.5.2 Dezvoltarea 

activităţii de 

Comunitatea Director Permanent Nr. de articole în presa locală 

Pliante informative lunare 



 
 
 

 

marketing-

publicistică 

Cadre 

didactice 

Comisia de   

promovare a 

imaginii şcolii 

Nr. de communicate de presă 

Ținta strategică 6 

Educarea elevilor  pentru 

cetãţenie europeanã și 

formarea/exersarea 

competenţelor lingvistice 

și tehnice/digitale prin 

activitãţi relizate in 

parteneriat cu școli din 

Uniunea Europeanã-

dezvoltarea de parteneriate 

la nivel judeţean,naţional 

și internaţional. 

O.6.1 Menținerea și 

dezvoltarea 

parteneriatelor 

existente cu instituţii 

publice şi ONG-uri 

 

Elevii 

Comunitatea 

Cadre 

didactice 

Consiliul de 

administraţie 

Director 

Director adjunct 

 

Permanent Întâlniri periodice cu 

partenerii 

Termene respectate ale 

activităţilor din proiectele 

comune 

Nr. de cadre didactice şi 

elevi implicaţi în proiecte 

Sponsorizări obţinute 

Bază de date privind copiii 

cu vârste între 0-3 ani, 

realizată în parteneriat cu 

Primăria 

O.6.2  Derularea 

proiectului “Let’s 

Do It !Romania” 

 

 

Elevii 

Părinţii 

Comunitatea 

Cadre 

didactice  

Consiliul de 

administraţie 

Director 

Director adjunct 

2019 Nr. de participanţi 

Nr. de activităţi desfăşurate 



 
 
 

 

 

 

 

                                     

 

                                           

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.6.3Încheierea de 

parteneriate noi cu 

instituţii şcolare, 

ONG-uri, instituţii 

de cultură sau agenţi 

economici din ţară şi 

din străinătate 

Cadre 

didactice 

Elevii 

Părinţii 

Comunitatea 

Director 

Director adjunct 

Coordonator 

programe si 

proiecte educative 

Permanent Conferințe, simpozioane, 

seminarii cu teme specifice 

organizate 

O.6.4 Demararea 

unor proiecte cu 

finanţare 

nerambursabilă 

 

Cadre 

didactice 

Elevii 

Părinţii 

Comunitatea 

Consiliul de 

administraţie 

Director 

Director adjunct 

Coordonator 

programe si 

proiecte educative 

Anual Minim 1 proiect implementat 

anual 

Nr. de cadre didactice 

formate în domeniul scrierii 

şi implementării de proiecte 

cu finanţare  nerambursabilă 



  
 

 

VII.MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

 

Considerăm că strategia, respectiv ţintele şi opţiunile strategice alese se justifică prin următoarele: 

- respectă politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale, regionale şi locale; 

- respectă nevoile şi interesele întregii comunităţi; 

- conduc la creşterea calităţii educaţiei în şcoală; 

- sunt realizabile cu resursele existente şi previzibile, folosite într-un mod mai eficient; 

- sunt absolut necesare pentru dezvoltarea unităţii şcolare. 

Proiectul de dezvoltare instituţională a fost elaborat pe termen mediu, pe o perioadă de 4 ani (2018-

2022) şi, chiar dacă va suferi modificări pe parcurs, oferă un orizont şi direcţii clare pentru activitatea din 

şcoala noastră, inclusiv priorităţi în alocarea resurselor. Acest program poate fi adaptat la condiţiile 

momentului în orice etapă a implementării sale. 

Implementarea PDI - ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii, iar procesul de 

monitorizare şi evaluare va fi asigurat de o echipă de implementare a PDI prin: 

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul CP și CA  

 activităţi de control intern; 

 corectare periodică şi actualizare. 

 

a) Monitorizarea 

În procesul de monitorizare se urmăreşte: 

- comunicarea clară a obiectivelor şi concentrarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor; 

- mobilizarea  tuturor factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor; 

- analiza unor soluţii în împrejurări complexe care apar în derularea proiectelor. 

Ca instrumente de monitorizare, se vor folosi: 

- observaţiile; 

- discuţiile cu profesorii și elevii; 

- chestionarele scrise şi orale; 

- întâlniri în cadrul comisiilor metodice din şcoală, Consiliului de administraţie, Consiliului profesoral 

etc. 

 

b) Evaluarea 

Evaluarea PDI se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la sfârșitul fiecarui an şcolar, 

când se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor face corecturile necesare pentru un plan 

operaţional al liceului adaptat situaţiilor care se impun la momentul potrivit. 

 

Instrumente de evaluare 

Evaluarea acestui proiect îşi propune proceduri prin care să se poată stabili următoarele: 

- raportul dintre performanţele obţinute şi cele propuse; 

- acţiuni corective în situaţiile în care performanţa este mai mică decât aşteptările. 
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Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind ca instrumente 

de evaluare următoarele: 

- autoevaluarea; 

- interevaluări; 

- interviuri de evaluare; 

- observaţii folosind ghiduri de observaţie; 

- fişe de apreciere; 

- diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului. 

 

În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor din prezentul plan al şcolii, se va acorda 

atenţie următoarelor elemente: 

- respectarea misiunii şi a viziunii; 

- urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect; 

- analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte; 

- corelaţia dintre resurse şi obiectivele alese; 

- stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în cadrul 

fiecărei ţinte. 

 

        c) Responsabilităţi 

Responsabilităţile pentru actul de evaluare menit să furnizeze factorilor care gestionează activitatea 

de învăţământ, informaţiile privind modul şi etapele de realizare a obiectivelor propuse, sunt distribuite 

astfel: 

- Managementul pentru obiectivele legate de oferta educaţională, evoluţia în carieră a cadrelor 

didactice, creşterea performanţelor şcolare şi parteneriate. 

- Responsabilii comisiilor metodice pentru creşterea randamentului şcolar. 

- Comisiile de lucru pentru problemele de educaţie din şcoală, cât şi pentru cele legate de 

activităţile extraşcolare şi extracurriculare. 

 

d) Indicatorii de performanţă 

Prin perspectivă managerială, o evaluare corectă şi oportună este menită să asigure o funcţionare 

optimă a sistemului de formare din şcoală. Indicatorii de performanţă sunt: 

- furnizarea unor informaţii utile despre starea sistemului de formare din şcoală; 

- stabilirea unor criterii obiective ca termeni de referinţă în evaluare pentru atribuirea de 

semnificaţii datelor obţinute prin evaluare şi emiterea de judecăţi de valoare (aprecieri obiective); 

- enunţuri prin care să fie prezentate sintetic datele şi concluziile ce se desprind din evaluare; 

- adoptarea unor decizii corecte pentru reglarea sistemului atunci când prin monitorizare şi 

evaluare se impune acest lucru. 
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Tipul activităţii 
Responsabilitatea 

monitorizării şi evaluării 
Termen 

Datele întâlnirilor 

de analiză 

Întocmirea seturilor de teste care 

să sprijine monitorizarea ţintelor 

Director  

Director adjunct 

Membrii echipei de 

implementare PDI 

semestrial 
Februarie 

 Mai 

Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor 

individuale 

Director  

Director adjunct 
lunar 

Ultimele 5 zile 

lucrătoare ale lunii 

Comunicarea acţiunilor corective 

prin prisma rezultatelor obţinute 
Director semestrial 

martie 

iunie 

Monitorizarea implementării 

acţiunilor 

Director adjunct 

Consiliul profesoral 
lunar 

Ultimele 5 zile 

lucrătoare ale lunii 

Evaluarea implementării 

acţiunilor 
Director anual Iunie 

Prezentarea generală a 

progresului realizat în atingerea 

ţintelor 

Director anual iunie  

Realizarea planului 

 Operaţional 

Director 

Director adjunct 

Administrator financiar 

Cadre didactice 

Personal didactic auxiliar 

Membrii echipei de 

implementare PDI 

anual Iunie 

Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor. 

Actualizarea acţiunilor din PDI, 

utilizând rezultatele  evaluării 

Consiliul de administraţie 

Director 

Director adjunct 

anual iunie  
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Prezentul proiect de dezvoltate instituţională pe termen mediu, după avizarea în Consiliul Profesoral 

şi aprobarea în Consiliul de Administratie, va deveni documentul principal pe baza căruia se vor elabora 

celelalte documente manageriale ale liceului. 

Anual, acest document va suferi modificări şi completări generate de schimbările datelor de intrare, 

de condiţiile socio-economice, cât şi de politica de restructurare a sistemului educativ. 
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VIII. ASPECTE LEGATE DE DESFĂȘURAREA ORELOR ÎN CONTEXTUL 

PANDEMIEI COVID-19 

 

 

  

Pandemia de COVID-19 a generat o situație critică în sistemul de învățământ din România. În acest 

context, MEC a anunțat o serie de măsuri pentru anul școlar 2020-2021 prin emiterea Ordinului nr. 5487 

din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor 

de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS- 

CoV-2. 

Astfel, unitatea de învățământ va stabili unul dintre cele 3 scenarii în baza criteriului epidemiologic 

(rata incidenței cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de 

locuitori). 

 Scenariul 1-verde – presupune participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din 

unitatea de învățământ cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție; 

 Scenariul 2- galben – presupune participarea zilnică a tuturor elevilor din învățământul 

primar, a elevilor din clasa a VIII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și revenirea 

parțială  ( prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase, cu respectarea și aplicarea tuturor 

normelor de protecție; 

 Scenariul 3- roșu – presupune participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/ lecții 

online. 

Decizia cu privire la scenariu sau la combinația de scenarii se ia la nivelul unității de învățământ, 

prin aprobare în ședința Consiliului de Administrație. Această decizie va fi trimisă către Inspectoratul Școlar 

Județean și ulterior va fi supusă aprobării CJCCI, care va transmite decizia privind scenariul după care va 

funcționa unitatea de învățământ. 

Scenariile pot fi schimbate între ele sau adaptate pe parcursul anului școlar, în funcție de modificările 

de context locale sau naționale. 

În toate scenariile va exista o componentă online, adaptată contextului, cel puțin pentru menținerea 

contactului cu elevii absenți, chiar și din motive independente de pandemie. 

Odată cu deschiderea anului școlar, monitorizarea măsurilor de protecție și a adaptărilor necesare va 

fi esențială pentru a face din unitatea de învățământ un spațiu sigur și favorizant pentru o învățare relevantă 

la vârstele mici. 

În acest sens, pentru implementarea corectă a măsurilor de protecție și a adaptărilor necesare, 

conducerea unității de învățământ va lua măsuri pentru numirea, prin decizie internă, a unui responsabil cu 

protecția împotriva COVID-19. Acesta va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu 

reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, ai Direcției de Sănătatea Publică și a autorităților publice 

locale și ai CJCCI. Responsabilul cu protecția împotriva COVID-19 va întocmi un Plan de măsuri pentru 

implementarea și, ulterior, îl va supunea spre aprobare în cadrul ședinței Consiliului de Administrație. 

Principiile generale care vor ghida măsurile luate sunt: 

 Echitate și incluziune, în raport cu accesul la educație și în raport cu calitatea abordării 

educaționale utilizate pentru parcurgerea Curriculum-ului; 

 Responsabilitate și profesionalism în deciziile personale și colective; 
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 Asumarea colectivă a demersurilor pentru crearea, în unitatea de învățământ, a unui mediu 

sigur și favorizant pentru o învățare relevantă, prin implicarea a cât mai mulți actori de la nivel local (ONG-

uri, asociații de părinți); 

 Igiena riguroasă a mâinilor 

 Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în unitatea de învățământ 

 Păstrarea corespunzătoare a distanței de siguranță, de minimum 1 m și separarea strictă a 

grupurilor de elevi, esențiale pentru urmărirea ulterioară a contacților; 

 Limitarea contactului dintre elevii din clase diferite; 

 Informarea permanentă a personalului, elevilor și a părinților/ aparținătorilor cu privire la 

măsurile de protecție împotriva infecției cu SARS-Cov-2; 

 Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariției febrei sau a altor simptome de 

suspiciune de COVID-19 (tuse, dificultate în respirație, diaree) la un elev sau la un alt membru al familiei 

acestuia. 

Măsuri pentru aplicarea scenariului verde/ scenariului galben: 

 Organizarea orarului 

 Organizarea spațiilor din unitatea de învățământ și a rutelor de circulație a elevilor și a 

personalului care să țină cont de recomandările Ministerului Educației, referitoare la combaterea virusului 

COVID-19. Unitatea de învățământ va putea adopta recomandările următoare la contextul propriu, cu 

informarea Inspectoratului Școlar Județean; 

 Pauzele dintre ore vor fi de 5 ( cinci) minute, numai pentru schimbarea claselor, de către 

cadrele didactice, iar orele vor fi de 55 de minute. În acest interval de 55 de minute, fiecare clasă, conform 

unui organizări la nivel de palier ( zota deservită de o toaletă) va avea o pauză de 10-15 minute. Pauzele 

vor fi organizate astfel încât să nu se intersecteze elevii de la clase diferite și folosirea toaletelor să fie făcută 

în condiții de distanțare; 

 Pentru elevii care nu merg la toaletă, în aceste pauze individualizate pentru fiecare clasă, 

cadrul didactic va organiza ativități recreative în clasă sau, dacă este posibil, fără intersectarea cu alte clase, 

în aer liber, activități care să includă mișcare; 

 Personalul didactic și nedidactice va supraveghea circulația elevilor și a cadrelor didactice 

pentru respectarea distanțării fizice și a tuturor măsurilor, astfel încât să nu existe apropiere între elevi din 

clase diferite, respectiv cadre didactice și elevi în afara sălilor de clasă; 

 În pauzele comune, de 5 (cinci) minute, este permisă numai circulația profesorilor pe 

holuri, de la o clasă la alta. Elevii rămân în sălile proprii de clasă; 

 În cazul folosirii unor cabinete sau laboratoare, pauzele comune de 5 minute sunt destinate 

dezinfectării acestora pentru noile clase/ grupe care le vor folosi. Deplasarea elevilor către și dinspre aceste 

săli se face la începutul și la sfârșitul orelor de 55 de minute, însoțiți de către cadrul didactic; 

 Toate cadrele didactice vor folosi cataloage proprii (agende), unde vor înregistra notele și 

absențele elevilor. Transferul acestor înregistări în cataloagele claselor se face după un program stabilit la 

nivelul unității de învățământ, pentru reducerea riscurilor asociate unei aglomerări de cadre didactice în 

cancelarie și aa tingerii cataloagelor de către diferite cadre didactice pe parcursul aceleiași zile. Pe cât 

posibil, se va folosi comunicarea la distanță pentru informarea profesorilor diriginți și a părinților sau, unde 

este posibil, catalogul electronic. 

** În situații justificate de risc pentru elevi sau alte persoane care locuiesc împreună cu 

aceștia, părinții pot stabili împreună cu reprezentanții unității de învățământ aplicarea unor scenarii 

alternative pentru copiii proprii, în perioade determinate de timp. În funcție de numărul acestor cazuri, este 
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posibil ca existența acestor situații să favorizeze rezolvarea problemelor de spațiu în vederea menținerii 

distanței de siguranță pentru elevii care vin la școală. 

Măsuri pentru aplicarea scenariului roșu: 

 evaluarea capacităţii de a desfăşura activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, în vederea stabilirii necesarului de resurse informaţionale şi de resurse umane formate; 

 identificarea de soluţii, în colaborare cu alte autorităţi şi instituţii, organizaţii 

nonguvernamentale, parteneri economici, pentru asigurarea resurselor desfăşurării activităţii în unitate;  

 asigurarea de resurse pentru familiarizarea cadrelor didactice cu aplicaţii, platforme şi alte 

resurse educaţionale, respectiv oferte de seminare online, cursuri online, tutoriale video;  

 colectarea datelor statistice cu privire la accesul elevilor la mijloacele tehnologiei, servicii 

de internet, telefonie, radio şi TV, platforme şi resurse disponibile, în vederea proiectării activităţii-suport 

pentru învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului;  

 implementarea soluţiilor identificate, în unitatea de învăţământ;  

 valorificarea rezultatelor obţinute prin monitorizare şi feedback, pentru îmbunătăţirea 

activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

În proiectarea şi organizarea activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului se 

respectă prevederile planurilor-cadru şi ale programelor şcolare în vigoare și se au în vedere următoarele: 

a) selectarea informaţiilor/a experienţelor anterioare ale elevilor şi valorificarea acestora; 

b) realizarea/selectarea/adaptarea materialelor/resurselor specifice pentru facilitarea procesului 

educaţional;  

c) crearea unei comunităţi de învăţare;  

d) aplicarea sarcinilor de lucru, astfel încât să se asigure pentru toţi elevii dobândirea competenţelor 

specifice particularităţilor de vârstă;  

e)  încurajarea contribuţiilor individuale, a reflecţiei etc. 

Indiferent de scenariul în care se va afla unitatea de învățământ, conducerea unității se va asigura 

că toate cadrele didactice vor participa la cursuri de perfecționare în vederea formării competențelor 

digitale. Aceste competențe sunt necesare în vederea utilizării optime a calculatorului, videoproiectorului, 

platformelor de comunicare și a diverselor aplicații digitale specifice pentru realizarea unor lecții atractive 

indiferent dacă predarea se face cu prezența fizică a elevilor sau online. 

Aspectele complete privind implementarea fiecărui scenariu se regăsesc în procedurile interne 

special elaborate la nivelul instituției. 

 

 

 


