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GLOSAR 
 
 
 

AC An de completare 

AEL Advanced e-learning – Platforma software pentru e-learning a firmei Siveco 

AJOFM Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 
ANIMMC  Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 

CEAC Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii 

CES Cerinte Educationale Speciale 

CCD Casa Corpului Didactic 

CDL Curriculum  in Dezvoltare Locala 

CDS Curriculum la Decizia Scolii 

CLDPS Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea 
Profesională 

CNDÎPT Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional şi Tehnic 

IPT Învăţămînt Profesional şi Tehnic 

IT&C Information Technologies and Communications 

ISJ Inspectoratul Şcolar Judeţean 

IMM Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

MECI Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 
MMPS Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 

ONG Organizaţii neguvernamentale 

PAS Planul de Acţiune al Şcolii 

PDR Planul de Dezvoltare Regională 
PL Şcoala Postliceală 
PLAI Planul Local pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic 

PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi 
Tehnic 

POR Programul Operaţional Regional 

POSDRU Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 

SAM Şcoala de Arte şi meserii 

SEI Sistem Educaţional Informatizat 

SPP Standarde de Pregatire Profesionala 

TVET Technical  Vocational Education and Training 

UE Uniunea Europeană 
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PARTEA I 
CONTEXT     
 
 
 
I.1.VIZIUNE, MISIUNE  
 
VIZIUNEA 
 

VIZIUNEA 
 
Viziunea şcolii noastre să răspundem nevoilor de formare educaţională şi socio-

profesională printr-o educaţie calitativă in spiritul „Minte sănătoasă în corp sănătos”. 
 
           MISIUNEA 
 
Demonstrând permanent statutul de Şcoală vocationala, Seminarul Teologic Liceal 

Ortodox „Sf. Iosif Marturisitorul” Baia Mare  oferă cursanţilor oportunit ăţi diverse şi eficiente 
de educaţie, şanse egale de ocupare a locurilor de muncă printr-un înv ăţâmânt de înaltă 
calitate.  

Liceul  nostru  se dedică  dezvoltării personale şi profesionale a elevilor, în condiţii de 
calitate a procesului educaţional, asigurându-le şanse egale de integrare socio-profesionale şi de 
continuare a învăţării pe parcursul vieţii.  

În final putem spune că unitatea nostră se caracterizează prin: RECEPTIVITATE, 
FLEXIBILITATE, RESPONSABILITATE. 
Şcoala este sursă de  personal calificat în domeniul electronică/automatizări/telecomunicaţii pentru 
meserii solicitate de piaţa muncii, la standarde educaţionale specifice  Uniunii Europene, urmărind 
următoarele valori: 

- Să coreleze formarea elevilor cu necesităţile comunităţii locale şi cu standardele UE, 
asigurând integrarea socială şi profesională a tuturor absolvenţilor; 

- Să se realizeze o nouă deschidere spre integrarea învăţământului în UE şi dezvoltarea 
competenţelor lingvistice ale elevilor şi profesorilor prin proiectele europene; 

- Să se realizeze motivarea elevilor prin implicarea în proiectele europene care să dezvolte 
ideea de CETĂŢEAN EUROPEAN şi implicarea activă în educaţia interculturală; 

- Să se promoveze democraţia şi egalitatea de şanse prin acces la valorile culturale, bazându-
se pe diversificare, inovaţie, dialog, parteneriate; 

- Să furnizeze părinţilor siguranţa formării copiilor într-un cadru sigur în care învaţă să 
coopereze cu ceilalţi, îndeplinindu-şi aspiraţiile de creştere şi de dezvoltare pe termen lung, 
atât în plan personal, cât şi profesional;  
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I.2. PROFILUL ACTUAL  
 
 
 
 
 
 
 
I.2.1. Prezentare generală 
 

In contextul noilor conditii de libertate, oferite dupa decembrie 1989, Biserica Ortodoxa 
Romana a incercat sa-si refaca structurile. Astfel, in sedinta din 12 februarie 1990, Sfantul Sinod a 
aprobat reinfiintarea Episcopiei Maramuresului si Satmarului. Imediat dupa aceasta, a incoltit si 
ideea infiintarii unei scoli teologice, pentru a deveni un adevarat laborator al Bisericii, in care sa se 
pregateasca viitoarele vlastare, dar totodata sa dea si un duh nou orasului Baia Mare, atat sub 
aspect didactic, cat si sub aspect cultural - confesional.  
        Pentru concretizarea acestei idei a fost nevoie de initiativa Prea Sfintitului Justinian Chira, 
noul episcop ortodox al Maramuresului si Satmarului. Visul maret a devenit realitate la data de 10 
mai 1991, cand Sfantul Sinod a aprobat infiintarea Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Baia 
Mare, primindu-se apoi autorizatia din partea Secretariatului de Stat pentru culte.        In primii ani 
Seminarul Teologic si-a desfasurat activitatea in cladirea Grupului Scolar de Industrie Usoara Nr. 
6 din Baia Mare, iar din anul 1995 a primit un corp de cladire la Colegiul Tehnic "Anghel 
Saligny", din strada Progresului, nr. 43, unde activam si in prezent.  
        Cladirea are in componenta sa zece sali de clasa, un cabinet de informatica, o capela pentru 
practica liturgica, iar in apropierea scolii se afla cladirea internatului, cu o capacitate de 120 de 
locuri.  
        In anul 1997, Consiliul de administratie al Seminarului Teologic a facut demersurile necesare 
pe langa Episcopia Maramuresului si Satmarului, precum si pe langa Inspectoratul Scolar Judetean 
Maramures, ca aceasta institutie de invatamant teologic sa primeasca numele „Sfantul Iosif 
Marturisitorul”, punandu-se astfel si sub ocrotirea ilustrului ierarh maramuresean. Ca urmare, in 
zilele de 9 - 11 mai 1997 au avut loc festivitatile cu ocazia primirii noului nume al scolii. 
        De 1a anul infiintarii, elevii Seminarului nostru au obtinut rezultate remarcabile. O latura 
specifica a activitatii noastre, care a adus rezultate deosebite, atat pe plan national, cat si 
international, a fost Corul "Angelli", dirijat de Prof. Iustin Podareanu si de Arhid. Prof. Drd. 
Petrica Covaciu. Multi dintre absolventii scolii noastre au fost hirotoniti preoti, majoritatea dupa 
studii universitare.  
        Intr-un cuvant, se poate afirma faptul ca scoala noastra dispune de un colectiv didactic 
valoros, alcatuit din profesori - preoti si laici - care sustin o atmosfera de traire spirituala si 
educatie umanista, favorabila formarii unei autentice personalitati crestine. 

Liceul Teoretic Sanitar Baia Mare, in anul 1972 cand a luat fiinta, a fost singura institutie 
de invatamant cu profil sanitar, din judetul Maramureş, sub egida Ministerului Sanatatii. In 
perioada 1972 - 1982 a functionat cu doua nivele de invatamant: 
1 Scoala Postlicela Sanitara cu durata de şcolarizare de 2 ani (pentru absolventii de liceu cu 
diploma de bacalaureat) avand patru specializari: asistent de medicala, asistent de pediatrie, 
asistent de obstetrica - ginecologie, asistent de ocrotire; Şcoala profesionala cu durata de 
şcolarizare de 2 ani (pentru absolventii de gimnaziu), pregatind surori medicale. Incepand cu anul 
şcolar 1978 - 1979 şcoala postliceala sanitara s-a desfiintat, aceasta forma de invatamant, 
transformandu-se in invatamant liceal sanitar. Cu aceata data s-a schimbat şi denumirea institutiei 
de invatamant, numindu-se Liceul Sanitar Baia Mare. Aceasta forma de invatamant, şcolariza 

I.2.1. Prezentare generală 
I.2.2. Resurse  materiale şi de învăţare 
I.2.3. Informaţii privind anul şcolar (2016-2017) 
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absolventi de gimnaziu, iar dupa examenul de bacalaureat, absolventii erau repartizati in munca la 
spitalele din judet, avand titlul de sora medicala, iar dupa primul an de activitate, care s-a numit an 
de stagiu, sustineau examenul de stagiu, examen care confera pregatirea in specialitate: medicala, 
pediatrie, obsterica - ginecologie, ocrotire, igiena, Liceul Sanitar avea o mare cautare in randul 
absolventilor de gimnaziu, aşa se explica faptul ca an de an concurenta era acerba (intre 7 - 9 
candidati pe un loc). Au fost participari la olimpiade judetene şi nationale unde s-au obtinut premii 
I şi II, III, mentiuni, la diferite discipline (chimie, biologie, geografie, istorie, concursul pe 
meserii). 

Incepand cu 01 septembrie 2014 Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Iosif Marturisitorul" si 
Liceul Teoretic Sanitar au fuzionat unitatea rezultata fiind Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Iosif 
Marturisitorul" ulterior avand denumirea” Seminarul Teologic Liceal Sf. Iosif Marturisitorul”  

Comasarea se face cu acordul autorităţii publice locale, al Inspectoratului Şcolar, al 
cadrelor didactice şi al directorilor din cele două unităţi de învăţământ, dar şi cu acordul 
ministrului educaţiei, Remus Pricopie.  
 
Particularit ăţi  

Seminarul Teologic Liceal Sf. Iosif Marturisitorul Baia Mare se caracterizează prin: 
� Unicitatea pregatirii la nivel local în care se asigură instruirea elevilor 
� Combinarea funcţionalitţii unor filiere de instruire diferite 
� Diversitatea şi complexitatea ofertei educaţionale. 
 

Unitatea noastră este structurată pe următoarele niveluri de formare profesională: 
• Liceu vocational  -zi   
• Liceu teoretic-zi  
• Şcoala Postliceală – Calificarea Asistent medical generalist  Şcoala are un personal didactic format din 37 de cadre didactice, dintre care 5 doctori in 

stiinte, 3 doctoranzi, cu vârsta medie a cadrelor didactice  de 37 ani.  
Liceul are o evoluţie ascendentă recunoscută de comunitatea locală şi, nu în ultimul rând, 

de unităţile de învăţământ din zonă.  
 
 Oferta educaţională an şcolar 2015-2016 
 
FORMA DE INV ĂŢĂMÂNT: 
 
GIMNAZIAL  
1 clasa 
 
LICEU  
PROFILUL VOCA ŢIONAL -  teologie pastorală   
PROFILUL  REAL - ştiin ţe ale naturii 
 
POSTLICEAL  ŞCOALA POSTLICEAL Ă – Calificarea - Asistent medical generalist  
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Predarea în limba română. 
Limbi străine studiate : Limba engleză şi limba franceză. 
 
 
I.2.2. Resurse  materiale şi de învăţare 

Şcoala instruieşte 15 elevi de gimnaziu, 415 elevi de liceu si 143 elevi la postliceal. 
Predarea în limba română. 
Limbi studiate: Limba engleză şi Limba franceză 
 

Săli de clasă şi cabinete şcolare 17 
Laboratoare 7 
Sali de demonstratie 
Capela 

4 

Calculatoare (PC) utilizate în: 125 
• procesul de învăţământ, din care: 113 

         - utilizate de către elevi 101 
         - utilizate de către personalul didactic 12 
• administraţie 12 

conectate la reţeaua de calculatoare  125 
Calculatoare (PC) conectate la Internet 125 

Conectarea unitǎţii la internet: da 
 
Spaţii funcţionale: Două clădiri în locaţii diferite şi internat 
 
 A B  C- internat 

suprafaţă construită  1167mp 1187 mp 727 mp 

spaţii învăţământ  1111 mp  
spaţii anexă    76 mp  
suprafaţa curţii                          1853 mp  

 
Indicatori educaţionali: 
număr total elevi      430 
număr de elevi/sală clasă                   24,62  
număr clase paralele/ schimb             17 
număr de schimburi  1 

 
Material  didactic: table şcolare 36, abonamente la periodice, DVD – player – 3, video – 
proiectoare - 6, copiatoare – 4, imprimante laser alb negru şi color – 12, hǎrţi georgafie 
achiziţii de mijloace de învǎtǎmânt şi material didactic pentru laboratoare 
Lucrǎri de modernizare în anul şcolar 2015-2016: 
Achiziţii  
– Mobilier (mese ) – sala Informatică AEL5 
- Calculatoare  
Lucrări 
- Zugrăvit în, sala profesorală, capelă, INTERNAT 
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I.2.3. Informaţii privind anul şcolar  2016-2017 
I.2.3.a. Informa ţii privind efectivele de elevi: 
Numărul claselor şi al elevilor pe domenii şi calificări profesionale 
 
 
Nr.crt  Nivel Filieră Profil/ 

Domeniu 
Specializare/ 
Calificare 
profesională 

Clasa Număr  
 de 
clase 

Număr  
de 
elevi 

1 

Liceal 
 

Vocaţională Teologie  Teologie Ortodoxă a IX- a  2 55 
a X- a 2 31 
a XI- a 2 43 
a XII- a 2 58 

Teoretică Real Ştiin ţe ale naturii a IX- a  2 53 
a X- a 2 57 
a XI- a 2 44 
a XII- a 2 46 

2 Postliceal   Asistent medical 
generalist 

Anul I 2 52 
Anul II 2 43 
Anul III  1 34 

 
 
 
 
Efectivele de elevi pe clase  respectă normativele în vigoare nefiind abateri de la aceste normative : 
Liceu   Total: 387 elevi             23,7 media elevi / clasă 
Postliceală  Total: 129 elevi                                                      25,8 media elevi / clasă 
Numărul elevilor care beneficiază de ajutoare : 
Burse  la programul „Bani de liceu” – 11 elevi 
Burse sociale si de boala  8 elevi 
Burse de studiu – 2 elevi 
 
I.2.3.b. Informaţii privind personalul angajat 
Personalul didactic angajat :  
În anul şcolar 2016-2017 în şcoală îşi desfăşoară activitatea 38 cadre didactice dintre care: 
personalul de conducere 2, cadre didactice titulare 27. 
Structura personalului didactic în funcţie de domiciliu: 
- Ponderea personalului didactic cu domiciliul în Baia Mare     97,50% 
- Ponderea personalului didactic cu domiciliul în altă localitate 2,50 % 
Personalul didactic auxiliar – 7 persoane 
Personal nedidactic – 7 persoane 
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I.3. REZULTATELE ANULUI ŞCOLAR 2015-2016 

 
 
 
 
 

I.3.1. Rezultatele elevilor. 
I.3.1.a. Efectivele de elevi şi promovabilitatea. 
 

Număr  elevi înscrişi Număr elevi rămaşi 
Liceu – 430 elevi 
Şcoala postliceală – 143 elevi 
 

Liceu – 403 elevi 
Şcoala postliceală – 128 elevi 
 

 

Mi şcarea elevilor liceu 

Elevi plecaţi prin transfer – 19 elevi 

Elevi veniţi prin transfer –  13 elevi 
 

Număr  
elevi repetenţi  

Număr elevi 
neşcolarizaţi 
abandon alte motive 

3– liceu 
 

1 2  

 
Evoluţia cifrei de şcolarizare 2010 - 2016 se găseşte în ANEXA 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.3.1. Rezultatele elevilor. 
I.3.2. Rezultatele cadrelor didactice. 
I.3.3. Rezultatele institutiei. 
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I.3.1.b. Situaţia examenului de Bacalaureat 2016 
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Rata medie promovare a examenului de bacalaureat în 2016 este de 77,06% după cele două 
sesiuni de examen. 
 
 

Disciplina de 
Bacalaureat 

Numar de elevi 
<5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

Limba română 
 4 17 19 26 27 10 0 

Istorie 
 

1 10 10 6 11 3 0 

Matematică 
 

18 22 7 9 4 2 0 

Geografie 
 

2 0 6 9 6 4 0 

Socio-umane 
 

2 2 1 3 0 0 0 

Biologie/Anatomie 
 

10 11 14 10 10 7 0 

Chimie/Fizică 
 

- - - - - - - 
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Examenul de certificare a competenţelor profesionale 
 

Rezultatele examenelor  de competenţe profesionale 2015-2016 

� Atestat 26 elevi inscrişi, 4 absenţi, 22 elevi admişi 
 
Postliceal  
• Domeniul de pregătire de bază : Sanatate şi asistenţă pedagogică 

Calificarea profesională de nivel 2: Asistent medical generalist 52 absolventi, 52 admisi 

 
Rezultatele la examenele de bacalaureat şi de certificare a competenţelor   2011 - 2016 se găseşte 
în ANEXA 2. 
 
 
I.3.1.c. Situaţia absolvenţilor - integrare  pe piaţa muncii şi continuarea studiilor. 

Total Continuare studii Angajare Alte situatii

Liceu 115 75 25 15
Scoala postliceala 52 20 25 7

Total

Continuare studii

Angajare

Alte situatii

 
 
 
I.3.1.d. Performanţele elevilor evidenţiate prin rezultate la olimpiade, concursuri, 
simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiin ţifice. 
 
În anul şcolar 2015-2016 elevii Seminarului Teologic Liceal “Sf. Iosif Mărturisitorul”au participat 
la olimpiade, concursuri şi simpozioane obţinând rezultate deosebite pe plan local, judeţean şi 
naţional. 
 
  
Alte rezultatele la concursuri în anul şcolar 2015-2016, se găsesc şi în ANEXA 3. 
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I.3.2. Rezultatele cadrelor didactice. 
 
Interesul deosebit pentru formarea continuă a cadrelor didactice din cadrul unităţii noastre şcolare 
reiese şi din rezultatele obţinute la examenele pentru obţinerea gradelor didactice.  
În anul şcolar 2015 – 2016 au obţinut gradul didactic : 
 
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat în anul şcolar 2015-2016: 37 de 
persoane 
 

Personal didactic calificat 
Personal 
didactic 
necalificat 

Debutanţi Definitivat  Gradul II  Gradul I   
 
3 

5 7 21 0 

 

Planul de dezvoltare profesională a cadrelor didactice - activităţi de perfecţionare - ANEXA 4 

 
1. PARTICIPAREA LA CURSURI DE FORMARE CONTINU Ă:   

Perfecţionarea cadrelor didactice se realizează în conformitate cu OMECS nr. 
5439/07.10.2015 pentru modificarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din 
învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului nr. 5561/2011, prin participarea la programe acreditate de MENCŞ şi CNPFA şi alte 
programe oferite de instituţiile abilitate şi Casa Corpului Didactic Maramureş.  

Eficienţa activităţii de perfecţionare la nivelul Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif 
Marturisitorul” Baia Mare  rezultă din documentele manageriale şi din activităţile desfăşurate de 
cadrele didactice. 
 În proporţie de 80%, cadrele didactice au participat la cursuri de perfecţionare, formare 
continuă şi la programe de cooperare europeană în educaţie. În permanenţă au fost gestionate 
ofertele C.C.D. şi cererile de formare a cadrelor didactice din unitatea noastră .  
 

d. Cursuri de formare continuă  şi perfecţionare realizate de cadrele didactice în anul şcolar 
2015-2016:  

Cadrele didactice din unitatea noastră şcolară au participat la cursuri de formare continuă.  
 
I.3.3. Rezultatele institutiei. 
 
 
În  decursul  anului şcolar 2015 -2016  s-a  evaluat  activitatea  desfăşurată în  cadrul  organizaţiei 
prin  diferite forme  de inspecţii şcolare. 
 
Tematica  inspecţiilor I.S.J. a vizat: Respectarea reglementărilor în vigoare privind regimul juridic 
al actelor de studii, Integrarea debutanţilor şi stagiarilor în sistem; Începerea în bune condiţii a 
noului an şcolar.; Monitorizarea evaluării ritmice a elevilor.; Desfăşurarea examenului de 
bacalaureat, alte inspecţii tematice. 
Şedinţe în anul şcolar: 

� Consiliul profesoral –     8 
� Consiliul de administraţie – 6 
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� Catedra de limba română, limba franceză, limba engleză– lunar 
� Catedra om şi societate – lunar 
� Catedra tehnică – lunar 
� Catedra matematică/ informatică – lunar  
� Catedra fizică /chimie/biologie – lunar 
�  

I.4. CONTEXTUL NA ŢIONAL 
 
Integrarea României în Uniunea Europeană are efecte semnificative asupra ocupării for ţei de 
muncă şi, implicit, asupra educaţiei şi formării profesionale, ca parte a educaţiei. Prin urmare, în 
prezent, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştinţifice a lansat, ca urmare a dorinţei de modernizare 
şi sincronizare a învăţământului românesc cu cel al celorlate ţări din U. E., programul de reformă a 
învăţământului actual: modificarea planurilor cadru şi a programelor de studiu, restrângerea 
numărului de manuale alternative, schimbarea programului şi a modalităţilor de susţinere a 
evaluărilor naţionale (clasa a VIII-a şi clasa a XII-a) şi a admiterii în clasa a IX-a. 
În domeniul politicilor naţionale, toate măsurile întreprinse de M.E.C.T.S. şi de agenţia sa 
specializată, C.N.D.Î.P.T. în formarea profesională, sunt sistematic corelate cu acţiunile MMPS şi 
ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru a realiza o viziune comună asupra 
formării continue şi învăţării permanente. 
 
O caracteristică esenţială a componentei construcţie instituţională este conceperea unor Planuri de 
Acţiune Regională pentru Educaţie (PRAI) pentru fiecare dintre cele 7 Regiuni care au pe teritoriul 
lor zone de restructurare industrială cu potenţial de creştere economică. Aceste Planuri se 
încadrează Planurilor de Dezvoltare Regională şi stabilesc măsuri, acţiuni şi ţinte pentru ÎPT pe 
perioada 2003-2010. 

 
 

PRIORITĂŢI LA NIVEL NA ŢIONAL 
 

• Elaborare Sistem Naţional Român al Calificărilor 
• Dezvoltare de Standarde de Pregătire Profesională 
• Dezvoltare curriculum naţional 
• Parteneriatul cu întreprinderile 
• Învăţarea centrată pe elev 
• Formarea continuă a personalului didactic 
• Asigurarea calităţii 
• Orientarea şi consilierea şcolară şi profesională 
• Sistemul informaţional 
• Modernizarea bazei materiale 
• Management educaţional 
• Asigurare de şanse egale 
• Utilizarea ITC în predare 
• Integrarea elevilor cu nevoi speciale 
• Zone dezavantajate; zone rurale 
• Formarea continuă a adulţilor 
• Integrarea europeană 
• Dezvoltarea de materiale pentru formare diferenţiată 
 

În baza nevoilor identificate pentru perioada 2015-2019, există 5 direcţii strategice. 
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I.5. PRIORITĂŢI   REGIONALE  ŞI  LOCALE 
 
Judeţul Maramureş aparţine zonei Nord – Vest de dezvoltare regională. Strategia de dezvoltare a 
Regiunii Nord-Vest se conturează ca un model de dezvoltare urbană policentrică (model teritorial),  
 
 
OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea structurii ÎPT în con cordanţă cu dinamica unei 
societăţi bazate pe cunoaştere, cu tendinţele dezvoltării socio-economice  din judeţul 
Maramure ş 
 
Obiectiv 1 : Adaptarea  reţelei şcolare şi a ofertei  de formare profesională iniţială la  cerinţele 

pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor. 

Obiectiv 2 : Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de calificare prin programe de formare 

profesională continuă.  
Obiectiv 3 : Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială 

Obiectiv 4 : Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în vederea asigurării calităţii în 

formare 

Obiectiv 5 : Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare IPT, în vederea asigurării calităţii în 

formare cu accent pe creşterea economică, prin specializarea funcţională a teritoriului (model 

economic).          

Seminarul Teologic Liceal "Sf. Iosif Mărturisitorul"se integrează prin oferta educaţională în 
viziunea de dezvoltare a judeţului pe termen lung care este: “Comunităţile din judeţ înţeleg să 
valorifice împreună, respectând principiile dezvoltării durabile resursele naturale, materiale, 
umane, tradiţiile istorice şi interculturale în scopul unei dezvoltări susţinute, constante.” – PLAI. 
Pe baza datelor economice prezentate precum şi a strategiei de dezvoltare locala PRAI-ul regiunii  

 
PARTEA II   
ANALIZA  NEVOILOR/ STUDIUL PENTRU IDENTIFICAREA NEV OILOR DE 
FORMARE 
 
II.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 
 
 
 
 
 

II.1.1. Analiza economică 

Judeţul Maramureş este situat în partea de nord a tării, fiind delimitat de judeţele Satu-
Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Suceava, respectiv la nord fiind delimitat de frontiera cu 
Ucraina, având o suprafată de 6.215 km² (2,6% din suprafaţa ţării) şi un relief variat ca morfologie 
si complex din punct de vedere geologic. 

II.1.1Analiza economică 
II.1.2 Analiza demografică 
II.1.3 Educaţie şi formare 
II.1.4 Finanţare 
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Zona montană apartinând Carpaţilor Orientali reprezintă 43%, zona colinară (dealuri, 
podişuri şi piemonturi) circa 30%, iar zona joasă (depresiuni, lunci şi terase) restul de 27% din 
suprafaţa judeţului. Principalele unităţi montane sunt: Munţii Rodnei (cei mai înalţi), Munţii 
Maramureşului şi lanţul vulcanic Igniş-Gutâi-Ţibleş. 

Reţeaua hidrografică este reprezentată de principalele răuri: Tisa, Vişeu, Iza, Lăpuş şi 
Someş. 

Începând cu 2009 România a fost profund afectată de criza financiară internaţională, şi de 
la o rată de creştere economică de peste 7 % în 2008, scăderea economică este preconizată să fie de 
peste 7%. 

În perioada 1990-2004 economia României a parcurs mai multe cicluri economice 
caracterizate de perioade de avânt (1992-1996 şi 2000-2004) şi perioade de descreştere sau 
recesiune (1990-1992 şi 1997-2000). În perioada 2000-2008 inflaţia a scăzut de la niveluri înalte 
(40-50%) până la valori sub 7%, încă ridicate în comparaţie cu nivelul inflaţiei din ţările Uniunii 
Europene.  

Structurile economice, toate ramurile de activitate economică, au cunoscut transformări 
importante pe fondul acţiunilor întreprinse de autorităţi de restructurare, privatizare, modernizare 
dar şi sub acţiunile forţelor pieţei care au condus la dezvoltarea accentuată a unor sectoare sau 
ramuri economice dar şi la restrângerea activităţii sau chiar dispariţia unor actori din viaţa 
economică. 
Judeţul are o suprafaţă de 630.436 ha, ceea ce reprezintă 2,65 % din suprafaţa ţării, iar poziţia lui 
geografică este una strategică.  
Judeţul are majoritatea localităţilor urbane dezvoltate pe bază de monoindustrie - minerit şi 
sectoare derivate sau conexe - fapt care a determinat o importantă cădere economică a acestor 
localităţi şi includerea a aprox. 80% din suprafaţa judeţului în zona de restructurare industială cu 
potenţial de creştere economică (conform H.G. 399/2001), zonă în care se implementează 
Programele Phare C E S 2001 şi 2002.  
Prin comparaţie cu celelalte regiuni se observă că Regiunea Nord-Vest ocupă locul 3 in ierarhia 
naţională la nivelul anului 2006 în ceea ce priveşte contribuţia regiunii la formarea PIB naţional. 
Dinamica PIB: 

 
Fig.2.1.1 Dinamica PIB  a regiunii Nord-Vest 
 
 
 
 
 
Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Maramureş 1355.5 1900.9 2584.5 3402.4 4512.4 5042.0 
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                                                  Dovezi: INS - Anuarul Statistic al României pe 2008, PLAI 2009 
 
În graficul de mai sus este evidenţiată dinamica ascendentă a PIB-ului. Există totuşi o ponderea 
scăzută a PIB-ului judeţului Maramureş în PIB-ul naţional (în jurul a 1,75%) şi  în jurul a 14,67 % 
din PIB-ul regiunii Nord-Vest. 
 

Indicator/an EU-25 România 
Bucureşti-
IlfIov 

Nord-Vest 
(Transilvania 
de Nord) 

Bihor 
Bistriţa 
Năsăud 

Cluj Maramureş Satu 
Mare 

Sălaj 

PIB (PPS-2002) 9626056 132034,4 27769,6 15778,3 4057,2 1434,6 4960,1 2315,0 1875,2 1136,1 
PIB-cap de 
locuitor 
(PPS/loc-2002) 

21170,1 6058,0 12564,7 5726,2 6731,2 4503,5 7196,2 4447,3 5009,5 4544,1 

% faţă de UE-25 
(2002) 

100,0 28,6 59,4 27 31,8 21,3 34,0 21,0 23,7 21,5 

Structura pop 
ocupate pe 
activităţi (%-
2003) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- agricultură  35 5 38 38 44 29 44 45 42 
- industrie  25 25 25 28 22 25 24 27 25 
- construcţii  5 8 4 3 4 6 3 2 2 
- servicii  36 62 33 32 31 40 29 26 30 

 
Dovezi: Anuarul Statistic al României, INS, 2004 şi EUROSTAT Database, PDR pag. 127 

 
Judeţul Maramureş se confruntă cu problema restructurării sectorului minier care impune 
reorientarea resurselor umane spre alte domenii, identificarea unor noi oportunităţi de dezvoltare 
economică, încurajarea şi susţinerea din partea autorităţilor a activităţilor antreprenoriale capabile 
să absoarbă forţa de muncă şi să susţină creşterea economică a regiunii. 
 
Este previzibilă creşterea ponderii economice a sectorului IMM–urilor, acesta fiind mai bine 
reprezentat la nivelul regiunii de Nord -Vest comparativ cu nivelul naţional. Firmele cu mai mult 
de 10 angajaţi sunt mai bine reprezentate în Maramureş. 
 
Prin H.G.399 / 2001, opt localităţi din judeţul Maramureş au fost incluse în zona de restructurare 
industrială cu potenţial de creştere economică, ţinând seama de faptul că industria minieră şi 
ramurile economice conexe acesteia au suferit o cădere semnificativă, iar majoritatea localităţilor 
judeţului Maramureş erau dezvoltate aproape exclusiv monoindustrial. 
 
Analiza nevoilor de abilităţi viitoare pentru zona de interes, ne indică necesitatea reorientării 
calificărilor spre domenii aflate în dezvoltare: electronică, automatizări, electrotehnică, tehnologia 
informaţiilor şi comunicaţiilor, textile - pielărie, servicii, precum şi reducerea ponderii calificărilor 
din domeniul mecanic şi  chimie industrială. 

În contextul actual şi de viitor apropiat este necesară  orientarea învăţământului, atât la 
nivel naţional cât şi la nivel local, printr-o viziune realistă privind dimensionarea ofertei 
educaţionale din punctul de vedere al perspectivei care prevede o scădere a  populaţiei şcolare . 
Comparând anii precedenţi din punct de vedere al indicatorilor economici se constată uşoare 
creşteri în domeniul informatic, sănătate şi educaţie, precum şi în industria alimentară, turism, 
comerţ etc. o dată cu creşterea profitului înregistrat de societăţi şi de productivitate. 

Performanţa şcolii noastre constă în atragerea populaţiei şcolare, inclusiv din mediul rural 
prin flexibilitatea ofertei educationale, fiind mereu deschisi catre introducerea de noi specializări, 
adaptate cerinţelor actuale ale pieţii muncii 
 
 

Realizarea unei analize a raportului şomaj-număr de angajaţi pentru perioada precedenta a 
oferit următoarele rezultate: balanţa locuri de muncă-şomeri este în continuare deficitară în 
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majoritatea judeţelor.  Profilul tehnic a înregistrat  creşteri la numărul de şomeri în special proaspăt 
absolvenţi şi uşoare scăderi ale locurilor muncă vacante.  
 
 
II.1.2. Analiza demografică 

Analiza demografică a judeţului Maramureş denotă o scădere a populaţiei tinere, un spor 
natural negativ, o populaţie îmbătrânită şi preponderant feminină, în unele zone, precum şi o 
migraţie masivă a forţei de muncă în străinătate, fapt care afectează reţeaua şcolară. Populaţia 
activă din regiunea Nord-Vest număra, în 2003, 1228 mii persoane, respectiv 13,1% din populaţia 
activă a ţării, iar în judeţul Maramureş populaţia activă este în 2005 de 207 500, ceea ce reprezintă 
40,7% din totalul populaţiei judeţului (având 26,3% pensionari şi 4,2% şomeri).Menţinerea la 
nivel relativ ridicat a populaţiei active din regiune se datorează faptului că nu a fost puternic 
afectată de dezechilibrul economic din acea perioadă. Mai mult decât atât, resursele naturale ale 
regiunii au permis o continuare a activităţilor existente, astfel încât populaţia a rămas în câmpul 
muncii, iar rata de activitate nu a fost afectată. De-a lungul perioadei 1990-2002, populaţia ocupată 
din regiune a cunoscut o evoluţie similară celei a populaţiei active, înscriindu-se pe un trend de 
scădere, de asemenea cu ritmuri mai lente comparativ cu nivelul naţional. În ceea ce priveşte 
nivelul de instruire a populaţiei ocupate, în Regiunea Nord-Vest , cea mai mare pondere o deţine 
populaţia ocupată cu nivel de instruire liceal (29,9% din total, în 2003), urmată de populaţia cu 
nivel de pregătire gimnazial (26,4% în 2003) şi populaţia cu nivel de instruire profesional (23% 
din total, în 2003). Majoritatea celor cu nivel de instruire professional sau gimnazial doreşte să 
urmeze cursurile liceale. Populaţia şomeră din judeţul Maramureş (8.729 la 31.08.0226) reprezenta 
10,0% din populaţia şomeră a României care număra 446.484 persoane aflate in căutarea unui loc 
de munca la 31.08.2006). Din punct de vedere al evoluţiei, în perioada 1997-2006, la nivelul 
judeţului Maramureş, populaţia şomeră a crescut datorita disponibilizărilor din industria miniera, 
cu ritmuri mai rapide decât cele la nivel naţional., ajungând la un vârf de 11,2 % înregistrat in luna 
aprilie 1999. Începând cu anul 2001 rata şomajului înregistrează un trend descrescător, trend care 
se păstrează si la nivel naţional. Statisticile privind dezechilibrele de pe piaţa muncii servesc 
scopurilor unor planificatori din învăţământ. În primul rând, toate instituţiile de formare contribuie 
la găsirea unor soluţii pentru dezechilibrele de pe piaţa muncii, în sensul formării şi dezvoltării de 
competenţe în rândul elevilor, apoi angajaţilor şi al şomerilor. Cu toate acestea, statisticile şi 
tendinţele sunt indicatori ai nesatisfacerii actuale a cererii de către oferta de pe piaţa de muncă . 

Analiza demografică a judeţului Maramureş 
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Ţinând cont de aceste lucruri, reţeaua şcolară particulară vine să răspundă cursanţilor care 
ocupă un loc de muncă, dorind în acelaşi timp să-şi finalizeze cursurile sau celor care nu au 
oportunitatea să-şi continue studiile, la liceu-zi, din varii motive, oferindu-le, la posibilitatea 
simultană de integrare pe piaţa forţei de muncă şi de studiu. Dimensionarea reţelei şcolare va 
trebui să ţină seama de previziunile pe termen mediu şi lung ale evoluţiei populaţiei de vârstă 
şcolară în diferitele judeţe ale Regiunii 
Este necesară susţinerea în continuare a învăţământului de toate tipurile, inclusive de cel de tip 
particular,c are raspunde nevoilor unor categorii a populaţiei judeţului şi chiar a judeţelor 
învecinate. 
 
 

Un studiu asupra situaţiei economice şi sociale din Uniunea Europeană a identificat unele 
caracteristici ale deficitului de ocupare a forţei de muncă. Acestea sunt: 

� capcana serviciilor – U.E. are un nivel mult mai scăzut al angajării în sectorul serviciilor;  
� capcana generată de gen – numai jumătate din femeile din UE sunt angajate, faţă de două 

treimi din SUA;  
� capcana vârstei – rata angajării în grupa de vârstă 55-65 de ani este scăzută;  
� şomajul structural pe termen lung – aproape jumătate din cei aflaţi în afara pieţei muncii 

sunt în şomaj de mai mult de un an;  
� dezechilibrul pieţelor regionale – şomajul este cel mai ridicat în regiuni specific mai puţin 

dezvoltate, regiuni periferice de declin industrial.  
 
 
Populaţia judeţului Maramureş înregistrată la 1 iulie 2005  era de 515610 persoane din care 
254044 bărbaţi şi 261566 femei, cu distribuţia pe grupe de vîrstă reprezentată în fig. 2.1.2. şi fig. 
2.1.3. 
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Fig. 2.1.2. Distribuţia populaţiei judeţului Maramureş în perioda 2003-2006   
                Dovezi:PLAI2009 

 
Fig. 2.1.3. Distribuţia populaţiei judeţului Maramureş la 1 iulie 2005 pe grupe de vîrstă şi zone 
urban/rural 
 
Analizele demografice constată o tendinţă de scădere a populaţiei la nivel regional cît şi la nivel 
naţional, fiind efectul interacţiunii unui cumul de factori: sporul natural negativ, scăderea ratei de 
fertilitate şi creşterea ratei de mortalitate, migraţia internă şi externă.    
 
Aceşti factori se concretizează în fenomene, o parte a acestora cu implicaţii directe asupra 
sistemului ÎPT, cum ar fi: 
„exodul de materie cenusie” - numeroşi absolvenţi, tineri specialişti şi personal înalt calificat 
pleacă spre a se stabili în Europa, Statele Unite, Australia, Noua Zeelandă sau Canada, în căutarea 
unor job-uri mai bine plătite şi cu perspective de dezvoltare a carierei mai mari. 
un alt fenomen care ia amploare este cel al plecării cu contracte de muncă în străinatate. În unele 
zone, ponderea populaţiei masculine, din totalul populaţiei, este serios afectată ca urmare a acestui 
fenomen. Principalele destinaţii sunt Spania, Italia şi Franţa, existând deja chiar o anumită 
„specializare” geografică a muncitorilor, în funcţie de localitatea de provenienţă. 
speranţa de viaţă în scădere, plasând regiunea pe ultimul loc la nivel naţional. Din punct de 
vedere al îmbătrânirii populaţiei, Maramureşul are indicele de îmbătrânire situat in jurul a 0,5  
(“judeţ tânăr”). 
 
Avându-se în vedere evoluţiile ultimului deceniu, analizele demografice anticipează reducerea 
contingentului populaţiei de vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15-64 ani, concomitent cu 
creşterea numerică continuă a populaţiei în vârstă de 65 ani şi peste această vârstă. În planificarea 
numărului de clase şi calificărilor propuse prin ÎPT trebuie să se ţină seama de aceste tendinţe. 
 
Evoluţia numărului de absolvenţi ai clasei a VIII-a în perioada 2007-2013 în oraşul Baia Mare şi 
aria de recrutare a elevilor ce urmează cursurile Seminarul Teologic Liceal “Sf. Iosif 
Mărturisitorul”Baia Mare este reprezentată în fig. 2.1.4. Se constată că o cifră previzionată a 
absolvenţilor proveniţi din oraşul Baia Mare, mult mai mare decît cea absolvenţilor din oraşele şi 
comunele din aria de recrutare. În fig. 2.1.5. este reprezentată evoluţia previzionată a numărului 
absolvenţilor clasei a VIII-a din oraşul Baia Mare iar în fig 2.1.6 numărul total cumulat previzionat 
de absolvenţi ai clasei a VIII-a din Baia Mare şi aria de recrutare a elevilor Seminarul Teologic 
Liceal “Sf. Iosif Mărturisitorul”Baia Mare 
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 Fig.2.1.4. Evoluţia previzionată a numărului de absolvenţi ai claselor a VIII-a din localitatea Baia 
Mare şi aria de recrutare a elevilor Seminarului Teologic Liceal “Sf. Iosif Mărturisitorul”Baia 
Mare     
   Dovezi :ISJ Maramureş 

 
 Fig 2.1.5. Evoluţia previzionată a numărului de absolvenţi ai claselor a VIII-a din 
localitatea Baia Mare                Dovezi :ISJ Maramureş 

Fig. 2.1.5. Evoluţia previzionată a numărului de absolvenţi ai  claselor a VIII-a din localitatea Baia 
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 Fig.2.1.6. Evoluţia previzionată a numărului de absolvenţi ai claselor a VIII-a din 
localitatea Baia Mare şi aria de recrutare a elevilor Seminarul Teologic Liceal “Sf. Iosif 
Mărturisitorul”Baia Mare – număr total cumulat   
           Dovezi :ISJ Maramureş 
Se constată două descreşteri ale numărului de absovenţi (2007-2009 şi 2011-2012), urmate de 
reveniri. Aceste evoluţii vor determina: 
necesitatea adaptării planurilor de şcolarizare într-o manieră flexibilă în cazul ÎPT astfel încît să se 
ţină cont de schimbările în numărul de intrări ce vor rezulta ca urmare a modificării sporului 
natural şi celorlalte fenomene demografice. 
posibilă reducere a numărului de elevi în clase ca urmare a reducerii contingentului de vârstă 
şcolară, mai ales pe fondul unei mobilităţi inter-judeţene reduse a elevilor.  
absorbţie incompletă a absolvenţilor ÎPT pe piaţa regională, unii dintre ei preferând să plece din 
ţară în căutarea unor oportunităţi de angajare mai atractive. Ca atare, stabilirea calificărilor 
relevante şi mai ales dimensionarea numărului de clase trebuie să ţină seama şi de asemenea 
pierderi, de ieşiri din sistem. O asemenea situaţie se manifestă mai pregnant în profilurile 
construcţii şi lucrări publice, turism şi alimentaţie publică, mecanică, electromecanică sau 
electronică si automatizări. 
 
 
II.1.3. Educaţie şi formare COORDONATA EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
 
 În contextul în care România are ca scop integrarea în U.E., sistemul de învăţământ tehnic 
vizează o serie de obiective care sunt în concordanţă cu abordările europene: 

• prelungirea învăţământului obligatoriu la 10 clase;  
• respectarea principiilor asigurării şanselor egale la educaţie şi formare profesională 

precum şi consolidarea competenţelor de bază;. 
• asigurarea transparenţei calificărilor pentru mobilitate pe piaţa forţei de muncă 

europeană;. 
• asigurarea şanselor în continuarea studiilor prin învăţământ seral, frecvenţă redusă şi 

şcoală postliceală; 
• creşterea calităţii actului educaţional ca bază a succesului inserţiei socio-profesionale a 

absolvenţilor; 
corelarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare economico-socială durabilă la nivel local, 
regional şi naţional, precum şi la interesele şi nevoile de educaţie şi formare ale elevilor 
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RATA DE ABANDON ŞCOLAR 
 

 Se constată că, de la an la an, rata abandonului şcolar creşte, inclusiv în judeţul Maramureş.  
 În cadrul Seminarului Teologic , abandonul şcolar reprezintă o componentă asupra căreia 
conducerea şcolii, Consiliul de Administraţie şi întreg colectivul de cadre didactice îşi îndreaptă 
atenţia pentru reducerea la minimum a numărului de copii care, din diverse motive (financiare, 
familii dezorganizate, lipsa interesului), recurg la întreruperea procesului instructiv-educativ.  
Principalele probleme şi obiective ale regiunii şi ale judeţului pot fi rezumate astfel: 
 
* asigurarea şanselor egale în formarea profesională între mediul urban şi rural în regiune; 
* dezvoltarea parteneriatului dintre grupurile şcolare şi agenţii economici pentru îmbunătăţirea 
formării profesionale; 
*sprijin pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională; 
* reducerea pierderilor de transfer de la clasa a VIII- a la clasa a IX –a; 
* creşterea până în 2014 a numărului de absolvenţi, promovând cu prioritate calificări din 
domeniul vocaţional şi real; 
* dezvoltarea ofertei de formare cu programe de formare continuă la cererea pieţei şi angajaţilor 
pentru reducerea presiunii generate de populaţia neocupată aparţinând unor categorii 
dezavantajate; 
* consolidarea structurii de formare profesională în judeţul Maramureş, în contextul concurenţial al 
formării profesionale în spaţiul european; 
 Prin urmare, am  stabilit un pachet de măsuri organizatorice care să asigure calitatea: 
♦ încheierea de parteneriate şcoală – comunitate, şcoală – agenţi economici, şcoală – parteneri 

sociali; 
♦ diversificarea ofertei de curriculum opţional care a permis definirea identităţii şcolilor şi 

promovarea competitivităţii în rândul acestora; 
♦ optimizarea planurilor de învăţământ, cu precădere a celui tehnic; 
♦ adaptarea planului de şcolarizare la piaţa forţei de muncă; 
♦ creşterea numărului de elevi care beneficiază de sprijin material;    
  Scopurile educaţionale sunt formulate în conformitate cu priorităţile regionale şi locale 
regăsite în formă manifestă în cerinţele şi nevoile economiei, pieţei muncii şi ale elevilor. 
 Pentru a determina o informare corectă legată de factorii interesaţi şi aşteptările lor ( 
parteneri economici, angajatori, directori şi diriginţi din şcolile generale din zonă,Episcopia , 
AJOFM, ISJ, CLD, Primăria, parteneri educaţionali, elevi şi părinţi), Seminarul Teologic Baia 
Mare aplică în mod constant chestionare care cuprind întrebări cu privire la orientarea şcolară şi 
profesională şi organizează consultaţii în care implică activ reprezentanţi ai acestora  
 Analiza mediului extern şi autoevaluarea şcolii a condus la formularea unor concluzii clare, 
conform cărora priorităţile în dezvoltarea învăţământuluivocational , identificate la nivel regional 
(PRAI ) şi local ( PLAI ), au constituit ţinte strategice pentru şcoala noastră, necesitând  asigurarea 
premiselor pentru dezvoltarea continuă. Au fost identificate noi  priorităţi ale şcolii pentru perioada 
următoare   (    2015-2019), care necesită stabilirea de obiective şi acţiuni prin Planul de Acţiune al 
Şcolii.    
 
Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţul Maramure ş (sursa 
PLAI Maramure ş 2013-2020, pag  55) 
 

Domeniul de educaţie şi formare 
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Chimie industrială  1%  4 

Construcţii, instalaţii şi lucr ări publice  9%   

Comerţ  5%   

Economic  8%  5 

Electric  4%   

Electromecanică  2%   

Electronică şi automatizări   9%  8 

Fabricarea produselor din lemn  8%   

Industrie alimentar ă  6%  2 

Industrie textil ă şi pielărie  11%   

Materiale de construcţii   0%   

Mecanică  15%   

Turism şi alimentaţie  7%  3 

Protecţia mediului  8%  6 

Tehnici poligrafice  0%   

Productie media  0%   

Estetica si igiena corpului omenesc  1%  1 

Silvicultura   1%  7 

 
 
 
II.1.4 Finanţare 
 
Pentru atingerea obiectivelor propuse ne bazăm pe următoarele surse de finanţare: 
Bugete locale asigurate de administraţiile locale 
Extrabugetare: venituri proprii,  
 
 
 
 
II.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

II.2.1 Autoevaluare internă 
II.2.1 .a  Predare - învăţare 
II.2.1.b  Materiale şi resurse didactice 
II.2.1.c Rezultatele elevilor 
II.2.1.d Resurse umane 
II.2.1.e Parteneriate 
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II.2.1.Autoevaluarea internă  
Implementarea Reformei învăţământului a determinat adăugarea unor componente noi 

culturii organizaţionale, însumate în obiective pe termen lung : 
�  gândirea strategică pe termen considerat ; 
�  considerarea tendinţelor de dezvoltare economică a zonei ; 
�  investigarea aspiraţiilor tinerei generaţii ; 
�  armonizarea curriculum-ului naţional cu cel local şi cu opţionalele şcolii ; 
�  calitatea ofertei educaţionale şi funcţia ei educativă ; 
�   dezvoltarea parteneriatelor cu grupurile de interes ; 
�  ameliorarea climatului din şcoală  
�   atragerea de resurse financiare, altele decât cele de la buget - un pas spre autonomia şcolii  
�   formarea continuă a personalului didactic ; 
�  atragerea grupurilor de interes în managementul şcolii; 
�  sprijin pentru dezvoltarea personală a elevilor; 
�  aplicarea strategiilor moderne de învăţare, cu principiul fundamental al învăţării centrate 
pe elev; 
�  egalizarea şanselor de învăţare şi educaţie; 
�  utilizarea variantelor moderne de evaluare şi mai ales a autoevaluării, înlocuirea notelor cu 
descriptori de performanţă ; 

 
 
II.2.1.a Predare – învăţare 
 

Cerinţele progresului tehnico-economic şi condiţiile concurenţei pe piaţa muncii impun 
desfăşurarea unui proces de învăţământ de calitate, care să asigure elevilor cultura generală şi de 
specialitate pe fondul căreia să se dezvolte inteligenţa generală şi  tehnică şi  să se formeze 
calificări temeinice pentru specializarea aleasă. Priorităţile liceului nostru în ceea ce priveşte 
procesul de învăţământ sunt: 

� învăţarea centrată pe elev; Toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate 
pentru a promova şi a încuraja ICE. Rolul profesorului în şcoala noastră este de a 
coordona învăţarea de a-i învăţa pe elevi să înţeleagă modul în care învaţă. Elevul este 
îndrumat să-şi identifice punctele forte şi dificultăţile şi să-şi planifice învăţatul, să fie 
deci responsabil de propria lui educaţie. Profesorii dezvolta permanent modalităţi 
eficiente de a oferi feedback pozitiv elevilor în aşa fel încât să le menţină motivaţia 
pentru învăţare.   
� adaptarea activităţilor de predare-învăţare în vederea promovării incluziunii elevilor 
cu CES; se au în vedere elevii care înregistrează probleme de adaptare la grupul din care 
fac parte, cei care ocupă un loc la o specializare pe care nu şi-au dorit-o sau cei care nu au 
avut ca primă opţiune şcoala noastră, copii care provin din familii dezorganizate, 
monoparentale sau plecaţi în străinătate, copii care provin de la centre de plasament;  
� modernizarea actului educaţional, ca rezultat al utilizării constante a metodelor activ-
participative în cadrul procesului de predare-învăţare; se poate aprecia că modernitatea 
este rezultatul integrării optime a metodelor activ-participative în procesul de învăţământ, 
a folosirii unei game variate de strategii didactice în funcţie de stilul de învăţare al 
fiecărui elev şi de principiul egalităţii şanselor educaţionale. 

 → Desfăşurarea de activităţi de inovaţie în domeniul didactic în vederea derulării de 
programe de învăţare de calitate:  
• elaborarea, la nivelul catedrelor, a unor seturi de teste de evaluare standardizate, adaptate 

pe niveluri de dificultate; 

• utilizarea sistemului AEL cu lecţii SIVECO şi lecţii proprii  
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• elaborarea şi implementarea unui sistem paralel de monitorizare şi diseminare a exemplelor 
de bune practici prin asistenţe şi inter-asistenţe între catedre şi arii curriculare  

• utilizarea strategiilor didactice de tip activ, participativ, formativ si diversificarea metodelor 
didactice; 

• desfăşurarea de activităţi interdisciplinare utilizând metode active,  → Elaborarea şi derularea de programe  de învăţare formativă  
• lărgirea domeniului educaţional prin derularea de activităţi cu caracter educativ care 

vizează:  
o formarea spiritului civic şi voluntar;  
o prevenirea şi combaterea comportamentelor de risc;  
o informarea privind integrarea europeană;  
o lărgirea orizonturilor culturale (vizite, excursii, vizionări spectacole, sesiuni de referate 

şi comunicări, activităţi derulate în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană 
o dezvoltarea spiritului competiţional prin competiţii sportive si concursuri inter-licee, 

concursuri de creaţie;  
o elaborarea revistelor şcolii  
o proiecte cu caracter ecologic si ecocivic;  
o promovarea stilului individual si stimularea creativităţii in cadrul cercurilor şi 

cluburilor şcolare;  
o îmbunătăţirea predării, învăţării şi rezultatelor prin revizuirea programelor pentru 

disciplinele opţionale, ţinând cont de evoluţia tehnicii. Pentru CDŞ, sunt alese cursurile 
agreate de elevi, în concordanţă cu cerinţele agenţilor economici parteneri şi 
comunităţii locale.  

.  
In urma analizei rapoartelor de activitate a responsabililor de catedra  si a dirigintilor, a situatiilor 
statistice semestriale si anuale, au rezultat urmatoarele: 
 
Puncte tari 

• rezultatele bune la examenele de bacalaureat si competente profesionale, peste media 
judeţeană, locul I la dintre colegiile cu profil tehnic (dovezi: statisticile scolii) 

• preocuparea pentru formarea continuă a cadrelor didactice (dovezi:p.v. de inspectie, dosare 
personale) 

• parcurgerea materiei s-a făcut conform planificărilor calendaristice (dovezi: fişele de 
asistenţa la ora, condica de prezenţă) 

• rezultatele bune la olimpiade si concursuri (dovezi:statistici ale şcolii, număr de premii) 
• identificarea stilurilor de invatare s-a realizat la toate clasele permitând astfel adaptarea 

procesului de predare-invatare la nevoile elevului (dovezi: dosar diriginţi, catalog, 
proiectarea lecţiilor) 

• progres didactic semnnificativ al claselor a IX a (dovezi: analiza test iniţial-test final indică 
progresul) 

• participarea unui număr important de elevi la acivităţile extraşcolare (dovezi: proiecte, fişe 
de activităţi) 

• eficientizarea invăţării ca urmare a aplicarii ROI (Regulamentul de Ordine Interioara) 
• aplicarea procesurilor de reducere a absenteismului  

Puncte ce necesită ameliorare 
• nivel redus al cunoştinţelor, în cazul elevilor de clasa a IX-a reflectat prin  note scazute la 

testul initial (dovezi: rapoarte catedre); 
• diversificarea metodelor de evaluare; 
• utilizarea metodelor interactive moderne şi multimedia pentru predare/evaluare în cazul 

fiecărei discipline 
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• motivarea pentru învăţare (dovezi: rezultate simulare bac, număr prea mare de absenţe) 
 
II.2.1.b Materiale şi resurse didactice 
 

În urma procesului de reabilitare completa,  Seminarul Teologic Baia Mare oferă condiţii 
optime de siguranţă, sănătate şi resurse fizice. 

Resurse materiale 
 

   Dotarea tehnico-materială  a şcolii noastre cuprinde: 
• 16 săli de clasa  ; 
• desfasurarea activitatii în sala profesorală, secretariat, contabilitate, cabinet psiho-

pedagogic cabinet duhovnic şi  birou director ; 
• 2 laboratoare SEI –2008, ambele cu aplicaţii de tip e-learning AeL ale firmei SIVECO Se 

asigură astfel  posibilitatea realizării lecţiilor asistate de calculator, cadrele didactice fiind 
pregătite pentru a utiliza acest sistem modern de predare; 

• 1 laboratoare SEI –2004, ambele cu aplicaţii de tip e-learning AeL ale firmei SIVECO Se 
asigură astfel  posibilitatea realizării lecţiilor asistate de calculator, cadrele didactice fiind 
pregătite pentru a utiliza acest sistem modern de predare; 

• o capela 
• 4 Sali de demonstratie 
• o sala de conferinta 
• 4 ateliere de demonstraţie destinate instruirii practice pentru calificările oferite de şcoală. 

Sunt amenajate mese de lucru individuale dotate cu echipamente şi machete, materiale de 
prim ajutor 

• 1 laboratorul de informatică, reţea de 25 de calculatoare şi un server  
• Se asigură accesul la internet al bibliotecii, secretariatului, direcţiunii, contabilităţii, 

laboratoarelor de informatică, 3 cabinete  (ale catedrelor de fizică respetiv de chimie şi un 
cabinet metodic), şi majorităţii laboratoarelor şi atelierelor de specialitate.  

• Începînd cu anul şcolar 2008-2009 şcoala beneficiază de  un  cabinet psiho – pedagogic, 
necesar nevoilor de consiliere psihologică a elevilor şcolii 

• Cu sprijinul Comitetului Reprezentativ al Părinţilor  s-au amenajat Sali de clasa 
Puncte care necesită ameliorare 
 

• Actualizarea bazei materiale în concordanţă cu evoluţia tehnologiilor  
 
 
II.2.1.c Rezultatele elevilor  
Puncte tari: 

• premii obtinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare - nivel judetean si national    
• participări la simpozioane si sesiuni de comunicări  (ANEXA 3) 
• promovabilitate foarte buna la  certificarea competenţelor profesionale.  
• implicarea elevilor in activităţi extracurriculare   
• procentul foarte scăzut al abandonului şcolar  
• peste 70 % din absolvenţii colegiului acced în învăţământul superior 

 
 
 
Puncte ce necesită ameliorare 

• Cresterea procentului de absolvenţi care trec examenul de bacalaureat 
• Identificarea timpurie a elevilor capabili de performanta 
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• Cresterea mediilor de absolvire 
• Motivare scăzută a elevilor în ceea ce priveşte creşterea performanţelor şcolare 

Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru: 
Implicarea elevilor în obţinerea feed-back-ului şi evaluarea propriului progres şcolar 

• eficientizarea metodelor şi instrumentelor moderne de învăţare prin folosirea în evaluarea 
formativă a procedurilor de autoevaluare, autoapreciere şi automotivare, în rândul elevilor 

• organizarea de pretestări interne la disciplinele cuprinse în examenele finale (română, 
geografie, istorie, disciplinele de specialitate) şi a pretestărilor  oficiale, în urma cărora s-au 
desfăşurat activităţi de feedback şi îmbunătăţire a parcursului şcolar 

• elaborarea şi implementarea graficului şi a programelor (inclusiv a planificărilor) orelor de 
consultaţii ale profesorilor de cultură generală şi de specialitate pentru examenul de sfârşit 
de ciclu şi pentru elevii cuprinşi în programe individualizate 

 
Încurajarea elevilor în asumarea responsabilităţii pentru propriul progres, succes şi 

certificare şcolară 
  Din analiza situaţiei la învăţătură din anul şcolar 2015-2016, reies următoarele concluzii: 

• procentul de promovabilitate la sfârşit de an şcolar, pe ani şi niveluri de studiu, se situează la 
valoarea de 71,60%: 
• elevii cu situaţii şcolare neîncheiate nu sunt înunitatea noastra, ceea ce denotă preocupare din 
partea acestora, seriozitate şi responsabilitate pentru actul didactic; 
•  procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat este de 77,06% în anul şcolar 2015 – 
2016 
CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA PROFESIONAL Ă OFERITĂ ELEVILOR 
 
Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru: 

→ Atragerea elevilor de clasa a VIII-a şi realizarea planului de şcolarizare propus: 
• elaborarea ofertei educaţionale ţinând cont de concluziile din Planul Regional de Acţiune şi 

Planul Local de Acţiune;  
• derularea unui program de marketing educational in perioada 23.04.2015 - 3.06.2019, 

desfăşurat în 4 mari etape:  
� 23.04.–30.04.2015 „Săptămâna porţilor deschise”-, prezentări ale ofertei 

educaţionale în şcolile gimnaziale-target), având ca beneficiari direcţi 15 şcoli 
generale urban/rural şi un număr estimativ de 1500 de elevi de clasa a VIII-a din 
judeţulMaramures,  

� Mai 2015 - ,, Zilele porţilor deschise”- elevi din 12 scoli generale din judeţ au 
vizitat liceul nostru  
� Elaborarea ghidului ,,Oferta educaţionala”care oferă detalii complete privind 

dotările, planul de şcolarizare, oportunităţile si beneficiile acordate elevilor.  
 

Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru:  
 

Elaborarea şi derularea de parteneriate şi colaborări cu părin ţii  
• organizarea lectoratelor cu părinţii; 
• elaborarea de strategii de atragere a părinţilor în activităţile de igienizare a sălilor de clasă, 

de îmbunătăţire a bazei tehnico-materiale a şcolii, de reducere a absenteismului, a 
abandonului şcolar şi creştere a performanţei şcolare – parteneriate cu părinţii şi 
constituirea Comitetului de părinţi. 

 
Elaborarea şi derularea de parteneriate şi colaborări cu comunitatea locală 

• derularea de proiecte educative, dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolii, acordarea de 
burse guvernamentale, sociale, medicale, excelenţă etc. 
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Elaborarea şi derularea de parteneriate şi colaborări cu instituţii de învăţământ 
superior 

Seminarul Teologic Liceal Baia Mare colaborează în diverse domenii cu Universitatea 
din Baia Mare , Universitatea din Oradea,Universitatea din Cluj si cu cea din Sibiu..  Direcţiile de 
colaborare stabilite prin protocol sunt următoarele:  

• Formarea continuă a personalului didactic şi auxiliar; 
• Acordarea de asistenţă de specialitate de către cadrele universitare; 
• Acordarea de asistenţă de către cadrele universitare în vederea pregătirii elevilor pentru 

olimpiadele interdisciplinare; 
• Organizarea de sesiuni de informare privind oferta educaţională a facultăţilor de profil. 

 
 

Elaborarea şi derularea de parteneriate şi colaborări cu Inspectoratul Şcolar Judeţean   
• desfăşurarea stagiului de pregătire practică în vederea dobândirii competenţelor profesionale în 

conformitate cu standardele de pregătire profesională. 
 

Elaborarea şi derularea de parteneriate şi colaborări cu instituţii de învăţământ din 
ţările             
Uniunii Europene 
 

 
II.2.1.d Resurse umane 
Puncte tari 

• procentul mare de profesori titulari (peste 90 %) 
• procent ridicat al profesorilor care au gradul didactic I  ( 78% ) 
• echipă complexă (cadre didactice competente, personal didactic auxiliar, psiholog, medic 

şcolar, etc) care oferă suportul necesar bunei desfăşurări a procesului educaţional 
Puncte ce necesită ameliorare 

 
• lipsa interesului pentru ocuparea catedrelor tehnice din partea personalului calificat tânăr 

 
 
II. 2.1.e  Parteneriate - Parteneriatele sunt prezentate în ANEXA 5   
 
Educaţia permanentă a elevilor presupune existenţa parteneriatului şcoală – familie – societate 
Consiliul Reprezentativ al Părinţilor prin acţiuni comune cu părinţii şi elevii şcolii sunt implicaţi în 
întreţinerea şi îmbunătăţirea bazei materiale, sponsorizări în acţiunile de  reparaţii curente, acţiuni 
de igienizare a spaţiilor şcolare, în orgnizarea de momente festive.  
Dezvoltarea profesională se realizează şi prin parteneriatele cu agenţii economici 
Dezvoltarea personală se realizează prin parteneriate cu şcoli din judeţ, ţară şi străinătate şi prin  
parteneriate  cu instituţii ale statului şi ONG-uri. 
Consilierea şi orientarea în carieră se bazează şi pe parteneriatele cu instituţii de invăţământ 
superior. 
 
 
II.2.1.f Exemple de bună practică 
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 La Seminarul Teologic Liceal “Sf. Iosif Marturisito rul” Baia Mare a organizat în anul şcolar 
2015 – 2016: 

• Simulări de Bacalaureat – toate disciplinele 
• Simulare naţională Bacalaureat clasele XI-XII 

 
Cercul pedagogic pentru profesorii  
 
 
 
II.3. ANALIZA SWOT 
 

PROIECT  PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 2016-2017 

PROFIL VOCAŢIONAL - TEOLOGIC 

1.TEOLOGIE PASTORALA- 2 CLASE 

 

PROFIL REAL – ŞTIIN ŢELE NATURII 

1.ŞTIINŢE ALE NATURII    - 2 CLASE 
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Analiza SWOT 
 
 

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Sw
ot

 

• Desfăşurarea activităţilor 
instructive-educative in 
conformitate cu planificările 
concepute,  în conformitate cu 
prevederile Programelor şcolare în 
vigoare 

• Facilitarea participarii simultane a 
cursanţilor atât la integrarea pe piaţa 
muncii, cât şi la continuarea şi 
finalizarea studiilor; 

• Reactia scolii ca institutie de 
educatie, formare si orientare, la 
mobilitatea sociala si economica 
prin adaptarea actiunilor , a 
structurilor si functiilor sale, in 
vederea creearii unei premise 
favorabile pentru elevi care sa le 
permita integrarea sociala rapida, 
flexibilitatea, initiativa; 

• Dezvoltarea si optimizarea nevoii 
constituirii si pastrarii unor imagini 
de sine favorabile prin posibilitatea 
continuării studiului; 

 
• Încadrarea cu personal didactic 

competent si bine pregătit 
(evaluatori la examene, profesori la 
clase de excelenta, etc)  

• Sporirea interesului personalului 
didactic pentru perfecţionare si 
formare continua.  

• Promovabilitate ridicata la  
examenele naţionale: bacalaureat , 
certificarea competentelor 
profesionale. 

 

• Ergonomia şcolara: lipsa 
unui spatiu propriu 
desfasurarii procesului 
instructiv-educativ; 
 

• Aspectul  spatiilor 
informative din scoala  
 

 OPORTUNITATI AMENINTARI 
 • Motivaţia aspiratiilor si optiunilor 

cu privire la cariera prin 
posibilitatea continuării studiului 
într-o formă superioara(universităţi, 
colegii, etc.)  

• Interiorizarea sistemului actual de 
valori culturale, a conduitelor social 
dezirabile si conturarea aspiratiilor 
profesionale prin educaţie; 

 
• Modificări rapide în 

sistemul educaţional  
• Mutaţii considerabile în 

domeniul economic 
odată cu intrarea în UE  
ceea ce presupune 
apariţia unor  aspecte 
economice necunoscute 
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•  Contactul cu diferite medii sociale 
si afirmarea elevilor in cadrul 
comunitatii locale. 

• Interesul cadrelor înscrise la master 
pentru dezvoltarea personala si 
profesionala  
 

şi  neluate în considerare 
în prognozele de 
perspectivă  
 

 
Analiza SWOT a mediului intern si extern 

 
S ( puncte tari ) W ( puncte slabe ) 

Calitatea procesului de predare-invatare 
- aplicarea metodelor moderne de predare-
învăţare-evaluare prin formarea cadrelor didactice 
în spiritul învăţării centrate pe elev şi al şcolii 
incluzive 
- experienţa cadrelor didactice în proiectarea 
didactică, management educaţional şi derulări de 
programe de învăţare şi educative (locale, 
naţionale şi internaţionale) 
- implicarea unui număr mare de cadre didactice 
în aplicarea şi dezvoltarea managementului 
educaţional şi a programelor formative 
- experienta cadrelor didactice în utilizarea 
echipamentelor şi utilajelor din dotarea şcolii 
- experienţa şcolii în programe de învăţare 
naţionale  
- diversificarea continuă şi argumentată a 
activităţilor de învăţare formală, informală, 
nonformală 
- derularea programului de eficientizare a 
utilizării spaţiului şi timpului şcolar ce  permite 
desfăşurarea cursurilor numai dimineaţa 
 
Materiale şi resurse didactice 
- asigurarea pregătirii şcolare prin oferirea 
oportunităţii de valorificare a IT-ului la toate 
nivelurile, inclusiv prin acces la soft educaţional 
AEL 
- Mijloace multimedia moderne, introducerea 
accesului la internet 24h/zi 
- Existenţa unei baze didactice înnoite şi 
îmbunătăţite pentru fiecare catedră 
 
Rezultatele elevilor 
- implicarea elevilor în constituirea şi 
funcţionarea unor cluburi şi cercuri pe diverse 
domenii 
- feedback permanent al progresului şcolar, 
instrument eficient de evaluare, autoevaluare şi 

Calitatea procesului de predare-învăţare 
- inerţia la schimbare a factorului uman 
implicat în procesul de reformă educaţională 
- insuficienţa particularizare a metodelor de 
predare - învăţare la nevoile speciale ale 
elevilor cu CES 
- insuficienta utilizare a metode de evaluare 
alternativă de către anumite cadre didactice 
 
- insuficienta dezvoltare a sistemului de 
evidenţă a progresului elevilor pe perioada 
şcolarizării 
- insuficienta implicare a întregului corp 
didactic în derularea programelor de învăţare 
naţionale şi internaţionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiale şi resurse didactice 
- valorificarea insuficientă a tehnologiei 
informatice existente în cadrul şcolii pentru 
creşterea nivelului calitativ al procesului de 
învăţământ 
 
 
 
 
 
Rezultatele elevilor 
- lipsa motivaţiei învăţării la unii dintre elevi 
reflectată în medii mici de promovare  
- număr mic de elevi implicaţi în concursuri şi 
olimpiade şcolare la disciplinele de cultură 
generală şi tehnice 
-  caracter restrâns al performanţei şcolare 
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stabilire a punctelor tari şi a celor slabe în 
parcursul şcolar al elevului pe discipline 
- 100% din elevii de clasa a XII-a liceu, înscrişi la 
examenul de certificare a competenţelor  
profesionale, au promovat acest examen 
- 95% din elevii de clasa a XII-a au promovat 
examenul de bacalaureat 
- 77% dintre absolventi îşi continuă studiile la 
nivel superior 
- derularea optimă a programelor de valorificare a 
potenţialului elevilor buni şi foarte buni prin 
constituirea de cercuri şi cluburi pe diverse 
domenii 
- rezultate bune şi foarte bune la olimpiade şi 
concursuri şcolare  
- rezultate bune şi foarte bune la concursurile 
extrascolare 
-10 burse de studiu şi a 2 burse de merit 
 
 
Consilierea şi orientarea profesională oferită 
elevilor 
- preocupări corelate într-un program unitar în 
ceea ce priveşte pregătirea elevilor pentru carieră 
- existenţa cabinetului de consiliere 
psihopedagogică (care are în sfera sa de activitate 
şi orientarea şcolară şi profesională a elevilor) 
- preocupare constantă pentru promovarea 
imaginii şcolii în rândul potenţialilor beneficiari a 
programelor noastre de învăţare (elevii de clasa 
VIII-a) 
- derularea unui program de marketing 
educational in perioada 23.04.2015 - 03.06.20019 
- derularea de activităţi cu caracter OSP (în mod 
special la clasele terminale) 
- preocupare pentru urmărirea traseului educa-
ţional şi profesional a elevilor absolvenţi ai 
liceului nostru 
- iniţierea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
educative extracurriculare 
- derularea programului de consiliere şi orientare 
şcolară şi profesională „ANGAJARE 
VIRTUALĂ PE PIAŢA MUNCII” 
- desfăşurarea activităţilor manageriale în vederea 
facilitării tranziţiei de la şcoală pe piaţa muncii 
 
Calificari şi curriculum 
- şcoală cu tradiţie în domeniul teologiei în zonă 
şi în judeţele limitrofe 
-Oferta educaţională a şcolii e adaptată 
nevoilor de formare ale elevilor 

- elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului 
individual, considerând suficiente informaţiile 
primite la clasă 
 
 
Consilierea şi orientarea profesională 
oferită elevilor 
- păstrarea doar a unei legături cu caracter 
informativ privind traseul socio-profesional al  
absolvenţilor liceul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calificări şi curriculum 
- programă şcolară încărcată ce nu răspunde 
interesului elevilor şi cerinţei pieţei forţei de 
muncă 
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- Discipline opţionale pentru toate nivelurile  
- Punerea în aplicare a curriculei pentru cursurile 
de formare pentru adulţi, prin înfiinţarea claselor 
de învăţământ liceal cu frecvenţă redusă 
 
 
 
Resurse umane şi materiale 
- încadrarea în proporţie majoritară cu personal 
didactic calificat(100 %) 
- interesul personalului didactic pentru formare 
continuă 
- Dotarea cu calculatoare performanţe şi cu 
echipamente IT a tuturor birourilor ariilor 
curriculare  
- reţea complexă de calculatoare (la care sunt 
conectate 56 calculatoare cu 3 servere)conectată 
la internet 24h/zi 
-  
- bază materială pentru cămin cu 120 locuri, 
cantină de 150 locuri, centrală termică proprie 
 
 
Parteneriate si colaborare 
- Existenţa de parteneriate eficiente cu 
agenţi educaţionali, economici şi sociali, 
naţionali şi internaţionali 

 
 
 
 
 
 
Resurse umane si fizice 
- Nivel modest al calităţii şi volumului 
informaţional al elevilor ce intră în clasa a IX-
a 
 
- Implicarea aceloraşi persoane în multiple 
activităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parteneriate si colaborare 
- eficienţa modestă a parteneriatelor cu părinţii, 
sesizată printr-o insuficientă implicare a 
părinţilor în procesul educativ şi în relaţia cu 
şcoala 
- reticienţa agenţilor economici în ceea ce 
priveşte intruirea practică a elevilor 
 

O(oportunit ăţi) T(ameninţări) 
- Legislaţie care susţine reforma T-VET în şcoală 
- Legislaţie stimulativă pentru  angajarea  
tinerilor 
- Oferta largă de cursuri de formare organizate de 
I.S.J., C.C.D., O.N.G.-uri 
 
-  Parteneriate cu agenţii  economici de profil 
- Disponibilitatea agenţilor economici de profil 
pentru dezvoltarea parteneriatului cu şcoala si 
elaborarea de CDL-uri  
 
-Oferte de proiecte europene (SOCRATES, 
LEONARDO etc ) 
- Sprijin din partea comunităţii locale (primărie,  
poliţie, Casa de cultura, AJOFM, Spitalul 
Judeţean de Urgenţe Baia Mare, Spitalul TBC 
etc.) 
- Târgurile pentru promovarea ofertei 

-  modificări rapide în sistemul educaţional 
- legislaţia actuală privind sponsorizarea 
învăţământului ce nu stimulează co-
interesarea agenţilor economici 
- dificultăţi în mărirea numărului de 
parteneriate cu diferiţi agenţi economici  
- reducerea indicatorului demografic (scăderea 
populaţiei şcolare în următorii 10 ani datorită 
scăderii ratei natalităţii cu ritm de 3% pe an) 
- diminuare activităţii unor firme cu 
consecinţe directe asupra angajarii tinerilor 
absolvenţi  
- creşterea riscului abandonului şcolar datorită 
înrăutăţirii condiţiilor materiale ale populaţiei 
şcolare 
- date insuficiente privind prognoza ocupării 
forţei de muncă la nivelul oraşului Baia Mare 
- insuficienta informare a părinţilor şi elevilor 
în legătură cu abordarea pieţei forţei de muncă 
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educaţionale; 
- Profilul şcolii asigură o deschidere spre domenii 
de actualitate cu proiecţie în viitor; 
 
 
- Posibilitatea închirierii unor spaţii din şcoală 
 
 
 

- Pierderea controlului în educaţia elevilor 
datorită unei comunicări defectuoase părinţi-
profesori-elevi; 
 
- Mediul de provenienta a unor elevi este unul 
modest, cu mentalitati si atitudini indiferente 
fata de procesul educational, unii elevi 
neprimind niciun ajutor din partea parintilor 
- plecările masive ale părinţilor elevilor 
beneficiari la munca în străinatate 
- absenţa la ciclul gimnazial a mediatizării 
ofertei noastre educaţionale 
- lipsa de autonomie a şcolilor în selectarea 
personalului 
- lipsa unor politici consecvente de 
descentralizare  ( financiară, salarizare, resurse 
umane) 
 

 
 
Precizăm că această analiză a fost realizată în conformitate cu „Ghidul de elaborare a Planurilor 
de Acţiune/Dezvoltare ale Şcolii” versiunea 9, pagina 49 disponibil pe  internet la adresa tvet.ro 
 

 
 
II.4. REZUMATUL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESIT Ă DEZVOLTARE ŞI 
OBIECTIVELE PROPUSE PENTRU ORIZONTUL ANULUI 2016: 
 

Consideraţii privind analiza SWOT 
Obiectivul strategic al Uniunii Europene este ca „Uniunea Europeană să devină cea mai 

competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de creştere economică 
durabilă, cu mai multe locuri de muncă şi o mai mare coeziune socială”. 
 O creştere economică se poate realiza numai printr-o retehnologizare care, la rândul ei, 
presupune noi competenţe din partea angajaţilor. Formarea iniţială ţine cont de aceste aspecte şi 
are ca obiectiv prioritar dobândirea de noi competenţe la elevii din sistem, competenţe care să le 
permită o integrare socio-profesională la nivel local, judeţean, regional şi naţional. 

 Pentru îndeplinirea acestor deziderate trebuie eliminate următoarele probleme care s-au 
identificat la nivelul unităţii noastre de învăţământ: 

 
I.   

• metode de evaluare alternative insuficient valorificate in sistemul de notare 
• necesitatea dezvoltării si valorificarii competenţelor şi abilităţilor în domeniul Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiei in randul cadrelor didactice; 
 
              În baza problemelor identificate s-a stabilit ca directie strategica Asigurarea calităţii 
serviciilor educaţionale şi a nivelului de performanţă şcolară şi profesională a resurselor 
umane ale liceului  
 
II. 

• lipsa unor prognoze a cererii şi ofertei pe piaţa  muncii pe termen mediu şi lung; 
• lipsa unei baze de date actualizate privind dezvoltarea economică pe sectoare de activitate; 
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• abilităţile specifice şi competenţele generale ale absolvenţilor nu corespund întotdeauna 
locurilor de muncă prezente şi viitoare;  

• accentul este pus de către unele cadre didactice pe cunoştinţe şi nu pe abilităţile elevilor;  
              În baza problemelor identificate s-a stabilit ca direcţie strategică: Dezvoltarea abilitatilor 
generale  şi a competentelor profesionale prin cresterea calitatii învăţământului. 
 
III.  

• numărul de elevi ai liceului nostru proveniţi din mediul rural creşte anual, creşterea fiind 
însă corelată cu problemele materiale sesizate de către persoanele specializate (dirginţi, 
consilieri) în efortul acestora de a face faţa costurilor şcolarizării 

• un număr tot mai mare de părinţi aleg să lucreze în străinatate şi să îşi lase copiii în grija 
unor tutori, crescând astfel vulnerabilitatea elevilor la problemele instructiv - educative şi 
cotidiene 

• deşi există un număr mic de elevi cu CES în cadrul liceului nostru, există încă o inerţie în 
schimbarea şi adaptarea procesului de învăţământ la nevoile educaţionale ale acestora 

             În baza problemelor identificate s-a stabilit ca direcţie strategică Facilitarea accesului în 
învăţământul liceal şi postliceal a populaţiei şcolare aparţinând unor grupe vulnerabile (din 
mediul rural, cu cerinţe educaţionale speciale, cu situaţie socio-economică precară, cu părin ţi 
plecaţi în străinătate etc.) în vederea egalizării şanselor la educaţie şi formare profesională 
ini ţială 
 
IV. 

• program de orientare şcolară insuficient armonizat între toţi actorii educaţionali şi 
profesionali (diriginţi, consilier şcolar, AJOFM) 

             În baza problemelor identificate s-a stabilit ca direcţie strategică: Adaptarea ofertei şi 
serviciilor educaţionale ale scolii la nevoile identificate pe piaţa muncii şi pe piaţa 
educaţională şi promovarea acesteia în rândul clienţilor potenţiali de cls a VIII-a  
 
V.  
• intereresul scazut al angajatorilor de a investi în formarea profesională a 

elevilor; 
• insuficienta implicare a partenerilor sociali si economici în îmbunătăţirea bazei materiale a 

şcolii; 
•  insuficienta implicare a agentilor economici în stabilirea planului de şcolarizare 

(initiativele de negociere a nevoilor venind numai din partea scolii). 
În baza problemelor identificate s-a stabilit ca directie strategica Dezvoltarea reţelei de 

parteneri ai şcolii şi a serviciilor de consiliere şi orientare şcolară şi profesională în vederea 
asigurarea tranziţiei eficiente a elevilor catre nivelele IV şi V de calificare şi către viaţa activă 
 
 
VI. 

• număr mic de cadre didactice implicate în elaborarea, implementarea şi derularea de 
proiecte europene 

• rata scazută de transfer extern în dobândirea  de către elevi a competenţelor lingvistice 
privind limbile moderne 

• ritm lent de adaptare a elevilor şi, implicit, a comunităţii locale, la noile standarde şi 
competenţe profesionale cerute de integrarea european 

              În baza problemelor identificate s-a stabilit ca direcţie strategică Compatibilizarea 
sistemului educaţional al liceului cu sistemele europene de învăţământ prin stimularea 
cooperărilor interna ţionale şi adaptarea formarii profesionale iniţiale şi continue la mediul 
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concurenţial specific spaţiului european. Adaptarea şi consolidarea structurii de formare 
profesionala în contextul concurenţial pentru a fi competitivi în spaţiul european 
Analiza SWOT este un instrument clasic de  diagnoză managerială. Ea pune în evidenţă atuurile 
organizaţiei precum şi punctele sensibile, slabe raportându-le la mediul exterior din care pot să 
apară oportuităţi dar şi ameninţări. Analiza SWOT a PAS Seminarului Teologic Liceal “Sf. Iosif 
Marturisitorul”Baia Mare relevă un număr important de puncte tari ale şcolii, superior numărului 
de puncte slabe. Totuşi acestea nu trebuie neglijate, iar în realizarea planurilor operaţionale  trebuie 
prevăzute măsuri pentru ameliorara acestora. Oportunităţile  mediului exterior furnizează resurse 
pentru dezvoltarea instituţională în colaborare cu parteneri externi, aceştia constituindu-se într-o 
veritabilă reţea dde suport şi sprijin a şcolii. 
Nu în ultimul rând trebuie analizate cu atenţie ameninţările mediului exterior, care de regulă nu pot 
fi controlate de organizaţie, dar prin estimarea corectă a magnitudinii acestora şi riscurilor pe care 
le generează, se pot identifica strategii de atenuare a aceastora  
 

II.5. EVALUAREA PROGRESULUI ÎN IMPLEMENTAREA PAS 
S-a realizat monitorizarea implementării PAS al Seminarului Teologic Liceal „Sf. Iosif 
Mărturisitorul” formulându-se  constatările in raportul de monitorizare întocmit. 
 
II.6. DIRECŢII/OPŢIUNI STRATEGICE DE DEZVOLTARE  
Acestea corespund în cea mai mare măsură cu cele prevăzute de PLAI Maramureş: 
 
PRIORITATEA 1/ ŢINTĂ STRATEGICĂ 1:  Dezvoltarea capacităţii de management în 
învăţământul vocaţional şi real prin cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională  
 
Justificare/Context: Reforma din învăţământ si schimbările regionale la nivel economic, 
demografic şi social  necesită adaptarea rapidă a unităţilor şcolare  la noile direcţii, astfel şcoala 
trebuie sa răspundă acestor schimbări printr-un management eficient 
Din analiza activităţii economice a judeţului Maramures (aşa cum este prezentată în PLAI), se 
constată că o serie de ramuri economice şi industriale vor înregistra o creştere economică în 
intervalul de timp 2014-2020 Este cazul serviciilor, ca sectoare strategice.. Adaptarea ofertei 
educaţionale a liceului trebuie să ţină cont de schimbări ale pieţei baimarene în vederea pregătirii 
personalului calificat (nivel IV şi V)  al serviciilor, conform standardelor Uniunii Europene. 
Totodată, în structura educaţională nu există o reţea cu adevărat funcţională între şcolile generale 
(responsabile cu informarea şi orientarea şcolară a elevilor de clasa a VIII-a) şi liceele ofertante, 
consilierea şi orientarea desfăşurându-se, în cel mai bun caz, la nivelul unităţii şcolare generale, cu 
minime informaţii despre oferta de pe piaţa educaţională. Se impune realizarea unei strategii 
eficiente de marketing educaţional care să asigure o promovare pozitivă a imaginii liceului şi un 
flux informaţional şi de consiliere coerent cu privire la oferta educaţională a şcolii (în corelaţie cu 
orientările înregistrate pe piaţa muncii locale/regionale). 
 
 
OBIECTIVE : 
O1. Întărirea capacităţii de management, planificare şi monitorizare 
O2. Realizarea unei proiecţii bugetare eficiente în scopul dezvoltării instituţionale 
 
Opţiune curricular ă Opţiune financiară şi 

a dotărilor materiale 
Opţiunea investiţiei 
în resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 
comunitare 

Din analiza activităţii economice a judeţului Maramures (aşa cum este prezentată în PLAI), se 
constată că o serie de ramuri economice şi industriale vor înregistra o creştere economică în 
intervalul de timp 2014-2020 Este cazul serviciilor, ca sectoare strategice.. Adaptarea ofertei 
educaţionale a liceului trebuie să ţină cont de schimbări ale pieţei baimarene în vederea pregătirii 
personalului calificat (nivel IV şi V)  al serviciilor, conform standardelor Uniunii Europene.            
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Eficientizarea 
procesului de predare-
învăţare-evaluare prin 
creşterea creşterea 
performanţei echipei 
manageriale   
 
 
 
 
 
Obiective:O1,O2 

Asigurarea dezvoltării 
instituţionale prin 
dezvoltarea bazei 
materiale a şcolii 
 
  
 
 
 
 
 
Obiective: O2 

Dezvoltarea 
competenţelor 
profesionale ale 
echipei manageriale a 
şcolii  
 
 
 
 
 
 
Obiective: O1 

Creşterea implicării 
factorilor comunitari 
în procesul de 
management 
educaţional pentru 
asigurarea dezvoltării 
instituţionale (comun. 
locală, Consiliul 
Reprezentativ al 
părinţilor, etc) 
 
Obiective: O2 

 
 
INDICATORI DE REALIZARE: 
I1: Întocmirea tuturor documentelor manageriale în conformitate cu normativele în vigoare 
I2: Asigurarea bugetului necesar bunei desfăşurări a procesului educaţional  
I3: Creşterea veniturilor instituţiei cu 5% 
 
PRIORITATEA 2/ ŢINTĂ STRATEGICĂ 2:  Definirea şi optimizarea ofertei educaţionale în 
corelaţie cu piaţa muncii, dezvoltarea  strategiilor pentru formarea profesională prin 
competenţe şi abilit ăţi necesare cerinţelor pieţei muncii. 
 
Justificare/Context: Oferta de şcolarizare a Seminarul Teologic Liceal “Sf. Iosif Mărturisitorul”cuprinde 
calificări specifice domeniului teologie, stiinte ale naturii  
 
OBIECTIVE : 
O1. Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii Modelarea Planului de Şcolarizare 
conform cerinţelor pieţei muncii prin creşterea numărului de clase pe segmentul sanitar. 
O2. Consolidarea unei reţele de informare şi popularizare a ofertei educaţionale cu 15% din 
cabinete de consiliere psihopedagogică ale şcolilor generale ale zonei, până în 2018 
O3. Includerea în cadrul programului de marketing educaţional direct a 30% din şcolile generale 
ale municipiului Baia Mare şi a 10% din şcolile generale rurale, apropiate municipiului, până în 
2018 
 
Opţiune curricular ă Opţiune financiară şi 

a dotărilor materiale 
Opţiunea investiţiei 
în resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 
comunitare 

Adaptarea 
curriculumului pentru 
dobândirea de către 
elevi a competenţelor 
specifice unor noi 
calificări cerute de 
piaţa muncii precum şi 
dezvoltarea 
competenţelor 
antreprenoriale ale 
elevilor 
 
Obiective: O2, O3 

Dezvoltarea bazei 
materiale a şcolii  
pentru asigurarea 
dobândiri 
competenţelor unei 
noi calificări de către 
elevii şcolii 
 
 Obiective: O2 

Implicarea cadrelor 
didactice in 
diseminarea  ofertei 
educaţionale a şcoli şi 
respectiv procesul de 
autorizare a unor noi 
calificări cerute de 
piaţa muncii 
 
Obiective: O1, O2 

Creşterea implicării 
partenerilor economici 
comunitari în 
certificarea 
competenţelor 
profesionale a 
absolvenţilor şcolii şi 
identificare de noi 
calificări cerute de 
piaţa muncii 
 
Obiective:O1,O2 
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INDICATORI DE REALIZARE: 
I1: Realizarea planului de şcolarizare la învăţământul liceal şi postliceal pentru anul şcolar 2016-
2017 
I2: Planul de şcolarizare adaptat la nevoile pieţei şi ale clienţilor  potenţiali 
I3:  Numărul de acorduri de parteneriat / colaborare cu şcolile generale din mediul urban şi rural 
ale judeţului Maramures în care se desfăşoară marketingul educaţional al liceului, Număr de elevi 
de cls. a XII-a, beneficiari ai programului de marketing educaţional al liceului Număr de elevi de 
cls. a IX-a ce provin din şcolile generale incluse în programul de marketing educaţional 
 
 
 
PRIORITATEA / ŢINTĂ STRATEGICĂ 3:  Facilitarea accesului în învăţământul vocational 
a populaţiei şcolare aparţinând unor grupe vulnerabile (din mediul rural, cu cerinţe 
educaţionale speciale, cu situaţie socio-economică precară, cu părin ţi plecaţi în străinătate 
etc.) în vederea egalizării şanselor la educaţie şi formare profesională iniţială, creşterea 
calităţii procesului educaţional, asigurarea pentru atingerea standardelor de performanţă în 
pregătire şi accederea în învăţământul superior/ inserţia pe piaţa muncii 
 
Justificare/Context: Oferta de şcolarizare a Seminarul Teologic Liceal “Sf. Iosif Mărturisitorul”cuprinde 
calificări specifice domeniului teologie şi stiinţele naturii , domeniu prioritar vizat de  strategiile de de 
dezvoltare regională (PRAI), şi locale PLAI, dar dobândirea competenţelor specifice calificărilor precum şi 
competenţelor generale prevăzute în curriculum reprezintă elemente cheie pentru inserţia cu succes a 
absolvenţilor  pe piaţa muncii şi/sau continuarea formării profesionale în instituţii de învăţământ superior 
Seminarul Teologic Ortodox Baia Mare deserveşte populaţia şcolară din Baia Mare dar şi din alte 
zone ale judeţuluiÎn şcoală există mai multe categorii de elevi cu nevoi speciale: elevi defavorizaţi 
din punct de vedere material, elevi cu deficienţe fizice, elevi cu dificultăţi de învăţare, elevi cu 
conduite deviante. Părinţii acestor elevi nu dispun de resurse financiare pentru asigurarea 
şcolarizării în altă localitate decât cea de domiciliu. În aceste condiţii, se impun măsuri pentru 
facilitarea  accesului acestor elevi la cazare şi masă în internatul şcolii, mai ales acolo unde nu 
există posibilităţi de navetă, precum şi accesul la manualele necesare. Cu toate că în cadrul scolii, 
numărul elevilor cu CES şi de etnie rromă este mic, liceul promovează programe incluzive pentru 
aceştia, în acord cu nevoile lor individualizate. Un fenomen îngrijorător existent la nivelul 
judeţului Maramures îl reprezintă cel al migraţiei părinţilor la muncă în străinătate. La nivelul 
scolii , acest fenomen s-a reflectat în anul şcolar 2015-2016 prin existenţa unui număr de 
aproximativ 60 de elevi ce aveau cel puţin un părinte plecat în străinătate, evidenţiind apariţia unei 
noi categorii de elevi, vulnerabili din punct de vedere socio-educaţional. Se impune realizarea unei 
strategii educative complexe care să minimalizeze efectele negative ale acestui fenomen social. 
Seminarul Teologic  promovează acordarea de burse pentru elevii defavorizaţi şi pentru cei cu 
rezultate deosebite. 
 
OBIECTIVE :  
O1: Asigurarea calităţii procesului de învătamant in vederea obtinerii progresului scolar si a 
cresterii ratei de absolvire. 
O2: Cresterea promovabilitatii la examenul de Bacalaureat . 
O3: Monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismului, a abandonului şcolar şi a violenţei în 
vederea creşterii calităţii actului educativ 
O4: Dezvoltarea competenţelor si abilităţilor pentru atragerea partenerilor  locali, naţionali şi 
internaţionali în dezvoltarea  învăţământului tehnologic 
O5:   Accesarea de fonduri europene pentru programe de  formare profesională 
 
Opţiune curricular ă Opţiune financiară Opţiunea investiţiei Opţiunea relaţiilor 
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şi a dotărilor 
materiale 

în resursa umană comunitare 

Eficientizarea 
procesului de predare-
învăţare-evaluare în 
corelaţie cu nevoile şi 
caracteristicile de 
învăţare ale elevilor  
 
 
Obiective:O1,O2,O3 

Accesarea de 
programe de finanţare 
(fonduri europene, 
granturi, etc) pentru  
actualizare 
 dotărilor cu 
echipamente şi 
aparate a 
laboratoarelor şi 
atelierelor şcolare 
precum şi cu 
echipamente IT şi 
multimedia a sălilor 
de clasă  
 
Obiective: O1,O2,O4 

Dezvoltarea 
competenţelor 
profesionale ale 
cadrelor didactice ale 
şcolii în în ceea ce 
priveşte utilizarea unor 
metode didactice 
moderne şi a 
aplicaţiilor 
digitale/software în 
procesul de predare-
învăţare-evaluare 
 
Obiective: O1,O2, O5 

Creşterea implicării 
factorilor comunitari 
în procesul 
educaţional prin 
amplificarea relaţiilor 
de colaborare şi 
stabilirea unora noi 
 
Obiective: O4 

 
INDICATORI DE REALIZARE: 
I1: MenŢinerea ratei de absolvire faţă de anul şcolar precedent 
I2: Creşterea ratei de participare la examenul de Bacalaureat cu 0,2% în anul şcolar 2016-2017; 
I3: Creşterea cu 0,4% a procentului de promovabilitate la examenele de bacalaureat  pentru anul şcolar 
2016-2017 
I4: Participarea a 80 % din elevii şcolii pe parcursul ciclului de şcolarizare la activităţi care vizează 
reducerea violenţei şcolare 
I5 Reducerea cu 30 % a numărului de absenţe faţă de anul precedent 
I6: Rezultatele obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare, superioare faţă de anul şcolar precedent cu 
0,5% 
I7: Inserţia pe piaţa muncii/învăţământul superior a 85 % dintre absolvenţi în anul 2017 
I8: 85% din totalul absolvenţilor să obţină nivelul  4 de calificare  
I9: Atragerea de noi agenti economic ca parteneri ai şcolii 
I10: Scrierea şi depunerea a cel puţin a  unui proiect pentru accesarea de fonduri europene  
  
 
PRIORITATEA 4/ ŢINTĂ STRATEGICĂ 4:  Imbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare 
profesională pentru elevi şi adulţi   
 
OBIECTIVE: 
O1: Dezvoltarea competenţelor profesorilor consilieri în utilizarea unor instrumente specifice, 
transmiterea informaţiilor exacte în ceea ce priveşte valorificarea resurselor fiecărei discipline 
şcolare 
O2: Oferirea serviciilor de consiliere şi orientare şcolar, profesională şi de asistenţă 
psihopedagogică 
 
Opţiune curricular ă Opţiune financiară şi 

a dotărilor materiale 
Opţiunea investiţiei 
în resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 
comunitare 

Completarea 
curriculumului şcolii 
cu materiale ce vizează 
consilierea 
profesională şi 

Asigurarea suportului 
informaţional necesar 
pentru realizarea  
activităţilor de 
orientare şi consiliere 

Dezvoltarea 
competenţelor 
profesionale 
profesorilor consilieri 
pentru realizarea 

Creşterea implicării 
partenerilor 
educaţionali 
comunitari în procesul 
de consiliere şi 
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orientarea în carieră 
 
 
Obiective:O1 

profesională a elevilor 
şcolii 
 
Obiective: O1 
 
 

eficientă a activităţilor 
de orientare şi 
consiliere profesională 
a elevilor şcolii 
 
Obiective: O1,O2 

orientare vocaţională 
a elevilor şcolii 
 
Obiective: O1,O2 

 
 
INDICATORI DE REALIZARE: 
T1: Asigurarea suportului informational adecvat activităţii de consiliere pentru toate cadrele 
didactice  şi elevii şcolii (CDI)  
T2: Participarea tuturor elevilor pe parcursul ciclului de şcolarizare la activitati care vizează 
orientarea în carieră  
 
Precizăm că alegerea priorităţilor s-a realizat în conformitate cu PLAI Maramureş 2013, afişat pe 
site-ul ISJMM şi în formatul specificat de „Ghidul de elaborare a Planurilor de Acţiune/Dezvoltare 
ale Şcolii” versiunea 9, paginile 52-55 disponibil pe  internet la adresa tvet.ro.
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PARTEA III 
PLAN OPERATIONAL  

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL "SF. IOSIF MARTURISITORUL " BAIA MARE 
 
Precizare: Alegerea priorităţilor s-a realizat în conformitate cu PLAI Maramureş 2013, afişat pe site-ul ISJMM, precum şi planul managerial al şcolii  în formatul specificat de „Ghidul de elaborare a Planurilor de 
Acţiune/Dezvoltare ale Şcolii” versiunea 9, paginile 52-55 disponibil pe  internet la adresa tvet.ro 
 

PRIORITATEA 1/ŢINTĂ STRATEGICĂ 1:  Dezvoltarea capacit ăţii de management,  adaptarea ofertei şi serviciilor educaţionale ale liceului la 
nevoile identificate pe piaţa muncii şi pe piaţa educaţională şi promovarea acesteia în rândul clienţilor potenţiali de cls a VIII-a, a XII-a, 
a XIII-a  
OBIECTIVE : 
O1. Întărirea capacit ăţii de management, planificare şi monitorizare  Corelarea specializărilor şi a numărului de clase din oferta educaţională a 
Seminarului la domeniile economice şi profesiile identificate ca fiind în dezvoltare pe piaţa muncii băimărene 
O2. Realizarea unei proiec ţii bugetare eficiente în scopul dezvolt ării iinstitu ţionale Asigurarea reţelei instituţionale şi a condiţiilor de informare, 
orientare şi consiliere privind cariera, în rândul clienţilor de cls a XII-a 
INDICATORI DE REALIZARE:   
I1: Modelarea Planului de Şcolarizare conform cerinţelor pieţei muncii prin creşterea numărului de clase pe segmentul sanitar. 
 
I2: Asigurarea bugetului necesar bunei desf ăşurări a procesului educa ţional  
 
I3 Creşterea veniturilor institu ţiei cu 5% 
 
CONTEXT: 
Din analiza activităţii economice a judeţului Maramures (aşa cum este prezentată în PLAI), se constată că o serie de ramuri economice şi 
industriale vor înregistra o creştere economică în intervalul de timp 2014-2020 Este cazul serviciilor, ca sectoare strategice.. Adaptarea ofertei 
educaţionale a liceului trebuie să ţină cont de schimbări ale pieţei baimarene în vederea pregătirii personalului calificat (nivel IV şi V)  al 
serviciilor, conform standardelor Uniunii Europene.            
                Totodată, în structura educaţională nu există o reţea cu adevărat funcţională între şcolile generale (responsabile cu informarea şi 
orientarea şcolară a elevilor de clasa a VIII-a) şi liceele ofertante, consilierea şi orientarea desfăşurându-se, în cel mai bun caz, la nivelul unităţii 
şcolare generale, cu minime informaţii despre oferta de pe piaţa educaţională. Se impune realizarea unei strategii eficiente de marketing 
educaţional care să asigure o promovare pozitivă a imaginii liceului şi un flux informaţional şi de consiliere coerent cu privire la oferta 
educaţională a şcolii (în corelaţie cu orientările înregistrate pe piaţa muncii locale/regionale). 

Măsurat prin: 
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• Număr de instituţii colaboratoare şi partenere în urmărirea evoluţiei pieţei muncii şi a celei educaţionale 
• Planul de şcolarizare adaptat la nevoile pieţei şi ale clienţilor  potenţiali 
• Numărul de acorduri de parteneriat / colaborare cu şcolile generale din mediul urban şi rural ale judeţului Maramures în care se 

desfăşoară marketingul educaţional al liceului 
• Număr de elevi de cls. a XII-a, beneficiari ai programului de marketing educaţional al liceului 

Număr de elevi de cls. a IX-a ce provin din şcolile generale incluse în programul de marketing educaţional 
Ac ţiuni pentru atingerea 
obiectivului  

Obiective  Rezultate 
aşteptate 
(măsurabile 

Data pân ă 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parten eri:  Cost:  Sursa de 
finan ţare 

Elaborarea unei diagnoze 
anuale privind evoluţia 
sectoarelor economice şi a 
meseriilor de pe piaţa muncii 
locale si regionale, cu sprijinul 
AJOFM, ISJ, CLD şi  a 
agenţilor  economici 

O1 Elaborarea unui 
raport anual cu 
tendinţele pieţei 
muncii şi 
corelările 
acestora cu 
specializarile 
din cadrul 
Nomenclatorului 
% 

An şcolar Director  
Director adjunct 
Psiholog 
Dirigintii 

Episcopia 
Ortodoxa, 
A.J.O.F.M.  
Camera de 
Comerţ 
Agenţi 
economici 
parteneri / 
colaboratori 
ISJ 
CLD  

Resurse de 
timp 
Resurse 
materiale 
 

 

Opţiunea financiar ă şi a dot ărilor materiale:  Asigurarea dezvoltării instituţionale prin dezvoltarea bazei materiale a şcolii 
 
Ac ţiuni pentru atingerea 
obiectivului  

Obiective  Rezultate 
aşteptate 
(măsurabile 

Data pân ă 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parteneri:  Cost:  Sursa de 
finan ţare 

Realizarea proiectului de 
buget în concordanţă cu 
obiectivele şcolii. 

O2 Proiectul de 
buget 

Noiembrie 
2016 

Director 
Consiliu de 
Administraţie 
 

Consiliu Local Resurse de 
timp 

Fonduri 
bugetare 

Întocmirea fişei de achiziţii 
şi a proiectului de buget pe 
2016 

O2 Proiectul de 
buget 

Noiembrie 
2016 

Consiliu de 
Administraţie 
Contabil şef 

Consiliu Local Resurse de 
timp 

Fonduri 
bugetare 

Asigurarea încadrării strict 
în creditele bugetare 

O2 Evidenţe 
contabile 

An şcolar Director 
Director adjunct 

Consiliu Local Resurse de 
timp 

Fonduri 
bugetare 
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aprobate Contabil şef 
Atragerea de sponsorizări şi 
donaţii în realizarea 
proiectelor de îmbunătăţire 
a spaţiului educaţional 

O2 Creşterea cu 
10 % a 
veniturilor 
extrabugetare 
din 
spsonsorizări şi 
chirii faţă de 
anul şcolar 
precedent 

An şcolar Director  
director adjunct 
Diriginţi 
Consiliul Reprezentativ 
al Părinţilor 

Agenţi 
economici  
Comunitatea 
locală 

Resurse de 
timp 
Resurse 
materiale 

 

Scrierea de proiecte 
sustenabile pentru obţinerea 
de fonduri în vederea lărgirii 
bazei didactice şi materiale 
a şcolii 

O2 Cel puţin 1 
proiect pentru 
obţinerea de 
fonduri   

An şcolar Director  
Director adjunct 
Profesori  

Agenţi 
economici  
Comunitatea 
locală, 
Episcopia 
Ortodoxa 

Resurse de 
timp 
Resurse 
materiale 

Fonduri 
bugetare/ 
extrabugetare 

Opţiunea investi ţiei în resursa uman ă: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale echipei manageriale a şcolii  
 
Ac ţiuni pentru atingerea 
obiectivului  

Obiective  Rezultate 
aşteptate 
(măsurabile) 

Data pân ă 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parteneri:  Cost:  Sursa de 
finan ţare 

Instruirea managerilor/ 
sefilor de catedra prin 
proiecte si programe 
specifice de management 
educaŢional 

O1 Cel putin 1 proiect 
/program absolvit 

 An şcolar Director  
Responsabil formare 

AJOFM 
CCD 
Maramureş 
Institutii de 
învăţământ 
superior 

Resurse de 
timp 
Resurse 
materiale 

Fonduri 
bugetare si 
extra bugetare  

Opţiunea rela ţiilor comunitare:  Creşterea implicării factorilor comunitari în procesul de management educaţional pentru asigurarea dezvoltării instituţionale 
(comun. locală, Consiliul Reprezentativ al părinţilor, etc) 
Ac ţiuni pentru atingerea 
obiectivului  

Obiective  Rezultate 
aşteptate 
(măsurabile) 

Data pân ă 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parteneri:  Cost:  Sursa de 
finan ţare 

Colaborarea cu Consiliul 
Reprezentativ al 
Părinţilor/AsociaŢia de 
părinŢi în proiectarea unor 
investiŢii prin acestea 

O2 Propuneri 
realizate de 
partenerii 
educaţionali 
evidenţiate în 

An şcolar Director 
Director adjunct 
Preşedinte şi Vice 
preşedinte al 
Consiliului 

Parintii 
Comunitatea 
locală 
 

Resurse de 
timp 
 

Fonduri 
bugetare 
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procese verbale, 
minute 

Reprezentativ al 
Părinţilor 

PRIORITATEA 2/ŢINTĂ STRATEGICĂ 2:    Definirea şi optimizarea o fertei educa ţionale în corela ţie cu pia ţa muncii, dezvoltarea  strategiilor pentru 
formarea profesional ă prin competen ţe şi abilit ăţi necesare cerin ţelor pie ţei muncii. 

OBIECTIVE : 
O1. Adaptarea ofertei educa ţionale la cerin ţele pie ţei muncii 
O2. Diversificarea calific ărilor pentru elevi şi adul ţi, cu scopul valorific ării poten ţialului de dezvoltare economic ă a jude ţului. 
O3. Dezvoltarea educa ţiei antreprenoriale 
INDICATORI DE REALIZARE :  
I1: Realizarea planului de şcolarizare la înv ăţământul liceal şi postliceal pentru anul şcolar 2016-2017 
I2: Consolidarea unei re ţele de informare şi popularizare a ofertei educa ţionale cu 15% din cabinete de consiliere psihopedag ogic ă ale şcolilor 
generale ale zonei, pân ă în 2018 
I3: Includerea în cadrul programului de marketing e duca ţional direct a 30% din şcolile generale ale municipiului Baia Mare şi a 10% din şcolile 
generale rurale, apropiate municipiului, pân ă în 2018          
CONTEXT: 
Oferta de şcolarizare a Seminarul Teologic Liceal “Sf. Iosif Mărturisitorul”cuprinde calificări specifice domeniului IT&C , domeniu prioritar vizat de  strategiile 
de de dezvoltare regională (PRAI), şi locale PLAI, dar piaţa muncii este dinamică şi apar oportunităţi pentru realizarea de cursuri de formare sau chiar 
autorizarea unor noi calificări în domeniul şcolii, electronică şi automatizări 
Opţiune curricular ă: Adaptarea curriculumului pentru dobândirea de către elevi a competenţelor specifice unor noi calificări cerute de piaţa muncii precum şi 
dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale elevilor 
Ac ţiuni pentru atingerea 
obiectivului  

Obiective  Rezultate 
aşteptate 
(măsurabile) 

Data pân ă 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parteneri:  Cost:  Sursa de 
finan ţare 

Implicarea elevilor in 
activităti care dezvoltă 
competenţele în domeniul 
specializărilor şcolii 

O3 Avizarea in 
Consiliul de 
Administratie 

An şcolar Director 
Director adjunct 
Catedra de ştiinţe 
socio-umane 
Catedra de matematică 
şi ştiinţe 

Agenţi 
economici 
Parintii 
Comunitatea 
locala 

Resurse de 
timp 
Resurse 
materiale 
 

Fonduri 
bugetare si 
extra bugetare 

Elaborarea unei diagnoze 
anuale privind evoluţia 
sectoarelor economice şi a 
meseriilor de pe piaţa 
muncii locale si regionale, 
cu sprijinul AJOFM, ISJ, 
CLD şi  a agenţilor  
economici. 

O3 Elaborarea unui 
raport anual cu 
tendinţele pieţei 
muncii şi corelările 
acestora cu 
specializarile din 
cadrul 
Nomenclatorului. 

An şcolar  Echipa managerială Episcopia 
Ortodoxa 
A.J.O.F.M.  
Camera de 
Comerţ 
Agenţi 
economici 
parteneri / 

Resurse de 
timp 
Resurse 
materiale 

Fonduri 
bugetare 
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Participarea la dezbateri  şi 
formularea unor propuneri 
coerente şi eficiente în 
cadrul Consiliului 
Profesoral privind 
optimizarea planului de 
şcolarizare în acord cu 
nevoile identificate pe piaţa 
muncii;  
Elaborarea Planului de 
şcolarizare pentru anul 
şcolar următor; 

Elaborarea şi 
aprobarea 
Planului de 
şcolarizare în 
conformitate cu 
nevoile identificate 
pe piaţa muncii 

colaboratori 
ISJ 
CLD, 
Consiliul  
Profesoral 
Consiliul de 
Administraţie 

Opţiune financiar ă şi a dot ărilor materiale:  Dezvoltarea bazei materiale a şcolii  pentru asigurarea dobândiri competenţelor din specializările şcolii pentru 
un număr mai mare de elevi. 
Ac ţiuni pentru atingerea 
obiectivului  

Obiective  Rezultate 
aşteptate 
(măsurabile) 

Data pân ă 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/per soane 
responsabile  

Parteneri:  Cost:  Sursa de 
finan ţare 

Studierea beneficiilor mai 
multe clase/profil 

O2 Avizarea în 
Consiliul de 
Administraţie 
ISJ Maramureş 
 

Octombrie 
2016 

Director 
Director adjunct 

Agenţi 
economici 
Parinţii 
Comunitatea 
locală 

Resurse de 
timp 
Resurse 
materiale 
 

Fonduri 
bugetare 
Fonduri 
extrabugetare-
agenŢi 
economici 

Parcurgerea etapelor 
pentru obţinerea autorizării 
pentru o specializare nouă. 

O2 Autorizaţie de 
funcţionarea 
pentru o clasă 

Iunie 2017 
 

Director adjunct 
Comisia CEAC 

Agenţi 
economici 

Resurse 
materiale: 
 

Fonduri 
bugetare 

Opţiunea investi ţiei în resursa uman ă: Implicarea cadrelor didactice in diseminarea  ofertei educaţionale a şcoli şi respectiv procesul de aprobare a mai 
multor clase. 
Ac ţiuni pentru atingerea 
obiectivului  

Obiective  Rezultate 
aşteptate 
(măsurabile) 

Data pân ă 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parteneri:  Cost:  Sursa de 
finan ţare 

Evaluarea structurii forţei 
de muncă prognozate 

O1,O2 Identificarea 
calificărilor 
profesionale 
cerute şi a 
abilităţilor 
necesare 

Octombrie 
2016 

Director 
Director adjunct 

AJOFM 
CCIMM 
Agenţi 
economici 

Resurse de 
timp 
Resurse 
materiale 

Fonduri 
bugetare 
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absolvenţilor 
Diseminarea ofertei 
educationale în şcolile 
generale 

O1,O2 Realizarea 
planului de 
şcolarizare în 
condiţii optime 

 mai 2016 Director adjunct 
Director educativ 
 

Şcolile 
generale 

Resurse de 
timp 
Consumabile 

Fonduri 
bugetare si 
extra bugetare 

Opţiunea rela ţiilor comunitare:  Creşterea implicării partenerilor economici comunitari în certificarea competenţelor profesionale a absolvenţilor liceului şi a 
Şcolii Postliceale. 
Ac ţiuni pentru atingerea 
obiectivului  

Obiective  Rezultate 
aşteptate 
(măsurabile) 

Data pân ă 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parteneri:  Cost:  Sursa de 
finan ţare 

Mediatizarea ofertei pentru 
cursurile liceale şi 
postliceale.  

O1,O2 Realizarea 
planului de 
şcolarizare liceu 
şi postliceal. 

15 sept 
2016 

Director  
Responsabil catedra 
tehnică 

Agenţi 
economici  
 

Calculatoare 
Resurse de 
timp 
Consumabile 

Venituri proprii 
si resurse 
bugetare 

Pregătirea examenlor 
pentru certificarea 
competenţelor profesionale 

O1,O2 Procent de 
promovabilitate 
la competente 
profesionale 
peste 85% 

An scolar Director 
Director adjunct 
Responsabili catedre 

Agenţi 
economici  
 

Calculatoare 
Resurse de 
timp 
Consumabile 

Fonduri 
bugetare si 
extra bugetare 

 
 
 
 

PRIORITATEA 3/ŢINTA STRATEGICĂ 3: Facilitarea accesului în înv ăţământul vocational a popula ţiei şcolare apar ţinând unor grupe vulnerabile (din 
mediul rural, cu cerin ţe educa ţionale speciale, cu situa ţie socio-economic ă precar ă, cu p ărin ţi pleca ţi în str ăinătate etc.) în vederea egaliz ării şanselor la educa ţie şi formare profesional ă ini ţială, creşterea calit ăţii procesului educa ţional, asigurarea pentru atingerea standardelor de 
performan ţă în preg ătire şi accederea în înv ăţământul superior/ inser ţia pe pia ţa muncii  
OBIECTIVE:   
O1: Asigurarea calit ăţii procesului de înv ătamant in vederea obtinerii progresului scolar si a  mentinerii ratei de absolvire. 
O2: Cresterea promovabilitatii la examenul de Bacal aureat. 
O3: Monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismului, a abandonului şcolar şi a violen ţei în vederea cre şterii calit ăţii actului educativ 
O4: Dezvoltarea competen ţelor si abilit ăţilor pentru atragerea partenerilor  locali, na ţionali şi interna ţionali în dezvoltarea  înv ăţământului 
vocational şi tehnic.  
O5:   Accesarea de fonduri europene pentru programe  de  formare profesional ă 
INDICATORI DE REALIZARE:            
I1: Mentinerea ratei de absolvire fa ţă de anul şcolar precedent 
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I2: Creşterea ratei d e participare la examenul de Bacalaureat cu 0,02% în anul şcolar 2016 -2017; 
I3: Creşterea cu 0,02% a procentului de promovabilitate la examenele de bacalaureat  pentru anul şcolar 2016-2017 
I4: Participarea a 80 % din elevii şcolii pe parcursul ciclului de şcolarizare la activit ăţi care vizeaz ă reducerea violen ţei şcolare 
I5 Reducerea cu 30 % a num ărului de absen ţe faţă de anul precedent 
I6: Rezultatele ob ţinute la olimpiade şi concursuri şcolare, superioare fa ţă de anul şcolar precedent cu 0,5% 
I7: Inser ţia pe pia ţa muncii/înv ăţământul superior a 70 % dintre absolven ţi în anul 2017 
I8: 98% din totalul absolven ţilor s ă ob ţină nivelul  .... de calificare  
I9: Scrierea şi depunerea a cel pu ţin a  unui proiect pentru accesarea de fonduri euro pene  
CONTEXT: 
Oferta de şcolarizare a Seminarul Teologic Liceal “Sf. Iosif Mărturisitorul”cuprinde calificări specifice domeniului teologie, stiinte sle naturii , domeniu prioritar 
vizat de  strategiile de de dezvoltare regională (PRAI), şi locale PLAI, domeniul teologie, stiinte ale naturii, dar dobândirea competenţelor specifice calificărilor 
precum şi competenţelor generale prevăzute în curriculum reprezintă elemente cheie pentru inserţia cu succes a absolvenţilor  pe piaţa muncii şi/sau 
continuarea formării profesionale în instituţii de învăţământ superior 
 
 
 
Opţiunea  curricular ă:    Eficientizarea procesului de predare -învăţare-evaluare în corela ţie cu nevoile şi caracteristicile de înv ăţare ale elevilor  
Ac ţiuni pentru 
atingerea obiectivului  

Obiective  Rezultate a şteptate 
(măsurabile) 

Data pân ă 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parteneri:  Cost:  Sursa de 
finan ţare 

Analiza la nivelul 
catedrelor de specialitate 
a rezultatelor la 
învăţătură  şi adoptarea 
de măsuri specifice 
pentru creşterea calităţii 
procesului de predare-
evaluare-învăţare şi 
pentru obţinerea 
progresului şcolar 

O1, O2,  Realizarea unor 
planuri de măsuri la 
nivelul catedrelor pe 
baza  rapoartele 
întocmite 

Octombrie 
2016 

Şefii de catedre ai 
disciplinelor de BAC 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

Resurse 
materiale 
- consumabile  
- calculator 
Resurse de timp 

Fonduri 
bugetare  

Promovarea exemplelor 
de bună practică la nivel 
de catedră sau comisie 
metodica  

O1, O2,  Exemple de bună 
practică 

Începând din 
15 
octombrie 
2016 

Şefii de catedră Profesori 
 

Resurse 
materiale 
- consumabile  
- calculator 
Resurse de timp 

Fonduri 
bugetare   

Monitorizarea activităţii 
profesorilor pentru 

O1, O2,  Fişe de 
asistenţă/interasistenţ

An şcolar Director, 
Director adjunct, 

Profesori Resurse 
materiale 

Fonduri 
bugetare  
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utilizarea strategiilor 
didactice activ-
participative în procesul 
de predare-evaluare-
învăţare 

ă Grafic al activităţilor 
de asistenţă 

Şefi de catedră - consumabile  
Resurse de timp 

Implementarea la clasă a 
metodelor moderne de 
predare utilizând 
mijloacele didactice 
moderne de predare 
existente 

O1, O2,  40% din lecţii sunt 
realizate cu mijloace 
moderne de predare 

An şcolar Director 
Şefii de catedră 
Profesori 

Profesori Resurse 
materiale 
- consumabile  
- calculator 
Resurse de timp 

Fonduri 
bugetare 

Adaptarea demersului 
didactic la nevoile 
elevului, realizarea 
evaluării ritmice şi 
relevante pentru 
creşterea calităţii 
procesului didactico-
educativ 

O1, O2 Planificări, proiectele 
didactice şi evaluări 
care ţin cont de  
nevoile de învăţare 
ale elevilor 

An şcolar Comisia de 
specialitate 
Profesori 

Profesori Resurse 
materiale 
- consumabile  
- calculator 
Resurse de timp 

Fonduri 
bugetare 

Adaptarea scenariilor 
didactice la stilurile de 
învăţare ale elevilor 

O1, O2 Toate lecţiile vor fi 
concepute şi realizate 
tinându-se cont de 
stilurile de învăţare 
ale elevilor 

An şcolar Profesori Parteneri 
educaţionali 

Resurse 
materiale 
- consumabile  
- calculator 
Resurse de timp 

Fonduri 
bugetare 

Abordarea 
transdisciplinară a 
conţinuturilor învăţării şi 
aplicarea curriculumului 
transdisciplinar 

O1, O2 30% din lecţiile unui 
an şcolar 
corespunzătoare unei 
anumite discipline de 
studiu vor avea 
conţinuturi 
transdisciplinare 

An şcolar Director, 
Director adjunct, 
Profesori  

Parteneri 
educaţionali 

Resurse 
materiale 
- consumabile  
- calculator 
Resurse de timp 

Fonduri 
bugetare 

Stimularea interesului 
elevilor pentru lectură 
prin propunerea unor 
activităţi atractive în 
acest scop 

O1, O2 Cresterea cu 15% a 
numărului de elevi 
înscrişi la Biblioteca 
şcolii 

An şcolar Director 
Catedra de limba 
română 
Bibliotecar 

Elevi 
Părinţti 
Profesori 
 

Resurse 
materiale 
- consumabile  
- calculator 
Resurse de timp 

Fonduri 
bugetare si 
extra bugetare 
 
 

Asigurarea Activităţi O1, O2 Vor beneficia elevi ai An şcolar Director Părinţi Resurse Fonduri 
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unor 
programe 
de activităţi 
remediale/ 
de 
pregătire 
suplimenta
ră a 
elevilor pe 
tot 
parcursul 
anului la 
disciplinele 
prevăzute 
cu probe 
de 
examene 
la 
examenele 
naţionale 

de sprijin şi 
remediale 
pentru 
elevii 
claselor IX-
XI, XII- XIII 

claselor IX-XI, XI-XII 
identificaţi ca elevii 
provenind din medii 
defavorizate şi cei 
care au nevoie de 
pregătire şcolară 
suplimentară la 
disciplinele de BAC 

Director adjunct 
Şefi catedră 
Profesori 

materiale 
- consumabile  
Resurse de timp 
 
 

bugetare şi 
extrabugetare 
şi din proiecte 

Activităţi 
de 
consiliere 
de grup 
pentru 
elevii 
claselor IX-
XI, XII- XIII 

Vor beneficia ai 
claselor IX-XI, XI-XII 
identificaţi ca elevii 
provenind din medii 
defavorizate şi cei 
care au nevoie de 
pregătire şcolară 
suplimentară la 
disciplinele de BAC 

An şcolar Director 
Director adjunct 
Şefi catedră 
Profesori 

Părinţi Resurse 
materiale 
- consumabile  
Resurse de timp 
 
 
 

Fonduri 
bugetare şi 
extrabugetare 
şi din proiecte 

Activităţi 
extracurric
ulare 

Ateliere 
educaţiona
le de tip 
indoor şi 
outdoor 

 Vor beneficia elevi ai 
claselor IX-XI, XI-XII 
identificaţi ca elevii 
provenind din medii 
defavorizate şi cei 
care au nevoie de 
pregătire şcolară 
suplimentară la 
disciplinele de BAC 

An şcolar 
 

Director 
Director adjunct 
Şefi catedră 
Profesori 

Părinţi Resurse 
materiale 
- consumabile  
Resurse de timp 
 
 

Fonduri 
bugetare şi 
extrabugetare 
şi din proiecte 

Proiect 
educaţiona 
„Proiecţii 
de film” 

Vor beneficia  elevi ai 
claselor IX-XII  

pe parcursul 
anului şcolar 
 

Director 
Director adjunct 
Şefi catedră 
Profesori 

Părinţi Resurse 
materiale 
Laptop, 
videoproiector,si
sistem audio 
 

Fonduri 
proprii 
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Excursii de 
documenta
re pentru cl 
IX-XI şi 
vizite de 
studiu 
pentru 
clasele XII-
XIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An şcolar 
 

Director 
Director adjunct 
Şefi catedră 
Profesori 

Părinţi Resurse 
materiale 
- consumabile  
Resurse de timp 
 

Fonduri 
bugetare şi 
extrabugetare 
şi din proiecte 

Realizarea simulărilor la 
Bacalaureat pe discipline 
de examen (respectând 
graficul simulărilor) şi 
informarea părinţilor 
asupra rezultatelor 

O1, O2 Toţi elevii claselor a 
XII-a vor fi cuprinşi în 
aceste activităţi 

An şcolar Director 
Director adjunct 
Şefi catedră 
Profesori 

Părinţi Resurse 
materiale 
- consumabile  
Resurse de timp 

Fonduri 
bugetare  

Asigurarea condiţiilor 
materiale şi de natură 
organizatorică necesare 
desfăşurării olimpiadelor 
şi concursurilor şcolare. 
Promovarea rezultatelor 
pe site-ul şcolii, revistă, 
presă şi întreaga 
comunitate 

O1  Articole în massmedia 
Rezultate obţinute 

An şcolar Director 
Director adjunct 
Coordonator proiecte 
educative 
Şefi catedre 
Comisii 

Mijloace 
massmedia 
Parteneri 
economici 

Resurse 
materiale 
 

Fonduri 
bugetare si 
extra bugetare 

Stimularea competiţiilor la 
nivelul şcolii prin concursuri 
pe teme educative (pe nivel 
de clase şi între nivele de 
clase) 
 

O1, O2 Graficul  competiţiilor 
Rezultate 

An şcolar Director 
Coordonator proiecte 
educative 
Profesori 
 

Mijloace 
massmedia 
Parteneri 
economici 

Resurse 
materiale 
 

Fonduri 
bugetare si 
extra bugetare 

Participarea la 
Olimpiadele şi 
concursurile pe 
discipline/educative 

O1,  20 % din elevii şcolii 
vor participa  la 
competiţii şi 
concursuri şcolare pe 
diverse teme 

An şcolar Director 
Director adjunct 
Coordonator proiecte 
educative 
Profesori 
 

Parteneri 
economici şi 
educaţionali 

Resurse 
materiale 
 

Fonduri 
bugetare si 
extra bugetare 
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Identificarea şi 
participarea la 
concursurile cuprinse în 
CAEJ/CAER/CAEN 

O1,  Număr de concursuri 
la care au participat 
elevii şcolii 

An şcolar Director 
Director adjunct 
Coordonator proiecte 
educative 
Profesori 
 

Parteneri 
economici şi 
educaţionali 

Resurse 
materiale 
 

Fonduri 
bugetare si 
extra bugetare 

Consilierea şi implicarea 
în programe 
educaţionale a copiilor 
cu CES în vederea 
integrării în colectivele 
claselor 

O1, O2 Toţi elevii identificaţi 
cu CES vor fi 
consiliaţi şi integraţi în 
colectivle clasei 

An şcolar Director 
Director adjunct 
Profesori 
Psiholog şcolar 

Parteneri 
educaţionali 

Resurse 
materiale 
 

Fonduri 
bugetare  

Aplicarea competentă a 
metodelor de învăţare 
centrată pe elev şi a 
celor pentru elevii cu 
CES 

O1, O2 Numărul lecţiilor 
asistate 
Tabelele cu stilurile 
de învăţare şi elevii cu 
CES pe clase 
Rezultatele aplicării 
de chestionare 
elevilor şi părinţilor 

 
An şcolar 

Director 
Comisia pentru 
evaluarea şi 
asigurarea calităţii 
Psiholog scolar 

ISJ 
Şefii de 
catedră 
Profesorii 
interesaţi 
Diriginţii 

Resurse 
materiale 
-fişe de asistenţă 
-chestionare  
-videoproiector 
Resurse de timp 
 

Fonduri 
bugetare  şi 
extrabugetare 

Întocmirea  Planului de 
măsuri remediale pentru 
reducerea 
absenteismului conform 
analizei cauzelor şi 
consecinţelor pe anul 
şcolar 2015-2016 şi 
aplicarea procedurii de 
reducere a 
absenteismului 
 

O3 Planul de măsuri 
remediale pentru 
reducerea 
absenteismului 

Octombrie 
2016 

Director adjunct 
Comisia de 
combatere, prevenire 
şi monitorizare a 
absenteismului 
Psiholog şcolar 

Elevi 
Părinţi 

Resurse de timp Fonduri 
bugetare 

Elaborarea şi aplicarea 
Planului Operaţional de 
reducere a violenţei în 
mediul şcolar 

O3 Planul Operaţional de 
reducere a violenţei în 
mediul şcolar 

Octombrie 
2016 

Director 
Coordonator proiecte 
şi programe educative 
Comisia de prevenire 
şi combatere a 
violenţei  

Elevi 
Părinţi 
ISJMM 

Resurse de timp Fonduri 
bugetare 
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Întocmirea şi aplicarea 
Planului de măsuri 
privind siguranţa elevilor 

O3 Planul de măsuri 
privind siguranţa 
elevilor 

Octombrie 
2016 

Director 
Director adjunct 
Administrator şcoală 

Elevi 
Părinţi 
ISJMM 

Resurse de timp Fonduri 
bugetare 

Realizarea şi derularea 
Proiectului de prevenire 
şi combatere a violenţei 
în parteneriat cu 
autorităţile componente. 

O3 Portofoliul 
proiectului 

An şcolar 
2016-2017 

Director 
Director adjunct 
Coordonator proiecte 
şi programe educative 
Echipa de proiect 
 
 
 

Elevi 
Părinţi 
ISU 

Resurse de timp Fonduri 
bugetare 

Opţiune financiar ă şi a dot ărilor materiale: Accesarea de programe de finanţare (fonduri europene, granturi, etc) pentru actualizarea bazei materiale  a 
şcolii 
Ac ţiuni pentru 
atingerea obiectivului  

Obiective  Rezultate a şteptate 
(măsurabile) 

Data pân ă 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parteneri:  Cost:  Sursa de 
finan ţare 

Întocmirea necesarului 
cu echipamentele şi 
mobilierul pentru 
completarea dotării 
cabinetelor, 
laboratoarelor si sălilor 
de clasă 

O1, O2, 
O4 

Listele cu 
echipamentele 
necesare   
 
Lista cu mobilierul 
necesar 

15 
decembrie 
2016 

Directorul 
Directorul adjunct 
Şefii de catedră 

Consiliul 
profesoral, 
Părinţi, 
Agenţi 
economici  

Resurse 
materiale 
- consumabile 
- calculatoare cu 
acces la internet 
Resurse de timp 

Fonduri 
bugetare şi 
extrabugetare 
şi din proiecte 

Reorganizarea spaţiilor 
şcolare in conformitate 
cu cerinţele educaţionale 

O1, O2, 
O4 

Desfăşurarea a 80% 
din orele de laborator 
tehnologic şi instruire 
practică în spaţii 
adecvate 

noiembrie 
2016 

Director  
Director adjunct 
Şefi de catedră 

Parinţi 
Agenţi 
economici 

Resurse de timp 
Resurse 
materiale 

Fonduri 
bugetare 
 

Opţiunea investi ţiei în resursa uman ă: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice ale şcolii în în ceea ce priveşte utilizarea unor metode 
didactice moderne şi a aplicaţiilor digitale/software în procesul de predare-învăţare-evaluare 
Ac ţiuni pentru 
atingerea obiectivului  

Obiective  Rezultate a şteptate 
(măsurabile) 

Data pân ă 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parteneri:  Cost:  Sursa de 
finan ţare 

Identificarea nevoilor de 
formare 

O1,O2 Lista nevoilor de 
formare 

25 
octombrie 
2016 
 

Director Şefii de 
catedre 
Cadrele 
didactice  

Resurse 
materiale 
- chestionar  
Resurse de timp 

Fonduri 
bugetare   
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Participarea profesorilor 
la cursuri de formare 
 

O1,O2 Număr de cadre 
didactice care au 
participat la cursuri de 
formare 

31 august 
2017 

Directorul, directorul 
adjunct 

ISJ, CCD, 
Universităţi,  
Phare, 
Profesorii  

Formarea 
cadrelor 
didactice 

Fonduri 
bugetare, 
extrabugetare 
autofinanţare 

Opţiunea rela ţiilor comunitare: Creşterea implicării factorilor comunitari în procesul educaţional prin amplificarea relaţiilor de colaborare şi stabilirea unora 
noi 
 
Ac ţiuni pentru 
atingerea obiectivului  

Obiective  Rezultate a şteptate 
(măsurabile) 

Data pân ă 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parteneri:  Cost:  Sursa de 
finan ţare 

Derularea proiectelor 
europene ca parteneri 

O4 Reţea funcţională între 
şcolile implicate 

An şcolar Director  
Coordonator proiect 

Parteneri 
locali 
Şcoli 
partenere 

Resurse de timp: 
- consumabile 
- deplasari 

Fonduri 
europene 

Responsabilizarea 
familiei pentru 
participarea şcolară a 
elevilor prin 
eficientizarea 
parteneriatului şcoală-
familie 

O4 Se va asigura 
comunicarea cu toate 
familiile elevilor Mai 
mult de 30% din 
familiile elevilor se vor 
implica în activităţi 
extracurriculare 
organizate de şcoală 

An şcolar Director, 
Director adjunct, 
Profesori diriginţi 

Parteneri 
educaţionali 

Resurse 
materiale 
- consumabile  
Resurse de timp 

Fonduri 
bugetare 

Realizarea şi derularea 
proiectului antidrog 
pentru prevenirea şi 
combaterea consumului 
de stupefiante 

 O4  Filme educative 
realizate de elevi 
Pliante  
Broşură 

noiembrie 
2016-aprilie 
2017 

Coordonator proiecte 
educative 
Echipa de proiect 

Parteneri 
economici şi 
educaţionali 

Resurse 
materiale 
 

Fonduri 
bugetare si 
extra bugetare 
 
 

Participarea la 
concursuri şi 
simpozioane pe teme 
educative. 

O4  Produse educaţionale 
  Diplome 

An şcolar Director 
Director adjunct 
Coordonator proiecte 
educative 
Profesori diriginţi 
 

Parteneri 
economici şi 
educaţionali 

Resurse 
materiale 
 

Fonduri 
bugetare si 
extra bugetare 
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Organizarea de excursii 
tematice şi vizite de 
studiu (activităţi 
specifice) în săptămâna 
„Şcoala altfel: Să ştii mai 
multe, să fii mai bun!” 

O4 Peste 50 % din elevii 
şcolii vor fi cuprinşi în 
excursii tematice şi 
vizite de studiu 

Perioada 
„Săptămâna 
Altfel” 

Director 
Director adjunct 
Coordonator proiecte 
educative 
 

Parteneri 
economici şi 
educaţionali 

Resurse 
materiale 
 

Fonduri 
bugetare si 
extra bugetare 

Analiza parteneriatelor 
existente în anul şcolar 
2015-2016 

O4 Cel puţin 50% dintre 
parteneriatele existente 
răspund aşteptărilor 

1 octombrie 
2016 

Director 
Profesori iniţiatori ai 
parteneriatelor 

Director 
Consiliu de 
administraţie 
Agenţi 
economici   

Resurse de timp 
Deplasări   

Fonduri 
bugetare si 
extra bugetare 

Contactarea de parteneri  
agenţi economici 
interesaţi de colaborarea 
cu unitatea şcolară 

O4 Cel puţin doi parteneri 
noi în fiecare an 

Noiembrie 
2016 

Director 
Director adjunct 
Profesori din scoala 

Director 
Consiliu de 
administraţie 
Agenţi 
economici   

Resurse de timp: 
- consumabile 
- deplasări 

Fonduri 
bugetare si 
extra bugetare 

Desfăşurarea practicii 
şcolare la sediul 
agenţilor economici 

O4 Activitatea de instruire 
practică se va 
desfăşura la sediul a 
cel puţin 5 agenţi 
economici 

An şcolar Director, 
Director adjunct, 
Şef catedră tehnică 

Agenţi 
economici 

Resurse de timp. 
- deplasări 
- contacte 

Fonduri 
bugetare 

Creşterea rolului 
reprezentanţilor 
angajatorilor în 
evaluarea competenţelor 
elevilor  
 

O4 Participarea 
angajatorilor în comisii  
de examinare si în 
dezvoltarea CDS 

Iunie 2017 Director adjunct Agenţi 
economici 

Resurse de timp. 
- consumabile 
 

Fonduri 
bugetare 

 
PRIORITATEA 4/ŢINTA STRATEGICĂ 4:  Îmbun ătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesional ă pentru elevi şi adu lţi   
O1: Dezvoltarea competen ţelor profesorilor consilieri în utilizarea unor ins trumente specifice, transmiterea informa ţiilor exacte în ceea ce prive şte 
valorificarea resurselor fiec ărei discipline şcolare   
O2: Oferirea serviciilor de consiliere şi orientare şcolar, profesional ă şi de asisiten ţă psihopedagogic ă 
INDICATORI DE REALIZARE :      
I1: Asigurarea suportului informational adecvat act ivit ăţii de consiliere pentru toate cadrele didactice   
I2: Participarea tuturor elevilor pe parcursul cicl ului de şcolarizare la activitati care vizeaz ă orientarea în carier ă  
CONTEXT: 
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Datorita lipsei surselor de informare, profesorii consilieri întâmpină greutăţi în consilierea şi orientarea profesională a tinerilor ceea ce conduce la orientarea 
inadecvată a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă 
De  asemenea din lipsa de informare, părinţii nu-şi pot îndruma copiii în funcţie de aptitudinile şi inclinaţiile acestora 
Opţiune  curricular ă: Completarea curriculumului şcolii cu materiale ce vizează consilierea profesională şi orientarea în carieră 
 
Ac ţiuni pentru atingerea 
obiectivului  

Obiective  Rezultate 
aşteptate 
(măsurabile) 

Data pân ă 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parteneri:  Cost:  Sursa de 
finan ţare 

Intocmirea unor materiale 
vizând consilierea 
profesională şi orientarea în 
carieră 

O1 Realizarea 
unui buletin 
informativ la 
nivelul şcolii 
cu privire la 
orientarea 
şcolară 
 

Semestrul I Coordonator proiecte si 
programe educative, 
dirigintii 

Agenţi 
economici 
AJOFMM 
ONG-uri 

Resurse 
materiale 
- editare 

Bugetare / 
Extrabugetare 

Opţiune financiar ă şi a dot ărilor materiale: Asigurarea suportului informaţional necesar pentru realizarea  activităţilor de orientare şi consiliere profesională 
a elevilor şcolii 
 
Ac ţiuni pentru atingerea 
obiectivului  

Obiective  Rezultate 
aşteptate 
(măsurabile) 

Data pân ă 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parteneri:  Cost:  Sursa de 
finan ţare 

Achiziţionarea fondului de 
documentare şi informare 
pentru orientare şcolară şi 
profesională 

O1 Fondul de 
documentare 
şi informare 

15 octombrie 
2016 

Contabilul şef 
Administratorul 
Bibliotecarul 

Psihologul 
şcolar 
Diriginţii 
Universităţi 

Resurse 
materiale  
şi de timp 

Bugetare 
şi 
extrabugetare 

Opţiunea investi ţiei în resursa uman ă: Dezvoltarea competenţelor profesionale profesorilor consilieri pentru realizarea eficientă a activităţilor de orientare şi 
consiliere profesională a elevilor şcolii 
Ac ţiuni pentru atingerea 
obiectivului  

Obiective  Rezultate 
aşteptate 
(măsurabile) 

Data pân ă 
la care vor 
fi finalizate 

Persoan a/persoane 
responsabile  

Parteneri:  Cost:  Sursa de 
finan ţare 

Repartizarea diriginţilor pe 
clase şi constituirea 
Comisiei diriginţilor 

O1,O2 Lista 
diriginţilor 

10 sept. 
2016 

Consiliul de 
administraţie 

Membri CA 
Direcţiunea 

Resurse de timp: 
Resurse 
materiale: 
- consumabile 

Fonduri 
bugetare 

Consilierea diriginţilor noi în O1,O2 Toţi An şcolar Director Cadre Resurse de timp: Fonduri 



                                                   SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL 
              „SF. IOSIF MĂRTURISITORUL” 

                                                  BAIA MARE 
                                     

 

 
Planul de Ac ţiune al Şcolii                                                                                       59                                                                                    actualizare octombrie 2016  
  

 

vederea dobândirii 
cunoştinţelor şi tehnicilor de 
lucru. 

dirigintilor noi 
vor fi implicaţi 
in activitatile 
de consiliere 

Director adjunct didactice cu 
experienţa 

- videoproiector bugetare 

Derularea proiectelor cu 
finanţare UE, de consiliere şi 
orientare profesională     

O1,O2 Nr de elevi 
cuprinşi in 
actiuni de 
orientare in 
cariera 

An şcolar Director  
Profesorul coordonator 
proiecte si programe,  
Diriginţi 
Psiholog şcolar 

ISJMM 
AJOFMM 
ONG-uri 

Resurse de timp: 
Resurse 
materiale: 
- consumabile 

Fonduri 
bugetare 

Aplicarea unor chestionare 
pentru autocunoaştere şi 
dezvoltare personala 

O1,O2 Chestionare 
aplicate  
Fişe de 
aptitudini 

An şcolar Catedra de ştiinţe socio 
umane 
Psihologul scolii 

Parinţi 
Elevi 
Profesori 

Resurse de timp: 
Resurse 
materiale: 
- consumabile 

 

Participarea elevilor din 
clasele terminale la târgul 
locurilor de muncă, vizite de 
orientare in centrele 
universitare 

O1,O2 Toţi elevii 
claselor a XII-
a vor  
participa la 
târgul 
locurilor de 
muncă 

Semestrul II Profesorul coordonator 
proiecte si programe,  
Diriginţi 
Psiholog scolar 

Agenţi 
economici 
AJOFMM 
ONG-uri 

Resurse de timp Fonduri 
bugetare 

Opţiunea rela ţiilor comunitare:  Creşterea implicării partenerilor educaţionali comunitari în procesul de consiliere şi orientare vocaţională a elevilor şcolii 
Ac ţiuni pentru atingerea 
obiectivului  

Obiective  Rezultate 
aşteptate 
(măsurabile) 

Data pân ă 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/per soane 
responsabile  

Parteneri:  Cost:  Sursa de 
finan ţare 

Aplicarea unor chestionare 
elevilor din clasele terminale 
privind optiunile lor 
profesionale 

O1,O2 Se aplică 
tuturor elevilor 
claselor a XII-a 

Martie 2017 Psiholog  scolar Profesorii  
Diriginţi 
AJOFM 

Resurse 
materiale  
şi de timp 
- chestionare 

Extrabugetare 

Realizarea unei evidenţe cu 
privire la gradul de angajare 
al asolvenţilor şcolii în primii 
2 ani de la absolvire 

O1,O2 Crearea unei 
baze de date 
cuprinzînd 
informaţii 
despre locurile 
de muncă 
ocupate de 
absolvenţii 
şcolii 

An şcolar Director adjunct, 
Secretar  elevi 
Profesori specialitatea 
informatică 

AJOFM, 
Agenţi 
economici, 
Absolvenţi 

Resurse de timp: 
- internet 
- consumabile 

Fonduri 
bugetare 
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Orientarea profesională a 
elevilor prin activităţi 
extraşcolare în parteneriat 
cu agenţi economici, Poliţia, 
Universităţi, etc 

O1,O2 Fişe de 
activităţi 
Fotografii 
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FINANŢAREA PLANULUI 
 

Principalele surse de finanţare a Planului operaţional utilizează 
următoarele resurse, 

 
- fonduri / dotări proprii; 
- venituri extrabugetare obţinute prin microproducţie şi sponsorizări 
- fonduri ale comitetului de părinţi 
- fonduri cu finanţare locală/ externă 
- fonduri oferite de agenţi economici locali pt. sprijinirea formării 

profesionale a elevilor 
- fonduri din programe europena  

 
PARTEA IV 
 
CONSULTARE, MONITORIZARE, REVIZUIRE PAS  
 
4  CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
4.1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE PENTRU 

ELABORAREA P.A.S. 

Planul de Acţiune al Şcolii este conceput ca un răspuns la  priorităţile 
propuse pentru anul şcolar 2010-2011, având ca punct de plecare priorităţile din 
P.R.A.I. şi P.L.A.I . şi planul managerial, particularizându-l la condiţiile concrete din 
unitatea noastră şcolară. 

 Liceulul nostru reprezintă un organism care a învăţat să iasă în 
întâmpinarea cererii de pe piaţa muncii cu soluţii şi nu cu probleme. De aceea, 
monitorizarea planului operaţional pentru atingerea ţintelor specificate in PLAI a 
constituit o constantă a activităţii prilejuite de conceperea, respectiv, actualizarea 
PAS. Fiecare acţiune propusă a fost direct şi atent coordonată de responsabilii propuşi 
prin planul operaţional. Termenele stabilite au fost respectate pentru a nu se ajunge la 
suprasolicitarea unor aspecte care s-ar fi suprapus în timp.  

Se procedează la o permanentă informare a colectivului de concepere şi 
elaborare a PAS-ului cu noutăţile de pe piaţa muncii şi din documentele esenţiale, 
PRAI şi PLAI. Accesul nelimitat la INTERNET face posibilă o rapidă circulaţie a 
informaţiei utile între membrii colectivului de consultare şi cel de elaborare.  

Fiecare membru al echipei de elaborare PAS face parte din diversele 
grupuri formate pentru implementarea acţiunilor propuse prin planul operaţional, 
putând, astfel, să coordoneze şi să adapteze activitatea, devenind, în acelaşi timp, 
formator pentru colegii săi.    

P.A.S.-ul este rezultatul muncii de echipă care este compusă atât din 
profesori, cât şi din ingineri cunoscători ai aspectelor practice şi teoretice ale 
procesului instructiv-educativ. Culegerea datelor din toate domeniile s-a realizat de un 
colectiv-pilot care a făcut un studiu privind orientarea profesională a absolvenţilor de 
gimnaziu spre specializările/meseriile oferite de fiecare din cele trei grupuri şcolare . 
Activitatea acestei echipe a constat în elaborarea unor materiale de prezentare a 
ofertei educaţionale a liceului nostru şcolar pentru anul 2015-2016 şi o scurtă 
prezentare a profilurilor/calificărilor în care pregătim elevi. Oferta a fost popularizată 
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în şcolile generale din municipiu şi localităţile apropiate acestuia, unde elevii au fost 
testaţi în legătură cu opţiunile lor viitoare. S-a realizat o statistică generală a opţiunilor 
pentru liceul nostru şi s-a constatat că, din numărul total de elevi chestionaţi, un 
număr mare a optat pentru şcoala noastră; în urma analizei opţiunilor pe specializări, 
rezultă că cele mai multe opţiuni ale elevilor se îndreaptă spre tehnica de calcul, 
urmată de electronică şi telecomunicaţii, la liceu, dar şi pentru igiena şi estetica 
corpului omenesc la şcoala de arte şi meserii. La începutul acestui an şcolar, sondajul 
anterior a fost completat de un altul, în care elevii claselor a VIII a  şi-au exprimat 
opţiunile privind traseul liceal pentru anul şcolar 2010-2011.  Această acţiune este 
considerată necesară,  pentru a măsura impactul pe care oferta şcolară a liceului nostru 
îl are asupra populaţiei şcolare gimnaziale şi pentru a determina nivelul de menţinere 
a opţiunii iniţiale.   

De asemenea, s-a realizat o statistică referitoare la impactul pe care îl are 
educaţia, în general, şi, în particular, specializările oferite de noi asupra adulţilor. S-a 
constatat că putem veni în sprijinul acestora, oferindu-le calificări, chiar în domeniul 
în care aceştia lucrează. De aceea am propus, pentru a veni în sprijinul adulţilor, două 
forme de şcolarizare: 

- una care să desăvârşească pregătirea preuniversitară; 
- una care să continue pregătirea- învăţământ cu frecvenţă redusă  

 
Echipa constituită în scopul elaborării Planului de Acţiune al Şcolii s-a consultat 

cu:  
      PS Iustin  – episcopul Maramuresului si Satmarului 
• şefii comisiilor metodice din şcoală,  
• d-nul Gavra Bogdan, SPAS Baia Mare – membru în Consiliul local,   
• d-nul profesor dr. Pomian Stefan–Univ. De Nord Baia Mare, 
• d-nul profesor Paul Adrian –Prodecan Facultatea de Litere, Centrul Universiar 

de Nord Baia Mare  
• reprezentanţii cu care avem încheiate convenţii de colaborare; 
 

Prin stabilirea  reţelelor  de colaborare, şcoala poate beneficia de instrumente 
mai bune pentru găsirea unor soluţii privind educaţia. Colaborarea între sistemul de 
învăţământ şi autorităţile de ocupare a forţei de muncă aduce beneficii ambelor părţi, 
înlesnind o mai bună cunoaştere a strategiilor şi a acţiunilor la nivelul politicilor în 
vederea dezvoltării resurselor umane. Colaborarea cu autorităţile locale oferă o bază 
solidă pentru acţiuni specifice. Colaborarea cu partenerii sociali asigură o mai bună 
înţelegere a pieţei muncii şi facilitează găsirea unor soluţii care pot fi puse în practică. 
În cele din urmă, colaborarea cu întreprinderile creează cadrul necesar unei tranziţii 
mai bune de la şcoală la locul de muncă pentru elevi. Este dificil de identificat 
neajunsuri sau dezavantaje ale colaborării. 
 Investigarea pieţei muncii înseamnă de fapt o colaborare sistematizată. 
Elementele principale ale investigaţiei pieţei muncii sunt sondajele şi utilizarea 
sistematizată a evidenţelor administrative şi a informaţiilor parţiale. Şcoala dispune în 
general de aceste elemente şi este de la sine înţeles că trebuie să le folosească.  
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4.2. ORGANIZAREA ACTIVIT ĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI ACTUALIZARE A P.A.S.  
      În cadrul procesului de organizare a activităţilor de monitorizare, evaluare şi 
actualizare PAS, se stabilesc acte de comunicare.  

Şcoala şi documentele după care se conduce – inclusiv PAS – trebuie să 
stabilească relaţii de comunicare, succesiuni de etape pe parcursul cărora, printr-un set 
distinct de operaţii, au loc transformările propuse. Şcoala noastră a devenit un 
organism viu, mobil, adaptabil care se conduce după câteva axiome atunci când vine 
vorba despre comunicare: 

1. Nu se poate să nu comunici. 
2. Orice demers comunicaţional are două laturi: con ţinutul ( mesajul ) şi 

relaţia  
( partenerii de dialog ). 
3. Natura unei relaţii depinde de marcarea secvenţelor comunicaţionale 

dintre parteneri. 
4. Fiecare schimb de natură comunicaţională este simetric sau 

complementar, după cum se bazează pe egalitatea sau pe diferenţele 
dintre parteneri. 

  Pentru colegiul nostru, comunicarea cu principalii emiţători dar şi cu receptorii 
din cadrul reţelelor din care facem parte a constituit punctul de plecare pentru 
importantele transformări provocate în ultimii ani. Mecanismele feedback-ului sunt şi 
ele în permanentă schimbare, actualizare, transformare pentru a ne ajuta să percepem 
corect mesajele dar şi răspunsurile venite din mediul extern şi, bineînţeles, din cel 
intern. Identitatea noastră a învăţat să se construiască pe următoarele cuvinte – cheie: 
flexibilitate, adaptabilitate, reţele, educaţie bazată pe cerere, feedback, calitate, 
pregătire şi conştientizare.  
 Ne propunem să monitorizăm implementarea acţiunilor propuse printr-o bună 
colaborare cu toţi factorii implicaţi, prin coordonarea judicioasa a personalului 
didactic implicat, monitorizare pe care o va realiza, conform unui plan bine stabilit, 
directorul unităţii. 

Echipa de elaborare a Planului de Acţiune al Şcolii va evalua rezultatele 
scontate în urma acţiunilor întreprinse la nivelul şcolii, înregistrând progresul/regresul 
rezultat în urma realizării acestora. De asemenea, va raporta în mod regulat progresul 
înregistrat managerilor şcolii şi va participa la  elaborarea măsurilor ce se impun 
pentru paşii următori. În cazul în care apar dificultăţi în derularea oricărei acţiuni sau 
a depăşirii termenului propus, echipa este obligată să redreseze din mers aceste erori 
şi să elaboreze un plan de măsuri care să contribuie la corectarea respectivelor 
inadvertenţe. 

 Constatările şi concluziile rezultate la finalul anului şcolar 2015-2016 
vor fi baza de pornire pentru elaborarea P.A.S. 2014 – 2018. Întreaga echipă lărgită 
(director, echipa de elaborare P.A.S., Consiliul de Administraţie) răspunde de 
îndeplinirea obiectivelor propuse în P.A.S. şi de monitorizarea activităţilor. 
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În consecinţă: 
 

TIPUL ACTIVITATII Responsabilitatea 
monitorizării şi 
evaluării 

Frecvenţa 
monitorizării 

Datele întâlnirilor de 
analiză 

Realizarea studiului 
asupra mediului extern 

Faur Rozalia 
Semestrial Septembrie 

Realizarea studiului 
asupra mediului intern 

Faur Rozalia 
Semestrial 
 

octombrie 
iunie 

Intocmirea seturilor de 
teste care să sprijine 
monitorizarea ţintelor 

Roatis Bogdan Lunar decembrie  
martie   

Monitorizarea periodică 
a implementării 
acţiunilor individuale 

 
Breban Ioana 
Daiana  

Semestrial decembrie   
aprilie   

Comunicarea acţiunilor 
corective în lumina 
rezultatelor obţinute 

Breban Ioana 
Daiana  

Semestrial decembrie   
aprilie   

Monitorizarea 
implementării acţiunilor 

Breban Ioana 
Daiana  

Lunar Realizarea planului 
 operaţional 

Evaluarea implementării 
acţiunilor 

Breban Ioana 
Daiana  

Anual Iunie 

Revizuirea acţiunilor 
Breban Ioana 
Daiana  

anual Septembrie  

Prezentarea generală a 
progresului realizat în 
atingerea ţintelor 

Breban Ioana 
Daiana  
Roatis Bogdan 

anual Iunie  

Realizarea planului 
 Operaţional 

Marius Nechita anual iunie 

Evaluarea progresului în 
atingerea ţintelor. 
Actualizarea acţiunilor 
din PAS în lumina 
evaluării 

Consiliul de 
administraţie 

anual Iunie  
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ANEXA 1 
Evoluţia cifrei de şcolarizare în perioada 2010-2015 
 

An 
şcolar 

Gimnazial Nr 
de 

clase 

Liceu Nr de 
clase 

Şcoală 
postliceală 

Nr de 
clase 

2010-
2011 

- - 188 elevi 
liceu rută 
directă 

8 - - 

2011-
2012 

- - 200 elevi 
liceu rută 
directă 

8 - - 

2012-
2013 

13 elevi 1 195 elevi 
liceu rută 
directă 

8 - - 

2013-
2014 

14 elevi 1 196 elevi 
liceu rută 
directă 

8 - - 

2014-
2015 

15 1  458 elevi 
liceu rută 
directă 

8 175  elevi 3 

2015-
2016 

15 1 430 elevi 
liceu rută 
directă 

8 143 elevi 3 
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ANEXA 2 

REZULTATE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT ŞI DE 
CERTIFICARE A COMPETEN ŢELOR 2010-2015 

 
• Examenul de Bacalaureat  2010 

Realizările la examenul de Bacalaureat 2010 sesiunea iunie –iulie procent 
de promovabiliatea de  96,55%. 

 
 
• Examenul de Bacalaureat  2011 

Realizările anului 2010-2011 au fost următoarele: 
Situaţia Examenului de Bacalaureat  2011 
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Competenţele la examenul de comunicare în limba română şi 
competenţe lingvistice de comunicare într-o limbă modernă de 
circulaţie internaţională competenţe digitale. 
 
Limba şi literatura român ă 
Participanţii la examenul de competenţe lingistice în limba română 
au obţinut calificative foarte bune. 
Utilizator de nivel Mediu 3 
 Avansat 7 
 Experimentat 11 
 
Limbi moderne 
Majoritatea candidaţilor la probele de competenţe lingvistice într-o 
limbă de circulaţie internaţională au obţinut calificative bune şi 
foarte bune. 
Limbă engleză – 10 
Limba franceză – 11 
 
Competenţe digitale 
Participanţii din promoţia curentă au obţinut următoarele rezultate  
Utilizator de nivel Începător - 
 Mediu 6 
 Avansat 12 
 Experimentat 3 
 
Prima sesiune iunie –iulie probele scrise 
Din promoţia curentă au fost  21  candidaţi şi au promovat 12, 
procent de promovabilitate 57,14% 
Promovabilitatea pe ambele sesiuni iunie-iulie şi august-
septembrie, serie curentă, serie anterioară: 
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• Examenul de Bacalaureat  2012 

Realizările anului 2011-2012 au fost următoarele: 
Situaţia Examenului de Bacalaureat  2012 

Competenţele la examenul de comunicare în limba română şi 
competenţe lingvistice de comunicare într-o limbă modernă de 
circulaţie internaţională competenţe digitale. 
 
Limba şi literatura român ă 
Participanţii la examenul de competenţe lingistice în limba română 
au obţinut calificative foarte bune. 
  iunie-

iulie 
august-
sept 

  45 21 
Utilizator de nivel Mediu 2 5 
 Avansat 23 6 
 Experimentat 20 7 
 
Limbi moderne 
Majoritatea candidaţilor la probele de competenţe lingvistice într-o 
limbă de circulaţie internaţională au obţinut calificative bune şi 
foarte bune. 
Limbă engleză – 26/10 
Limba franceză – 19/11 
 
Competenţe digitale 
Participanţii din promoţia curentă au obţinut următoarele rezultate  
  iunie-iulie august-sept 
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Utilizator de 
nivel 

Începător 5 0 

 Mediu 14 6 
 Avansat 21 12 
 Experimentat 5 3 
 
Prima sesiune iunie –iulie probele scrise 
Din promoţia curentă au fost 45 candidaţi şi au promovat 28 
procent de promovabilitate 62,22% 
Promovabilitatea pe ambele sesiuni iunie-iulie şi august-
septembrie, serie curentă, serie anterioară: 

 
 
 
 
• Examenul de Bacalaureat  2013 

Realizările anului 2012-2013 au fost următoarele: 
Situaţia Examenului de Bacalaureat  2013 

Competenţele la examenul de comunicare în limba română şi 
competenţe lingvistice de comunicare într-o limbă modernă de 
circulaţie internaţională competenţe digitale. 
 
Limba şi literatura română 
Participanţii la examenul de competenţe lingistice în limba română 
au obţinut calificative foarte bune. 
Utilizator de nivel Mediu 0 
 Avansat 6 
 Experimentat 28 
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Limbi moderne 
 
Majoritatea candidaţilor la probele de competenţe lingvistice într-o 
limbă de circulaţie internaţională au obţinut calificative bune şi 
foarte bune. 
Limbă engleză – 16 
Limba franceză – 18 
 
Competenţe digitale 
Participanţii 35 – (1 SA+34 SC) au obţinut următoarele rezultate  
Utilizator de nivel Începător 1 
 Mediu 16 
 Avansat 14 
 Exparimentat 4 
 
Prima sesiune iunie –iulie probele scrise 
Din promoţia curentă au fost 34 candidaţi şi au promovat 24 
procent de promovabilitate 70,59% 
Promovabilitatea pe ambele sesiuni iunie-iulie şi august-
septembrie, serie curentă, serie anterioară: 

 

 
• Examenul de Bacalaureat  2014 

Realizările anului 2013-2014 au fost următoarele: 
Situaţia Examenului de Bacalaureat  2014 

Competenţele la examenul de comunicare în limba română şi 
competenţe lingvistice de comunicare într-o limbă modernă de 
circulaţie internaţională competenţe digitale. 
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Limba şi literatura română 
Participanţii 19- la examenul de competenţe lingistice în limba 
română au obţinut calificative foarte bune. 
Utilizator de nivel Mediu 0 
 Avansat 5 
 Experimentat 14 
 
Limbi moderne 
Majoritatea candidaţilor la probele de competenţe lingvistice într-o 
limbă de circulaţie internaţională au obţinut calificative bune şi 
foarte bune. 
Limbă engleză – 10 
Limba franceză – 9 
Competenţe digitale 
Participanţii din promoţia curentă au obţinut următoarele rezultate  
Utilizator de nivel Începător 1 
 Mediu 5 
 Avansat 9 
 Experimentat 2 
 
Prima sesiune iunie –iulie probele scrise 
Din promoţia curentă au fost 21 candidaţi şi au promovat 17 
procent de promovabilitate 80,95% 
Promovabilitatea pe ambele sesiuni iunie-iulie şi august-
septembrie, serie curentă, serie anterioară: 
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• Examenul de Bacalaureat  2015 

Realizările anului 2014-2015 au fost următoarele: 
Situaţia Examenului de Bacalaureat  2015 

Competenţele la examenul de comunicare în limba română şi 
competenţe lingvistice de comunicare într-o limbă modernă de 
circulaţie internaţională competenţe digitale. 
 
Limba şi literatura român ă 
Participanţii la examenul de competenţe lingistice în limba română 
au obţinut calificative foarte bune. 
   Sesiunea iunie-iulie 
Utilizator de nivel Mediu 0 
 Avansat 29 
 Experimentat 68 
 
Limbi moderne 
Majoritatea candidaţilor la probele de competenţe lingvistice într-o 
limbă de circulaţie internaţională au obţinut calificative bune şi 
foarte bune. 
Limbă engleză – 54 elevi 
Limba franceză – 43 elevi 
 
Competenţe digitale 
Participanţii 97 elevi din promoţia curentă au obţinut următoarele 
rezultate  
Utilizator de nivel Începător 6 
 Mediu 35 
 Avansat 25 
 Exparimentat 31 
 
Prima sesiune iunie –iulie probele scrise 
Din promoţia curentă au fost 96 candidaţi şi au promovat 73 
procent de promovabilitate 69,79% 
Promovabilitatea pe ambele sesiuni iunie-iulie şi august-
septembrie, serie curentă, serie anterioară: 
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Media 6 - 
6,99 

7 - 
7,99 

8 - 
8,99 

9 - 
10 Clasa  Total Ad

mis 
Respi

ns 
Neprez
entat TOTAL % 

Clasa a XII a A 
4 5 2 2 Clasa a XII 

a A 
13 13 6 0 19 68.42 

Clasa a XII a B 
5 8 2 1 

Clasa a XII 
a B 

16 16 7 0 23 69.56 

Clasa a XII a C 
8 5 4 0 

Clasa a XII 
a C 

17 17 8 0 25 68 

Clasa a XII a D 
9 8 4 0 Clasa a XII 

a D 
21 21 8 0 29 72.41 

     

SERIE 
CURENTA 
 2014-2015 

67 67 29 0 96 69.79 

 
SITUATIA STATISTICĂ PE CLASE  

LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂN Ă 
BACALAUREAT 2015 

05
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13

13
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Situaţia statistică pe clase
Bacalaureat 2015

Clasa a XII a A Clasa a XII a B
Clasa a XII a C Clasa a XII a D
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Media abs. 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 - 10 

Clasa a XII a A 0 0 0 0 0 4 5 5 4 1 
Clasa a XII a B 0 0 0 0 1 4 7 4 7 0 
Clasa a XII a C 0 0 0 0 1 7 8 3 6 0 
Clasa a XII a D 0 0 0 0 0 5 9 4 7 4 

 
 

 
 

 
SITUATIA STATISTICĂ PE CLASE  
LA ISTORIE BACALAUREAT 2015  

 

Media abs. 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 - 10 

Clasa a XII  
a A 0 0 0 0 0 7 2 4 3 3 

Clasa a XII  
a B 0 0 0 0 0 7 3 7 5 1 
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Situaţia statistică pe clase
Bacalaureat 2015 - Limba şi literatura română

Clasa a XII a A Clasa a XII a B Clasa a XII a C Clasa a XII a D
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SITUATIA STATISTICĂ PE CLASE  
LA MATEMATIC Ă BACALAUREAT 2015 

Media abs. 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 - 10 

Clasa a XII  
a C 0 1 2 3 2 7 3 3 3 1 

Clasa a XII  
a D 0 1 1 2 1 7 10 3 4 0 

 
 

 
SITUATIA STATISTICĂ PE CLASE  

LA FILOSOFIE BACALAUREAT 2015 
 

Media abs. 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 - 10 

Clasa a XII a 
A 0 0 2 0 1 4 0 1 1 1 

Clasa a XII a 
B 0 0 0 2 0 4 3 0 0 0 
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abs. 1 - 1,99 2 - 2,99 3 - 3,994 - 4,99 5 - 5,996 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10

Situatia statistica pe clase
Bacalaureat 2015 - istorie

Clasa a XII  a A Clasa a XII  a B
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Bacalaureat 2015 - matematică

Clasa a XII  a C Clasa a XII  a D



                                          SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL 
„SF. IOSIF M ĂRTURISITORUL” 

                                         BAIA MARE 
                                   
 

 

 
Planul de Ac ţiune al Şcolii                                                                                       76                                                                      
actualizare octombrie 2016   

 

 
 
 
 
 

SITUATIA STATISTICĂ PE CLASE  
LA GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015 

Media abs. 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 - 10 

Clasa a XII a 
A 0 0 0 0 1 3 3 1 1 1 

Clasa a XII a 
B 0 0 0 1 0 4 1 3 4 1 

 
 
 

Media abs. 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 - 10 

Clasa a XII a 
C 0 0 0 0 2 1 3 7 6 2 

Clasa a XII a 
D 0 0 1 1 0 4 5 7 6 1 
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Situatia statistica pe clase
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SITUATIA STATISTICĂ PE CLASE  
LA Anatomie şi Biologie 

 BACALAUREAT 2015 

 
 

SITUATIA STATISTICĂ PE CLASE  
LA Chimie anorganică - organică 

 BACALAUREAT 2015 

Media abs. 1 - 
1,99 

2 - 
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3 - 
3,99 

4 - 
4,99 

5 - 
5,99 

6 - 
6,99 

7 - 
7,99 

8 - 
8,99 9 - 10 

Clasa a XII a 
C 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 

Clasa a XII a 
D 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
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Situatia statistica pe clase
Bacalaureat 2015 - Anatomie şi Biologie
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Situaţia Examenului de Bacalaureat  2016 
Competenţele la examenul de comunicare în limba română şi competenţe 
lingvistice de comunicare într-o limbă modernă de circulaţie 
internaţională competenţe digitale. 
 
Limba şi literatura român ă 
Participanţii la examenul de competenţe lingistice în limba română au 
obţinut calificative foarte bune. 

   Sesiunea iunie-iulie 
Utilizator de nivel Mediu 0 
 Avansat 29 
 Experimentat 68 

 
Limbi moderne 
Majoritatea candidaţilor la probele de competenţe lingvistice într-o limbă 
de circulaţie internaţională au obţinut calificative bune şi foarte bune. 
Limbă engleză – 54 elevi 
Limba franceză – 43 elevi 
 
 
Competenţe digitale 
Participanţii 97 elevi din promoţia curentă au obţinut următoarele 
rezultate  

Utilizator de nivel Începător 6 
 Mediu 35 
 Avansat 25 
 Exparimentat 31 

 
Prima sesiune iunie –iulie probele scrise 
Din promoţia curentă au fost 96 candidaţi şi au promovat 73 procent de 
promovabilitate 69,79% 
Promovabilitatea pe ambele sesiuni iunie-iulie şi august-septembrie, serie 
curentă, serie anterioară: 
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SITUATIA STATISTICĂ PE CLASE  

LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂN Ă 
BACALAUREAT 2016  

Media abs. 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 - 10 

Clasa a XII a A 0 0 0 1 1 4 3 4 3 4 
Clasa a XII a B 0 0 0 1 1 5 6 2 6 0 
Clasa a XII a C 1 0 0 0 0 0 0 8 10 3 
Clasa a XII a D 0 0 0 0 0 5 7 5 1 1 
Clasa a XII a E 0 0 0 0 0 3 3 7 7 2 

 

 

 
SITUATIA STATISTICĂ PE CLASE  
LA ISTORIE BACALAUREAT 2016  

 

Media abs. 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 - 10 

Clasa a XII  
a A 0 0 0 0 0 5 5 3 6 1 

Clasa a XII  
a B 0 0 0 0 1 5 5 3 5 2 
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Situaţia statistică pe clase
Bacalaureat 2016 - Limba şi literatura română

Clasa a XII a A Clasa a XII a B Clasa a XII a C
Clasa a XII a D Clasa a XII a E
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SITUATIA STATISTICĂ PE CLASE  
LA MATEMATIC Ă BACALAUREAT 2016 

 

Media abs. 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 - 10 

Clasa a XII  
a C 1 0 1 2 3 7 3 3 1 1 

Clasa a XII  
a D 0 0 1 3 1 6 3 3 1 1 

Clasa a XII  
a E 0 2 1 2 2 9 1 3 2 0 

 
SITUATIA STATISTICĂ PE CLASE  

LA FILOSOFIE BACALAUREAT 2016 
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Media abs. 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 - 10 

Clasa a XII a 
A 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 

Clasa a XII a 
B 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

 
 
 

SITUATIA STATISTICĂ PE CLASE  
LA GEOGRAFIE BACALAUREAT 2016 

 

Media abs. 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 - 10 

Clasa a XII a 
A 0 0 0 0 1 0 3 3 1 4 

Clasa a XII a 
B 0 0 0 0 1 0 3 6 5 0 
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Clasa a XII a A Clasa a XII a B

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

abs. 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 - 10

Situatia statistica pe clase
Bacalaureat 2016 - Geografie

Clasa a XII a A Clasa a XII a B



                                          SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL 
„SF. IOSIF M ĂRTURISITORUL” 

                                         BAIA MARE 
                                   
 

 

 
Planul de Ac ţiune al Şcolii                                                                                       84                                                                      
actualizare octombrie 2016   

 

SITUATIA STATISTICĂ PE CLASE  
LA ANATOMIE ŞI BIOLOGIE 

 BACALAUREAT 2016 

Media abs. 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 - 10 

Clasa a XII a 
C 1 0 0 1 0 2 4 6 5 3 

Clasa a XII a 
D 0 0 0 0 2 4 2 3 4 4 

Clasa a XII a 
E 0 0 0 3 4 5 8 1 1 0 
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Situatia statistica pe clase
Bacalaureat 2016 - Anatomie şi Biologie

Clasa a XII a C Clasa a XII a D Clasa a XII a E
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ANEXA 3 
 

CONCURSURI ŞI PARTICIP ĂRI ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016 
 
 
1.Concursul judeţean ,,Scrisoare pentru prietenul meu ‘‘din cadrul Strategiei 
Naţionale de Acţiune Comunitară, Aprilie 2016 
 
Premiul II – Bîle Andrei , Clasa a XII-a 
Premiul III – Irimia Bianca  , Clasa a XII-a 
 
2.”Paşaport pentru cultură”, naţional 
 
Premiul I –Moldovan Petruţa , Clasa a IX-a 
Premiul I - Ana Maria Pletea, Clasa aXI-a 
 
3.,,Technofrancais”, etapa judeţeană 
 
Premiu special şi menţiune – Pletea Ana Maria, Clasa a XI-a 
 
4‘‘Biserica şi şcoala din sufletul meu‘‘, regional, mai 2016 
 
Menţiune – Şpan Emanuel, Clasa a XI-a 
 
5. ”Flori de gând…. împotriva violenţei” creaţie literară, nov. 2015. 
 
Premiul III- Ana Maria Pletea , Clasa aXI-a 
 
6.,”Naşterea Domnului-Renaşterea Bucuriei‘‘, creaţie, regional, dec. 2015.   
    
Premiul  III- Ciprian Mihai Rus , Clasa aXI-a  
 
7.”Dăruind vei dobandi”, naţional, creaţii eseuri, ian. 2016. 
 
Premiul I – Andrei Burzo, Clasa aXI-a  
 
8.”Mesajul meu antidrog” CPECA, naţional, eseu, mai 2016. 
 
Premiul I - Ana Maria Pletea, Clasa aXI-a 
Premiul II- Claudiu Lingurar, Clasa aXI-a  
 
9.Brâncuşi ”je suis un prince paysan”, internaţional, eseu, mai 2016. 
 
Premiul I- Ana Maria Pletea, Clasa aXI-a 
 
10. ”Altfel de poveşti”, Simpozion naţional, CAER 
 
Premiul III- Ciprian Mihai Rus, Clasa aXI-a  
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11. Concursul internaţional  Educaţie-arta şi formare, inclus în CAER, 2016 
 
Premiul I – Sitări ţi Vlad Maxim, clasa a IX a 
Premiul II– Şişeştean Ioan, clasa a IX a 
 
12. Concursul judeţean ,,Scrisoare pentru prietenul meu” din cadrul Strategiei 
Naţionale de Acţiune Comunitară 
 
Premiul al-II-lea – elevul Rusu Alexandru, clasa a IX a 
Premiul special  – elevul Rusu Alexandru, clasa a IX a 
 
13. SIMPOZIONUL  de ZIUA P ĂMÂNTULUI organizat de Universitatea de Nord 
din Baia Mare  
 
Premiul I-Mure şan Cristina,  clasa a XI-a  
Premiul I -Onea Bianca ,clasa a XI-a  
 
14. Olimpiada Naţională de Religie pentru Seminarii şi Licee Teologice  
 
 Premiul Special – Burzo Andrei,clasa a XI-a 
 
15. Olimpiada Judeţeană de Religie pentru Seminarii şi Licee Teologice 
  
Premiul I – Burzo Andrei ,clasa a XI-a 
Premiul II – Pleatea Anamaria ,clasa a XI-a 
Premiul III – Rus Ciprian ,clasa a XI-a 
 
16. Sesiunea interjudeţeană de referate şi comunicări ştiinţifice a elevilor la 
matematică, “Faţă-n faţă cu adevărul” – ediţia a XVI-a 
 
Premiul II - Şişeştean Ioan şi Parlaulea Ionel, clasa a X-a 
Premiul III- Someşan Denis şi Vanci Andrei, clasa a X-a 
 
17. Concursul Naţional ,,Lectura ca abilitate de viaţă” etapa judeţeană, 2015. 
 
Premiul III -CRISTEA CRISTINA, clasa a XII-a 
 
18. Concursul de creaţie literară ,,Scriitor pentru o zi”, Editia a VII-a, 2015-2016  
 
Menţiune- ARDELEAN  ANA-MARIA, clasa a XII-a    
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ANEXA 4 
 
CADRE DIDACTICE CU GRADA ŢIE DE MERIT 
ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016 
 
 Cadru didactic Disciplina 
1 Breban Ioana Daiana Limba si literatura română 
2 Duţă Camelia Biologie 
3 Terheş Alina Biologie 
4 Hoban Florin Religie 
5 Nechita Marius Religie 
6 Farcaş Daniel Lucian Religie 
7 Roatiş Cătălin Bogdan Religie 
8 Munteanu Daniela Ştefania Chimie 
9 Perva Andreea Limba Engleză 
10 Pop Radu Matematică 
11 Bodor Diana Socio-umane 
   
   
 
 
GRADE DIDACTICE OB ŢINUTE 2015-2016 
 

Numele si prenumele Gradul didactic 
Chira Victor Ioan doctorat Filosofie 
Covaciu Aurelian Petrică doctorat Muzica 
Marian Valerian doctorat Teologie 
Tamaş Iulia doctorat Limba si literatura română 
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ANEXA 5 
 
 

PROIECTE ŞI PARTENERIATE LA NIVELUL ŞCOLII 
 
 
 
Nr. 
Crt.  

DENUMIRE PARTENERI SCOP PARTENERIAT 

1. Parteneriat educaţional în cadrul Proiectului 
Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară 
(SNAC): Activitate:,,Moment artistic-
Şezătoare Maramureşeană”””” cu ocazia zilei de 
1 iunie dedicat copiilor de la Şcoala Specială, 
Iunie 2016 
Parteneri implicaţi: Personalul Bibliotecii ,,Petre 
Dulfu”, Cadre didactice, Elevii claselor a XIA şi 
XI B 
 

Educarea elevilor în sensul 
receptării valorilor 
culturale, stimularea 
interesului pentru lectură, 
formarea competenţelor de 
lectură în vederea 
asigurării succesului şcolar.  

2. Parteneriat educaţional în cadrul Proiectului 
Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară 
(SNAC): Activitate: ,,1 Iunie în inimile 
copiilor”””” - Vizită la Şcoala Specială 
gimnazială Baia Mare 
Parteneri implicaţi: elevii Seminarului Teologic 
,,Sf. Iosif Mărturisitorul, copii Şcoala Specială, 
Iunie 2016 
 

Să facem o bucurie unui 
copil – jocuri şi activităţi 
educative comune  
 

3. Parteneriat: Seminarul Teologic Liceal ,,Sf. 
Iosif M ărturisitorul‘‘  şi Administra ţia 
Naţională Apele Române – Administraţia 
Bazinală de Apă Someş – Tisa, Sistemul de  
Gospodărire a Apelor Maramure ş, an şcolar:  
2015-2016  
 

Colaborarea între instituţii; 
Stabilirea unor strategii şi 
metodologii comune în 
ceea ce priveşte derularea 
activităţilor din cadrul 
contractului; Familiarizarea 
copiilor cu domeniul apelor 
şi conştientizarea acestora 
asupra importanţei păstrării 
apelor curate; Activităţi 
practice în cadrul unor 
vizite în Laboratorul 
Regional de Calitate a Apei 
Baia Mare, unde se face 
determinarea indicatorilor 
de calitate a apei; 
Derularea de activităţi 
civice, artistice; Expoziţii 
cu creaţii ale copiilor  
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4. Conferinţele practice pentru tineri BookLand 

Evolution  
Partener,BookLand Evolution, reprezentat de 
Coordonator BookLand Evolution Mircea 
Gabriel, Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu, 
Seminarul Teologic ,,Sf. Iosif Mărturisitorul”  
 

 

Dialogul dintre elevi şi 
invitaţi: consilier BCR, 
psihologi, specialişti 
resurse umane  
 

5. Vizit ă la Penitenciarul Satu Nou de Sus, 
aprilie 2016 
Parteneri: Seminarul Teologic, Penitenciarul Satu 
Nou de Sus, Biserica Penitenciarului  
 

Conştientizarea riscurilor 
nerespectării legilor, 
Responsabilizarea în 
privinţa infracţionalităţii, 
Împărţirea unor impresii 
ale grupurilor-ţintă 

6. Proiect educaţional:  Uite, vine Moş Crăciun, 
an şcolar 2015-2016 
Parteneri: Scoala Gimnazială Specială Baia Mare, 
Seminarul Teologic Liceal ,,Sf. Iosif 
Mărturisitorul 

Responsabilizarea şi 
implicarea activă a elevilor 
în identificarea unor nevoi 
sociale, culturale sau 
educaţionale din 
comunitate, în găsirea de 
modalităţi de intervenţie; 
Stimularea potenţialului 
artistic al şcolarilor prin 
deschiderea căilor de 
comunicare educaţională 
 

7. Proiect educational:” Paşaport pentru 
cultură” 
Parteneri: MinisterulEducaţiei şi Cercetării 
Naţionale 

Promovarea lecturii 

8. Proiect educational:” Spune nu drogurilor!” 
Parteneri: CJRAE CPECA 
Comisar de poliţie Flavia Sălăgean 

-constientizarea riscurilor 
consumului de droguri; 
-identificarea corecta a 
tipurilor de droguri; 
-promovarea institutiilor de 
preventive; 

9. Protocol Parteneriat : “Scriitorii luniiAprilie” 
 
Parteneri:Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu 

-promovarealecturii 
-interesul pentru biografie 

10. Protocol Parteneriat :”  Cutia Pandorei” 

Parteneri: Teatrul Ararat Baia Mare 

-dezvoltarea interesului 
pentru arta si literatura; 
-promovarea institutiilor de 

cultura; 

11. Protocol Parteneriat:”Credem în educaţie şi 
voluntariat ca resurse pentru o societate activă 

-workshop 
-metode nonformale 



                                          SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL 
„SF. IOSIF M ĂRTURISITORUL” 

                                         BAIA MARE 
                                   
 

 

 
Planul de Ac ţiune al Şcolii                                                                                       90                                                                      
actualizare octombrie 2016   

 

şi tolerantă” 
Parteneri: Team for Youth Baia Mare 

-constientizarea 
importantei voluntariatului; 

12. Proiect educational:”Ziua naţională fără 

tutun” 

Parteneri: CJRAE MM 

Educaţie pentru sănătate; 
Conştientizarea riscurilor 
fumatului; 

13. Proiect educational: ”Strigăt mut” 

Parteneri: CJRAE MM 

Educaţie pentru sănătate 
Informarea corectă despre 
viaţa intimă 

14. Parteneriat: Concurs de esuri ”Amintiri dintr-

un tablou” ed. VIII 

Parteneri: Muzeul de Artă-”Centru Artistic” Baia 

Mare 

-valorificarea patrimoniului 
istoric 
-promovarea instituţiilor 
cultural-educative 

15. Protocol de parteneriat: Stagiu de voluntariat 

Parteneri: Team for Youth Association 

-sansa de a învăţa activ, 
prin participare; 
-abilităţi şi competente de 
socializare, creativitate, 
teamwork; 
-de a fi în contact cu alte 
culturi; 

16. Protocol de parteneriat: ”Credem în educaţie şi voluntariat ca resurse pentru o societate 
activă şi tolerantă 
Parteneri: Team for Youth Baia Mare 

-workshop 
-metode nonformale 
-conştientizarea 
importanţei voluntariatului; 

17. Proiect educaţional: Săptămâna Mare 
Parteneri: Şcoala Gimnazială Specială, Baia Mare 

-dezvoltarea abilităţilor 
caritabile; 
-dezvoltarea interesului 
pentru aproapele; 
-conştientizarea 
importanţei religiei; 

18. Parteneriat: „Asistenţă educatională şi 
educaţie remedială cu programe «Şcoală după şcoală» şi educaţie de tip «A doua şansă» 
Parteneri: SPAS Baia Mare, Asociatia 
filantropica Sf. Iosif Marturisitorul, Fundatia 
Solidaritate si speranta, Liceul de Arte “H. 
Darcle” Galati 
 

-prevenirea şi corectarea 
abandonului şcolar la elevi 
şi diversificarea serviciilor 
pentru părinţi/tutori în zone 
foste industrializate şi în 
mediul rural 

19. Parteneriat: “Eficientizarea serviciilor de 
consiliere şi orientare profesională a elevilor 
prin metode computerizate”- POSDRU, 
Parteneri: SC Cognitrom SRL 
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20. Parteneriat: „Apa şi Energia” 
Parteneri: 
Universitatea ,,VASILE GOLDIŞ”,Arad,filiala 
Baia Mare; 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Baia Mare; 
Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, Baia Mare; 
Seminarul Teologic Liceal ,,Sf. Iosif 
Mărturisitorul" Baia Mare.  

 
 

 

Conştientizarea importanţei 
hidrosferei ca înveliş al 
planetei şi a importanţei 
producerii energiei 
electrice nepoluante în 
contextul dezvoltării 
durabile 
 

21. Protocol de colaborare între firma Microsoft şi 
firma Adfaber şi Ministerul Înv ăţămîntului 
Activitatea ”Ora de cod” (”Hour of Code”)  

 

22. Proiect educaţional ,,Dor de Eminescu -sensibilizarea şi educarea, 
în timp, a tinerei generaţii, 
stabilirea unor legături 
fireşti între generaţii 
,valorificarea potenţialului 
propriu, dezvoltarea 
personală şi profesională 

 


