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I. ACRONIME ŞI ABREVIERI 

 

 
UPJ                           Unitate şcolară cu personalitate juridică; 

LTP                           Liceul Teologic Penticostal 

MEN                         Ministerul Educaţiei Naţionale 

ISJ                            Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş 

LEN                       Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

CCD                       Casa Corpului Didactic a Judeţului Maramureş 

CJRAE                   Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş 

CL                           Consiliu/Consilii Local(e) 

CJ                            Consiliul Judetean Maramureş 

ARACIP                  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

GI                            Graficul de inspecţii al LTP 

CP                            Consiliul Profesoral 

CD                           Cadre didcatice 

CŞ                            Consilier scolar  din CAP 

CA                            Consiliul de administratie 

CES                        Cerinte Educationale Speciale 

D/DA                      Directori/directori adjuncti al UPJ 

2018/2019               An scolar 2018/2019 

CEAC                     Comisia de Evaluare si Asigurarea calitatii din fiecare unitate  

ECP                        Elevi, copii, patinti sau tutori 

FOL                         Fisa/fise de observare  a lectiilor 

IT                           Inspectie tematica 

PF                           Proceduri formalizate 

RAEI                       Raport de evaluare interna                        

RA                           Rapoarte de activitate/Raport de activitate 

PM                         Plan managerial/ Planuri manageriale 

CM/SCIM              Comisia de monitorizare,constituita in vederea monitorizarii,coordonarii si indrumarii metodologice a implementarii si dezvoltarii 

sistemului de control intern managerial, care are ca responsabilitate si procesul de management al riscurilor 

PÎ                          Proiectele de incadrare a UPJ pentru anul scolar 2018/2019 

IPT                        Învatamant Profesional si Tehnic  



Baia Mare, str. Dragoş Vodă, nr. 9 
Tel : 0362418871 ; Fax: 0362418861 
liceul_penticostalbm@yahoo.com 
http://liceulpenticostalbm.ro 

 

SIIR                       Sistemul Informatic Integrat al Învăţămȃntului din Romȃnia  

BD                         Baza/baze  de date  

RFC                       Responsabil cu formarea continua din UPJ 

AJOFM                  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea  Fortei de Muncă  Maramureş 

OG                         Obiectiv general 

OM                        Ordin al ministerului educatiei 

PV                          Proces verbal/procese verbale  

PRAI                      Plan Regional de Actiune pentru Învăţămȃnt 

PLAI                       Planul Local de Acţune pentru Învăţămȃnt 
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II. ROLUL ŞI ATRIBUŢIILE LTP    
 

 

-Aplică politicile şi startegiile ISJ la nivel judeţean ; 

-Controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de 

performanţă,prin inspecţie la clasa; 

-Controlează, monitorizează şi evaluează calitatea activităţii angajaţilor; 

- Asigură, împreună cu ISJ si autorităţile APL ,şcolarizarea elevilor şi monitorizarea participării la cursuri a acestora pe durata învăţămȃntului obligatoriu; 

- Monitorizează implementarea programelor nationale initiate de MEN in LTP , precum si a proiectelor derulate in cadrul programelor in LTP in cadrul 

programelor Uniunii Europene în domeniul educatiei; 

-Mediatizează conflictele survenite pe parcursul anului şcolar in cadrul unitatii prin implicarea Comisiei de conduita  din cadrul LTP pentru anul scolar 

2018/2019 si a Comisiei de preveniere si eliminare a violentei, faptelor de coruptie si discriminare in mediul scolar si promovarea interculturalitatii prin 

respectarea ROFUIP  si a Regulamentului intern al  LTP pentru 2018/2019. 

-Prezintă un raport anual de evaluare interna RAEI pentru anul scolar 2017/2018, in cadrul sedintelor CP, a parintilor pe scoala si a CA al LTP; 

-Gestioneaza activitatea tuturor comisiilor din scoala avizate in sedinta CP a LTP din 06.09.2018 si aprobate in sedinta CA a LTP din data  de 07.09.2018; 

- Înaintează spre avizare ISJ planul de şcolarizare/proiectul de incadrare pentru anul scolar 2019/2020; 

- Realizeaza activitati de control managerial in cadrul LTP respectand un grafic de control intocmit pentru anul scolar 2018/2019, incluzand si graficul de 

asistenta la ore; 

-intocmirea rapoartelor de inspectie de catre comisia SCIM din cadrul LTP 

- Respecta si aplica  Metodologia de acordare a Avizului  Cultului pentru profesorii care predau Religie Penticostala nr.494/19.09.2016 si Metodologia de 

acordare a Avizului Cultului pentru ocuparea posturilor didactice din unitatile de invatamant preuniversitar ale Cultului crestin Penticostal 

nr.495/19.09.2016; 

-Coordoneaza, intocmeste, in functie de situatie, raportarile solicitate de ISJ pentru anul scolar 2018/2019; 
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III. ELEMENTE DE ANALIZĂ ŞI DIAGNOZĂ UTILIZATE ÎN PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII LTP 

ANUL SCOLAR 2018/2019 

 
- Activitatea personalului didactic din LTP  ( proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere diferenţiere a demersului educaţional); 

- nivelul performantelor realizate de elevi în învăţare raportate la standardele educationale nationale (curriculare si de evaluare); 

- rezultatele activitatii de monitorizare a implementarii planurilor  manageriale si de îmbunătatire ale comisiilor metodice pentru anul scolar 

2018/2019; 

― rezultatele monitorizării implementării adecvate şi eficientă a activităţilor din planurile de îmbunătăţire elaborate de comisiile metodice şi a 

concordanţei acestora cu rezultatele din rapoartele anuale de evaluare internă, cu rapoartele de inspecţie şi cu rapoartele de evaluare externă 

realizate de către ARACIP; 

― rezultatele inspecţiilor (de toate tipurile) din anul şcolar anterior/semestrul anterior pentru elaborarea programelor de dezvoltare instituţională şi de 

dezvoltare profesională de la nivelul scolii; 

― rapoartele scrise/notele de control/fişe de observare a lecţiilor/PV şi alte documente oficiale încheiate şi măsurile luate pentru remedierea 

problemelor semnalate pentru asigurarea calităţii în educaţie; 

―  (auto)evaluarea cu regularitate a performanţelor manageriale, respectarea direcţiilor strategice stabilite; 

― funcţionalitatea consiliului de administraţie şi profesoral din cadrul LTP ; 

― asigurarea fuxului informaţional corect; 

― actualizarea permanentă a site-urilor liceului LTP si a paginii de facebook a LTP 

― gestionarea corectă a bazei materiale existente, a instituţiei în general; 

― întocmirea documentelor oficiale cu simţ de răspundere şi urmărirea corectitudinii lingvistice şi gramaticale pentru asigurarea calităţii materialelor 

elaborate; 

― respectarea atribuţiilor stabilite prin fişele posturilor; 

― asigurarea caracterului corect prin respectarea regimului juridic al documentelor oficiale; 

― aplicarea în munca la clasă a cunoştinţelor dobândite prin participarea la cursuri de formare; 

― verificarea monitorizării şi implicării în rezolvarea problemelor elevilor, existenţa unor planuri de măsuri specifice; 

― implicarea în actul decizional a partenerilor din comunitate/asumarea responsabilităţii în actul decizional; 

― procesul decizional trebuie să se bazeze pe date concrete, corecte, colectate cu exactitate şi utilizate eficient; 

― eliminarea barierelor pentru realizarea schimbării în bine şi motivarea cadrelor didactice  din LTP pentru a obţine efectul scontat în obţinerea 

rezultatelor anticipate, în aplicarea strategiilor instituţionale; 

― scăderea ratei absenteismului şi a abandonului şcolar, imbunatatita si prin implementarea proiectului ROSE pentru perioada 2018-2022 in cadrul 

LTP; 

― implicarea reală a CEAC şi feed-back-ul oferit de aceasta prin rapoartele intocmite semestrial si anual;  

― calitatea documentelor elaborate; 



Baia Mare, str. Dragoş Vodă, nr. 9 
Tel : 0362418871 ; Fax: 0362418861 
liceul_penticostalbm@yahoo.com 
http://liceulpenticostalbm.ro 

 

― depăşirea barierelor personal-emoţionale; 

― adaptarea normelor la scăderea populaţiei şcolare,  

― diligenţe pe lângă CL/CJ pentru alocarea de fonduri în vederea realizării obiectivelor instituţionale; 

― funcţionarea claselor în temeiul legii; 

― funcţionalitatea comisiilor din LTP; 

― dovezi materiale care aparţin următoarelor tipuri de date/documente/informaţii: 

a) reglementări legale; 

b) politicile naţionale în domeniul educaţiei şi al protecţiei copilului şi de tineret; 

c) planuri şi proceduri specifice, rapoarte de inspecţie (toate tipurile); 

d) date statistice referitoare la indicatorii şi standardele de calitate; 

e) proiecte, parteneriate  

― indicatorii de calitate de la nivelul evaluării activităţilor de inspecţie in LTP, şi anume: 

a) rezultatele stabilite (rapoarte de inspecţie de diverse tipuri); 

b) atingerea indicatorilor de ieşire şi de rezultat stabiliţi; 

c) încadrarea în bugetul aprobat; 

d) folosirea eficientă a resurselor alocate; 

e) creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor faţă de modul de evaluare a activităţii educaţionale, în general, şi faţă de modul de evaluare a 

activităţii prin inspecţie la clasa, în special; 

― indicatorii de calitate de la nivelul valorificării activităţilor de inspecţie, şi anume: 

a) eficacitatea intervenţiilor de reglare/remediere a problemelor/situaţiilor apărute pe parcursul desfăşurării activităţilor; 

b) revizuirea planificării activităţii, cu încadrarea în calendarul şi bugetul aprobate; 

c) identificarea operativă a situaţiilor în care este nevoie de intervenţia din partea altor instituţii sau autorităţi ale statului şi notificarea acestora; 

d) creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor faţă de îmbunătăţirea calităţii activităţii educaţionale, în general, şi faţă de îmbunătăţirea 

calităţii activităţii de inspecţie, în special; 

― date statistice  referitoare la aspecte ale sistemului de învăţământ din LTP; 

― studii/informări/analize diagnostice/prognoze; 

― decizii luate la nivelul LTP 

― imbunatatirea relatiei scoala- familie prin implicarea mai profunda a parintilor in activitati extrascolare realizate in cadrul LTP; 

― implicarea Comunitatii Regionale Penticostale a Maramuresului si Satmarului  in procesul instructiv educativ al LTP, ca parte fondatoare a unitatii 

de invatamant; 
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IV. CONTEXT GEOGRAFIC, SOCIO-ECONOMIC, CULTURAL. SCURT ISTORIC 

 

Municipiul Baia Mare, reşedinţa judeţului Maramureş, este una dintre cele mai vechi aşezări urbane din spaţiul românesc. Născută şi dezvoltată pe 

platoul Băii Mari, la altitudinea medie de 360 m, fiind intersectata de paralela de 46°46’ longitudine estica, aşezarea înglobează in limitele sale o suprafaţa 

de 96 km
2
. Aşezat în nordul provinciei istorice Transilvania, în partea nord – vestică a României, potenţialul său economic este dat de resursele locale, dar 

şi de poziţia de lider comercial în zonă, datorită localizării sale favorabile la intersecţia unor importante rute comerciale care leagă Europa Centrală de 

zona Balcanilor. Este un centru academic si industrial.  

Analizând, la nivelul judeţului Maramureş, indicatorii de context, dezvoltarea învăţământului preuniversitar de nivel primar, gimnazial și liceal 

sub aspectul specializărilor şcolarizate precum si cerinţele Comunității Religioase Penticostale și cele de personal specializat la nivelul unităţilor 

economice. Comunitatea Regională Penticostală a Maramuresului și Sătmarului răspunde pluralismului educaţional prin inițiativa înființării 

învățământului teologic în Baia Mare. Comunitatea Regională Penticostală a Maramuresului și Sătmarului s-a înfiinţat în anul 1995 prin Hotărârea 

Consiliului Bisericesc al Cultului Penticostal, autorizatia nr. 006 din 21.07.2004. Comunitatea îşi are în prezent sediul în Baia Mare, str. Iasomiei nr. 5, 

tel./fax. 0262.222494.  

 Statutul Comunității Regionale Penticostale a Maramureșului și Sătmarului cuprinde ca obiect de activitate și „organizarea şi desfăşurarea de 

învăţământ preuniversitar”. La nivelul celor două județe fiind înregistrat un număr de 174 Biserici Penticostale cu  peste 16.000 de membri majori și peste 

10.000 de copii de vârstă școlară, numai  Biserica Penticostală Muntele Sionului Baia Mare având aproximativ 500 de copii cu vârste între 6 – 15 ani, s-a 

considerat că existența unei unități de învățământ cu specific confesional este binevenită. 

Astfel, în anul 2005 a început să funcționeze prima clasă de profil teologic, specializarea teologie penticostală în cadrul Colegiului Tehnic 

”Carmen Sylva” din Baia Mare. În următorii ani numărul elevilor a crescut constant în același timp înregistrându-se și rezultate bune și foarte bune la 

examenul de bacalaureat, iar  din anul 2010 a luat ființă ca unitate de învățământ cu personalitate juridică Liceul Teologic Penticostal din Baia Mare. În 

primul an a școlarizat doar elevi la nivelul  liceal , specializarea teologie penticostală. Din anul 2011 s-a adăugat la nivel liceal filiera tehnologică, 

domeniul servicii, calificarea tehnician în activități economice și nivelul gimnazial și primar. În perioada următoare efectivele de elevi au crescut an de 

an, atingând în anul școlar 2014-2015 un număr de aproximativ 270 elevi, ajungȃnd ca in  anul scolar  2017/2018 să ne desfasurăm activitatea cu un 

număr de  280 de elevi: 3 clase de  nivel primar, 4 nivel gimnazial şi 8 clase de nivel liceal. Pentru anul şcolar 2018/2019 s-a constatat o crestera a 

numărului de elevi cu 41, astfel că în 2018/2019 activitatea didactică se va desfasura cu un numar de 321 de elevi, din ciclul primar 0-III- 4 clase, ciclul 

gimnazial V-VIII-4 clase , ciclul liceal 8 clase, IX-XII,  filiera vocationala si tehnologica.  
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V. MISIUNEA 

 

Misiunea Liceului Teologic Penticostal Baia Mareeste formarea  de  oameni   care să-l cunoască  pe  Dumnezeu  prin  studiul  Scripturii, Creaţiei  şi  

Culturii  cu  un  caracter  zidit  pe  valorile  creştine, cu  înalte  competenţe  academice  şi  culturale,   pentru  a  fi  folositori   în  familie,  biserică  şi  

societate. 

 Liceul Teologic Penticostal Baia are misiunea să asigure o educaţie de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării 

socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa locală şi europeană a muncii. 

Acest deziderat se dorește a fi realizat prin promovarea unui învăţământ modern, desfăşurat într-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru  

profesori. 
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VI. VIZIUNEA 

 

„Formăm oameni de calitate printr-o educație de calitate” 

Profilul moral şi acţional al absolventului liceului nostru este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de 

învăţare şi educaţie. 

 

Valori promovate în Liceul Teologic Penticostal Baia Mare: 

Curajul - a avea puterea de a face ceea ce este bine; 

Judecata înţeleaptă - a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile; a gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta 

deciziile pe înţelepciunea dată de Dumnezeu; 

Integritatea - a avea puterea interioară de a spune adevărul,de a gândi onest și de a acționa conform principiilor biblice; 

Bunătatea - a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi. 

Perseverenţa - a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor sau a eşecurilor personale. 

Respectul - a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană. 

Responsabilitatea - a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni. 

Autodisciplina - a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament bazat pe principii moral creștine 
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VII. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 

 

Pentru elaborarea planului managerial şi a programului de acţiuni pentru anul școlar 2018- 2019, s-a realizat analiza mediului intern şi extern prin 
metodele manageriale cunoscute (analiza PESTE şi analiza SWOT). 

 

ANALIZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN.  

 

ANALIZA P.E.S.T.E. 

     CONTEXTUL POLITIC 

 

În prezent, învăţământul preuniversitar românesc este reglementat prin următoarele acte normative: 
 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 10.01.2011 cu modificările și completările ulterioare;
 Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.N.C.S. 5079/ 31.08. 2016;

 O.M.E.N.C.S. nr. 3382/24.02.2017 privind structura anului școlar 2017 - 2018;

 Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003- Codul muncii cu modificările și completările ulterioare;
 O.M.E.N. 3597/ 18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi didactic 
auxiliar din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 6143/01. 11. 2011;
 Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

 Ordonanţa de urgenţă nr. 21 din 30/05/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 Ordinul nr. 5561/2011 privind aprobarea Metodologia formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;
 OMECT nr. 5172/29.08.2008 privind metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de certificare a calificărilor profesionale.
 Ordinul M. Ed. C. nr. 4706/ 29.07.2005 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea 
acreditării;
 O.M.Ed.C. nr. 5021/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu;
 Regulamentul privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar aprobat prin Ordinul M.Ed.C. nr. 3502/ 03. 03. 2005;
 Ordinul M. Ed. C. nr. 1409/ 29. 06. 2007 cu privire la aprobarea strategiei MECT privind reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de 
învăţământ preuniversitar
 Raport asupra Stării Sistemului Naţional de Învăţământ– 2014
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Raportul asupra stării învăţământului preuniversitar judeţean al Maramures  pentru anul școlar 2017-2018;

 Raportul privind starea şi calitatea învăţământului la nivelul Liceului Teologic Penticostal  în anul şcolar 2017-2018;
 Ordinul M.E.C.I. nr. 4356/ / 12. 06. 2009;

 Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/ 10. 09. 2009, privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;
 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naţionale: Ordinului MECTS nr. 4034/ 02.06.2010; OMECI nr. 3411/ 16. 03. 2009; 
OMECTS nr. 3331/ 25. 02. 2010; OMECTS nr. 3081/ 27. 01. 2010; OMECI nr. 3412/ 16. 02. 2009; OMECI 3423/ 18. 03. 2009; OMECI nr. 3313/ 02. 
03. 2009; OMECI 4859/ 31. 08. 2009; OMECT 4760/ 26. 07. 2006; Notei nr. 40111/ 19. 07. 2010 ; Adresei MECTS nr. 43657/ 03. 09. 2010.

 

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România trebuie să îşi coreleze sistemul de învăţământ cu cel european, astfel că, şi în 
elaborarea Planului Managerial, trebuie avute în vedere următoarele documente: 

 

 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 04.03.2011, Concluziile Consiliului Europei privind rolul educaţiei şi formării în cadrul punerii în 
aplicare a Strategiei Europa 2020 cu cele trei priorităţi care se susţin reciproc:

– creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;

– creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;
– creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea 
socială și teritorială.

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020;

 Evaluarea calităţii în educaţia preuniversitară, Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene, Bruxelles, februarie 2001;

 Raportul Europeana asupra calităţii în şcoală. 16 indicatori ai calităţii - Comisia Europeană, Bruxelles, mai 2000;

 Obiective strategice europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale – MECT, mai 2005;

 Educaţie şi formare, 2010. Succesul strategiei de la Lisabona, Comisia europeană, 2001;
 Programul educativ al Uniunii Europene, 2014- 2020: Erasmus + ; POSDRU – Instrumente Structurale ale Politicii de Coeziune economică 

şi Socială a Uniunii Europene, 2014- 2020.





  



Baia Mare, str. Dragoş Vodă, nr. 9 
Tel : 0362418871 ; Fax: 0362418861 
liceul_penticostalbm@yahoo.com 
http://liceulpenticostalbm.ro 

 

CONTEXTUL ECONOMIC
 

 Economie locală mediu  dezvoltată; 

 Necesitatea respectării principiului non-profit; 

 Venitul disponibil  al familiilor; 

 Atragerea de fonduri sub formă de donaţii şi /sau sponsorizări de la agenţii economici; 

 Dezinteres fata de investitii in pregatirea practica a viitorilor absolventi. 

 Nevoia de implicare mai ampla, in cadrul liceelor vocationale,  in investitii  a autoritatilor,. 

 

 

CONTEXTUL SOCIO-CULTURAL 
 Înfiinţarea de unităţi de învăţământ fără un studiu de oportunitate suficient documentat; 

 Atitudinea inspectoratelor şcolare faţă de dezvoltarea învăţământului sub egida unei confesiuni; 

 Rata natalităţii; 

 Resurse umane. 

 Integrarea elevilor in circumscriptii si evitarea suprapopularii claselor peste numarul admis de Legea Educatiei Nationale nr.1/2011. 

 

CONTEXTUL TEHNOLOGIC 
 Bază materială corespunzătoare specializării şcolarizate; 

 Parteneriat educaţional bine dezvoltat; 

 Consiliere de specialitate privind modalităţile de informare, organizare, şi desfăşurare de activităţ i de învăţământ preuniversitar  

 Dezvoltarea mijloacelor şi canalelor de comunicare şi informare. 

 Utilizarea mijloacelor informatice  la clasa pentru dezvoltarea gandirii logice si rational
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ANALIZA MEDIULUI INTERN. ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI 

 Existența unei oferte de discipline și ore opționale care să asigure facilitarea dezvoltării de competențe de comunicare și din aria 

socio-umană, precum și pregătirea temeinică pentru examenele naționale ( Evaluare Natională, Bacalaureat ), dar si atestate 

profesionale. 

 Ore suplimentare pentru pregătirea elevilor în vederea participării la concursuri și olimpiade școlare, dar si pentru Examenele 

Nationale sprijiniti si de proiectul Rose, subproiectul „ Pasi catre succes” 2018/2019; 

  Oferirea de servicii de asistență și consiliere  spirituala calificate prin pastorul liceului;  

 Existența unor parteneriate cu diverse instituții (Biblioteca Județeană, Agenția de Management Energetic, Biserici, agenți 

economici, cabinete medicale, ONG-uri , scoli din judet si din ţară, ș.a.) care facilitează dezvoltarea de competențe cu accent pe 

integrarea în societate. 

  Gestionarea eficientă a resurselor alocate; 

  Colaborarea eficientă cu partenerii sociali– sindicate. 

 Încadrarea cu personal didactic calificat; 

 Existenta avizelor sanitare si ISU; 

 Existența unor spații recent renovate pentru săli de clasă, luminoase, cu asigurarea unui regim termic de confort, dar si 

anveloparii liceului prin care s-au imbunatatit conditiile de desfasurare a procesului instructive-educativ.  

 Grad ridicat de mulțumire a elevilor față de procesul instructiv- educativ oferit de liceu; 

 Nivelul ridicat de siguranță în școală prin existența unui sistem de supraveghere video și a unui interfon care restricționează 

accesul persoanelor străine în școală 

 Existenta unui spatiu recent amenajat pentru cadrele didactice, sala profesorala recent amenajata; 

 Existenta unui site imbunatatit al liceului si a paginii de facebook ca modalitati de promovare a imaginii si realizarilor liceului; 

 Existența bibliotecii școlare şi a volumelor de literatură şi de specialitate. 

 Cabinet psihologic, cabinet lingvistic, de informatica, chimie; 
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 Participarea la proiecte internaționale: ”Youth Energy Savers” derulat de  Agenția de Management Energetic Maramureș și  organizaţia non-
guvernamentală  - FORZA – Agenţia pentru Dezvoltarea Durabilă a Regiunii Carpatica. 

      proiectul “ENERGY GAMES-ENERGY TAKES SHAPE (JOCURI DESPRE ENERGIE - ENERGIA IA FORMĂ)”, cod 

HUSKROUA/1001/102; Turneul de        dezbatere    locală ” Debate Youth Line” organizat de Asociația pentru Dezvoltare Locală ”Ivan 

Krevan” din comuna Repedea, proectul ROSE “Pasi catre success”. 

 Parteneriate cu universități: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, CENTRUL UNIVERSITAR NORD BAIA MARE. 

 Parteneriate cu alte unități școlare din județ din țară sau din exterior, mai ales în cadrul Concursului Regional ”Ziua Mulțumirii”. 

 Parteneriat cu ACSI ( Asociația Internațională a Școlilor Creștine).Existenta unui spatiu protocolar pentru cadrele didactice si a unei sali 
profesorale renovate 

 Desfasurarea activitatilor de voluntariat  

 Implicarea elevilor si a cadrelor didactice in misiuni biblice si a unor  activitati religioase.  

 Participarea anuală la  Târgul Ofertelor Educaționale organizat în parteneriat cu ISJ Maramureș și la diverse Târguri ale firmelor de exercițiu 
a claselor de la profilul tehnician in activitati economice. 

 Cresterea numarului de elevi comparativ cu anul scolar 2017/2018 -280 de elevi, iar in 2018/2019 exista un numar de 321 de elevi. 

 

PUNCTE SLABE 
 

 Nu există platforma AeL instalată pentru funcționarea coordonată de profesor, ci doar prin accesul individual al elevului.  

 Lipsa unei unei săli de lectură. 

 Interesul redus față de formarea în domeniul managementului educațional și implicarea în actul managerial. 

 Necesitatea renovării celui de al treilea spațiu igenico-sanitar. 

 Adaptarea metodelor și instrumentelor aplicate de profesor la oră, prin adaptarea lor cu nivelul clasei; 

 Atragerea și implicare elevilor în procesul educațional. 

 Lipsa unui CDI la standarde moderne. 

 Nu există un cabinet de teologie amenajat în totalitate. 

 Inexistența unui cabinet medical intern. 

 Implicarea redusă a unor părinți în activitățile liceului, din cauza distanței față de Baia Mare sau a plecării în străinătate. 

 Interes scăzut al agenţilor economici în angajarea absolvenților; 
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 Dotarea cu echipamente invechite  a unor laboratoare; 

 Inexistența unei săli de sport; 

 

OPORTUNITĂŢI 
 

 Implementarea strategiilor privind descentralizarea învăţământului, asigurarea calităţii;

 Training specializat al cadrelor didactice in vederea modernizarii actului educational;

 Atragerea de sponsori si implicarea parintilor in modernizarea actului educational;

 Diversificarea activităților școlare prin implicarea elevilor în activități de socializare(ex. Săptămâna altfel, Ziua Copilului, 

activități cu dirigintele) 

 Facilitarea accesului tuturor la sistemele de educaţie şi formare profesională, şi deschiderea acestora către societate;

 C.D.Ş./  CDL – din perspectiva particularizării actului învăţării;
 Parteneriat activ cu agenţii economici;

 Implementare și  dezvoltarea unei strategii de predare și integrare pentru copiii cu deficiențe ușoare sau moderate de învățare și 

pentru imigranți 

 Existența unei oferte variate de cursuri deformare și de schimburi de experiență prin programe finanțate european, implicare in 

proiectul ROSE 

 Implicarea în activități comune de voluntariat cu elevii și partenerii educaționali. 

 Amenajarea unor spații metodice sau a unei săli de lectură în cele două balcoane neamenajate. 

 Amenajarea spatiilor eliberate prin mutarea administratie la parterul liceului; 
 

                    AMENINŢĂRI 
 

 Împiedicarea dezvoltării competențelor digitale datorită uzurii morale a sistemelor actuale; 

 Focalizarea doar pe anumite parteneriate, cu neglijarea unor posibili parteneri de viitor. 

 Legislaţie incoerentă şi deficitară; 

 Interesul scăzut a unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii şi a documentelor de strategie educaţională, privind  

asigurarea calităţii în educaţie şi a descentralizării sistemului educational. 
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 Lipsa receptivității părinților; 

 Lipsa fondurilor; 

 Lipsa receptivității și neimplicarea elevilor în activitățile propuse. 
 

Proiectarea activităţii de învăţământ, stabilirea obiectivelor la nivelul Liceului Teologic Penticostal , Baia Mare, s-a realizat, 

pentru anul şcolar în curs 2018/2019 în concordanţă cu politica educaţională a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramures, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare care reglementează învăţământul preuniversitar românesc, pornind de la priorităţile educaţionale: 
 

Priorităţi şi obiective  educaţionale ale LICEULUI TEOLOGIC PENTICOSTAL pentru anul scolar 2018/2019 

 Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie prin promovarea învăţământului remedial si extinderea educaţiei 

timpurii; 

 Asigurarea unui management al unitatii de invatamant si al  clasei  in scopul realizarii unui climat educational firesc; 

 Creşterea actului educational ,dezvoltarea culturii calităţii şi realizarea echităţii în educaţie.  

 Descentralizarea învăţământului preuniversitar; 

 Asigurarea de sanse egale pentru accesul tuturor elevilor liceului la un invatamant de calitate; 

 Ameliorarea succesului şcolar şi a ratei de promovabilitate la examenele naţionale/Bacalaureat 

 Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului de educaţie şi a fenomenului de absenteism; 

 Stimularea creativitatii si inovarii, precum si a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile; 

 Asigurarea formării şi dezvoltării resurselor umane; 

 Însuşirea cât mai temeinică a competenţelor cheie la elevi; 

 Eficienţă; 

 Incluziune; 

 Performanţă. 

 Alocarea corecta a resurselor  financiare, materiale si umane necesare atingerii prioritatilor; 

 Asigurarea sigurantei in scoala printr-o starnsa legatura cu factorii de drept; 

 Stimularea initiativelor  de realizare a activitatilor de voluntariat  
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OBIECTIVE SPECIFICE 

 

1. Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie;  

2. Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă;  

3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor;  

4. Creşterea autonomiei Liceului Teologic Penticostal prin eficientizarea procesului de descentralizare;  

5. Prevenirea şi reducerea absenteismului;  

6. Prevenirea fenomenului de violenţă şcolară;  

7. Eficientizarea și diversificarea actului de evaluare. Gestionarea optimă a organizării şi desfăşurării examenelor 

naţionale;  

8. Gestionarea, sporirea, modernizarea, reabilitarea şi dotarea bazei materiale şi a infrastructurii liceului;  

9. Formarea profesională și perfecționarea cadrelor didactice, inclusiv în domeniului managementului educațional;  

10. Finanţarea Liceului  Teologic Penticostal în vederea optimizării condiţiilor pentru o educaţie de cea mai bună 

calitate  
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    1. CRESTEREA CALITATII ACTULUI EDUCATIONAL ŞI REALIZAREA ECHITATII IN EDUCATIE 

 

1.1. Asigurarea bazei materiale corespunzatoare si a resurselor umane 

 
Măsuri şi acţiuni planificate 

pentru atingerea obiectivului 

specific 

Resurse necesare 
Etapă de 

implementare 

Indicatori de 

realizare 
Beneficiari Responsabili 

 Realizarea demersurilor pentru 

amenajarea unui spatiu sanitar 

necesar cadrelor didactice si 

personalul auxiliar 

Rapoarte de lucrari 2018/2019 

Inceperea lucrarilor 
care au fost in faza 
de proiect in anul 
scoalr 2017/2018, 
nefinalizate din lipsa 
fondurilor 

Cadre didactice; 
Personal auxiliar 
 

Director 
Conatibil 
Administrator 
patrimoniu 
Investitori 
Reprezentatnit ai 
Comunitatii Regionale 
a Maramuresului si 
Satmarului (fondatori) 

Demararea lucrarilor pentru 
amenajarea unui cabinet multimedia 
prin proiectul ROSE,subproiectul “ 
Pasi catre success” 

Grafic  activitati  2018-2022 
Respectarea graficul 
de activitati si a 
anexei 5.1;5.2. 

Cadre didactice 
Elevi 
Parinti 

Echipa de proiect Rose 
Director 

Finalizarea reamenajarii  celui de-al 
treilea grup sanitar   pentru elevi 

Rapoarte de lucrari  
Sem I  
An scolar 2018/2019 

Continuarea 
lucrarilor incepute in 
vara anului 2018 

Elevi 

Director  
Administrator 
patrimoniu 
Reprezentatnit ai 
Comunitatii Regionale 
a Maramuresului si 
Satmarului (fondatori 
Responsabil lucrari 
Investitori  
 



          

LICEUL TEOLOGIC                                                            

 PENTICOSTAL                                                                         MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE                                                                             
  BAIA MARE  
 

 
Baia Mare, str. Dragoş Vodă, nr. 9 
Tel : 0362418871 ; Fax: 0362418861 

liceul_penticostalbm@yahoo.com 
 

Organizarea activităţilor catedrelor  
 Stabilirea catedrei pentru fiecare 
cadru didactic  
 Întocmirea orarului şi alte activităţi 
organizatorice;  
Distribuirea documentelor necesare 
catedrei (actualizare gimnaziu)  
 Întocmirea şi verificarea 
planificărilor ; 
 Elaborarea planului managerial si al  
planului de activităţi  pe fiecare 
catedra  pentru anul şcolar 2018-
2019 
 Completarea portofoliilor personale 
şi ale catedrelor sub coordaonarea 
responsabilului comisiei metodice 

Rapoartele manageriale  
Orarul şcolii  
Portofoliile catedrelor  
Portofoliile cadrelor 
didactic  
 

Septembrie 2018 

Organizarea CP cu 
prezentarea șefilor 
de catedră și a 
catedrelor 
Stabilirea Comisiei 
pentru elaborarea 
orarului 
Predarea 
documentelor 
 

Cdrele didactice 

Director 
Repsonsabili de 
catedra 
 

Formarea continuă a personalului 
didactic, didactic auxiliar şi 
nedidactic  
Participarea cadrelor didactice la 
cursuri de formare  
 Obţinerea gradelor didactice de 
către profesorii înscrişi  

Dosarul personal  
 Inspecţii curente şi 
speciale  
 Examene  
 

An scolar 2018/2019 

Obținerea gradelor 
didactice de către 
toți cei care 
îndeplinesc condițiile  
 

 Cadrele didactice  
 Personalul didactic 
auxiliar  
 Personalul nedidactic  
 

Director  
Consilier    educativ  
Responsabili  de 
catedră  
 

Asigurarea numărului optim de elevi 
în unitatea şcolară şi în fiecare clasă 
de început  

 
Formarea tuturor 
claselor propuse în 
planul de şcolarizare  
 

10.09 .2018 

Formarea echilibrată 
și afișarea 
componenței noilor 
clase  

Cadre didactice 
Elevi 

Director 
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1.2. Îmbunătăţirea competenţelor de lectură atât în dimensiunea sa tradiţională cât şi ca înţelegere a textului  
 
 

Măsuri şi acţiuni 

planificate pentru 

atingerea obiectivului 

Resurse 

necesare 

Etapa de 

implementare 
Indicatori de realizare Beneficiari Responsabili 

Monitorizarea şi 
consilierea prin 
inspecţie la clasa 
orientată către acţiunile 
de stimulare a lecturii, 
înţelegere şi 
interpretare a textului 
indiferent de disciplina 

de predare.  

 
Garfic de asistenta la 
ore  
Fisa de observare a 
lectiei  
 

 
 
Semestrul I/  
Semestrul II 
An scolar 2018/2019 

Creşterea numărului de 
elevi care performează 
în domeniul lecturii, 
înţelegerii şi 
interpretării textului  
 

Cadre didactice 
Elevi 
parinti 

Director 
Sef de catedra Limba si 
literature romana 
Sef de catedra 
invatatoare 

Realizarea unor 
proiecte 
interdisciplinare prin 
utilizarea cabinetului 
lingvistic 

  
Laborator lingvistic 

Semestrul II 
An scolar 2018/2019 

Creşterea numărul de 
lecţii în care se 
utilizează strategii 
didactice centrate pe 
elev  
 

Cadre didactice 
elevi 

Director 
Cadre didactice 
Responsabili de catedra 
Profesori de romana si 
engleza/franceza 
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1.3. Asigurarea serviciilor educaţionale de calitate 

 
 
Măsuri şi acţiuni planificate 

pentru 

atingerea obiectivului 

Resurse necesare 
Etapa de 

implementare 
Indicatori de realizare Beneficiari Responsabili 

Verificarea prin inspecţie la 
clasa a corelării planificărilor 
didactice cu specificul unităţii 
noastre de învăţământ  

Grafic de preluare 
a planificarilor 
Rapoarte de 
inspectie 

An scolar 2018/2019 

Creşterea numărul de 
lecţii în care se 
utilizează strategii 
didactice centrate pe 
elev  
 

Cadre didactice 
Elevi 

Director 
Responsabili de catedra 

Urmărirea prin inspecţia 
şcolară a personalizării 
proiectării didactice  

Rapoarte de 
inspectie 

An scolar 2018/2019 

Creşterea numărul de 
lecţii în care se 
utilizează strategii 
didactice centrate pe 
elev  

Cadre didactice 
elevii 

Director 

Monitorizarea şi evaluarea 
standardelor de învăţare şi a 
calităţii procesului de 
predare-învăţare-evaluare, 
stabilirea de ţinte şi obiective 
realiste de îmbunătăţire şi 
oferire a suportului necesar 
pentru ca acestea să fie 
atinse  

 
Rapoarte de 
inspecţie  
Rapoarte CEAC  
 

An scolar 2018/2019 

Creşterea numărul de 
lecţii în care se 
utilizează strategii 
didactice centrate pe 
elev  
 

Cadre didactice 
Elevi 

Director 
Responsabil CEAC 

Monitorizarea utilizării în 
predare-învăţare-evaluare a 
strategiilor didactice activ-
participative  

 
Rapoarte de 
inspecţie  

An şcolar  
2018/2019 

Creşterea numărul de 
lecţii în care se 
utilizează strategii 
didactice centrate pe 
elev  

Cadre didactice 
Elevi 

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

 
Compararea 
mediilor cu notele 
la evaluările 
naţionale  
Numărul de note 
în cataloage  
 

An scolar 2018/2019  
Cadre didactice 
Elevi 

Director 
Responsabili de catedra 
Responsabil CEAC 

Aplicarea în procesul 
instructiv - educativ a 
competenţelor dobândite de 
cadrele didactice participante 
la diverse cursuri de formare 
/ perfecţionare, ca o rezultată 
firească a participării-
implicării în actul de formare 
și diseminarea în cadrul 
catedrelor și a comisiilor 
metodice.  

Rapoarte de 
inspectie 

An scolar 2018/2019  
Cadre didactice  
Elevi 

Consilier educativ 

Realizarea / actualizarea 
procedurilor necesare 
asigurării calităţii în educaţie  

Dosar proceduri An scolar 2018/2019  
Directorii  
Cadrele didactice 

Responsabil CEAC 

Implementarea operaţională 
a sistemului de control intern 
managerial şi a 
managementului riscurilor  
 

 
Documente tip 
conform legii 
 

An scolar 2018/2019  

Cadre didactice 
Elevi 
Parinti 
Personal 
auxiliar/nedidactic 

Director 
Responsabil CEAC 
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1.4. Promovarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură, cultură 
civică, antreprenorială şi tehnologică, sport) 

 
 

Măsuri şi acţiuni planificate 

pentru 

atingerea obiectivului 

Resurse necesare 
Etapa de 

implementare 
Indicatori de realizare Beneficiari 

Responsabili 

 

Promovarea experienţelor 
pozitive ale catedrelor care:  
-organizează manifestări sub 
genericul „Școala altfel” şi trimit 
programele de activitate la 
ISJMM  
-organizeaza activitati care 
marcheaza traditii, obiceiuri ale 
unor sarbatori, evenimente 
culturale, literare, religioase. 
 participă activitati de voluntariat  
-realizeaza misiuni biblice si 
activitati religioase in biserici 
penticostale din judet sau din 
mediul rural  

Rapoarte de 
activitate pe 
catedre 
semestriale/ anuale 

12.04.2019- raport 
Scoala Altfel  

Derularea în liceu a 
activităţilor care 
promovează educaţia 
complementară  
Initierea si realizarea 
activitatilor cu caracter 
religios, pentru 
dezvoltarea in randul 
elevilor si a cadrelor 
didactice a unei 
moralitati crestine 

Cadrele didactice 
Elevii 

Responsabil CEAC 
Sefii de catedra 
Consilier educativ 
  
 
Pastorul liceului 

Formarea, dezvoltarea şi 
exersarea competenţelor social-
civice democratice necesare 
tinerei generaţii pentru 
participarea activă la viaţa civică.  
Asigurarea respectării drepturilor 
copiilor  

 
Discutii si analize in 
catedre metodice; 
Dezbateri in 
Consiliul Profesoral  

Conform 
programelor 
nationale 

Derularea în liceu a 
activităţilor care 
promovează educaţia 
complementară  
 

Elevi 
Parinti 
Comunitate 

Consilier educati 
Responsabil CEAC 
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Desfasurarea in cadrul loceului a 
proiectului “Ziua Multumirii” 
 

Proiect 
interjudetean 
Dosar concurs 

Octombrie-
decembrie                                        
2018 

Realizarea unei 
activitati care sa 
promoveze valorile 
artistice-culturale si 
religioase 

Cadre didactice 
Elevi 
Parinti  
Comunitate  

Consilier educative 
Director 
Cadre didactice 

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

Realizarea unor 
statistici in cadrul 
orelor de dirigentie 

An scolar 
2018/2019 

Activitati de dezvoltare 
a principiilor de 
respectare a unei 
alimentatii sanatoase 

Elevi 
Parinti 

 Director 
 Profesor de bilologie 
 Consilier educativ 
Diriginti 

Organizarea unor excursii 
tematice, a unor parteneriate cu 
scolile penticostale, dar si actiuni 
de voluntariat   
 

Studiu de impact 
An scolar 
2018/2019 

Dezvoltarea spiritului 
civic 

Cadre didactice 
elevi 

Director 
Consilier educativ 
diriginti 
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2. Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin 
învăţare permanentă 

 

2.1. Stimularea excelenţei în educaţie 

 
Măsuri şi acţiuni 

planificate pentru 

atingerea obiectivului 

specific 

Resurse necesare 
Etapa de 

implementare 
Indicatori de realizare Beneficiari Responsabili 

Stimularea activităţii 
competiţionale 
desfăşurate la nivel de 
unitate şcolară  
 

Rapoarte semestriale 
pe catedre 
Statistici pe fiecare nivel 
de studiu 

An scolar 2018/2019 

Rezultatele obţinute la 
olimpiade şi concursuri 
şcolare, superioare faţă 
de anul şcolar 

precedent.  
 

Cadrele didactice 
Elevii capabili de 
performante 

Directori 
Profesori reponsabili pe 
discipline 

Asigurarea conditiilor 
necesare pentru 
pregatirea suplimentara 
a elevilor capabili de 
performanta in 
vedeerea participarii la 
concursuri, olimpiade 
scolare 

Statistici 
Rezultate 

An scolar 2018/2019 

Feedback-ul elevilor 
care urmeaza 
programul de pregatire 
suplimentara 

Cadre didactice 
Elevi capabili de 
performanta 

Director 
 Reponsabil de catedra 

Prezentarea rezultatelor 
in CP, CA, dar si pe  
site-ul si facebook-ul 
liceului 

Poze 
Diplome 
Rapoarte semestriale 

 An scolar  2018/2019 
Feedback-ul 
concursurilor prin 
rezultatele obtinute 

Liceul Teologic 
Penticostal 
Cadrele didactice 
Elevii participanti 

Director 
Profesori coordonatori 
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2.2. Activitatea ştiinţifică şi metodică a profesorilor 

 
 

Măsuri şi acţiuni 

planificate pentru 
atingerea obiectivului 

specific 

Resurse necesare 
Etapa de 

implementare 
Indicatori de realizare Beneficiari Responsabili 

Adaptarea strategiilor 
didactice in functie de 
nivelul de studiu, dar si 
de nivelul clasei 

Proiecte didactice 
Fisa de asistenta la clasa 

An scolar 2018/2019 

Realizarea cel puţin a 
unei activităţi la nivelul 
fiecărei catedre care să 
aducă în prim plan elevii 
şi cadrele liceului  
 

Cadre didactice 
Elevi 

Director 
Responsabil comisie 
metodica 

Stabilirea la nivelul 
catedrelor a lectiilor 
deschise si a referatelor 
de cercetare  

Proces verbal comisie 
metodica 

An scolar 2018/2019 

 
Realizarea acestor 
activitati de catre 
fiecare cadru didactic 
din catedra  

 
Cadrele didactice 

Director 
Responsabil comisie 
metodica 

Pregatirea corului 
liceului (gimnaziu si 
liceu) 

Misiuni biblice 
Recital  

 An scolar 2018/2019 
  
Realizarea activitatilor 
de promovare a liceului 

LTP 
Elevi 

Profesor de muzica 

 
3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a 
elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale 
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3.1. Asigurarea actului educaţional în conformitate cu nevoia de dezvoltare personală a elevilor 

 
Măsuri şi acţiuni planificate 

pentru 

atingerea obiectivului specific 

Resurse necesare 
Etapa de 

implementare 
Indicatori de realizare Beneficiari Responsabili 

Trecerea la abordarea 
transdisciplinară a predării 
conţinuturilor învăţării prin 
aplicarea curriculumului 
transdisciplinar  
 

Fisa de observare a 
lectiei 

An scolar 
2018/2019 

Cresterea ponderii de 
promovabilitate la Evaluare 
Nationala cls a VIII-a si la 
examenul de Bacalaureat cls a 
XII-a 

 
Elevi 

Director 
Responsabil comisie 
metodica 
Cadre didactice 

Verificarea prin inspecţia şcolară 
a respectării curriculumului şi a 
asiguării condiţiilor optimale de 
trecere de la un curriculum axat 
pe acumulare de cunoştinţe la un 
curriculum centrat pe formarea 
de competenţe relevante  

 
Grafic de asistenta 
si interasistente 
Fisa de observare a 
lectiei 
Rapoarte comisii 
metodice 

An scolar 
2018/2019 

Dezvoltarea competelor de 
comunicare, de exprimare si 
de intelegere a unui text in 
romana sau o limba straina 
Dezvoltarea competentelor 
digitale 

Directori 
cadre didactice 
Elevi 
 

Director 
Responsabil comisie 
metodica 

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

 Fise de identificare 
 An scolar 
2018/2019 

  
Cresterea relatiei scoala-
familie  

Director 
Cadre didactice 
Elevi 
Parinti 

Director 
Consilier educativ 

Colaborarea eficientă şi 
permanentă a factorilor 
decizionali cu Consiliul Școlar al 
Elevilor, pentru a veni în sprijinul 
acestora  

Procese verbale ale 
intalnirilor 

An scolar 
2018/2019 

Cresterea relatiei scoala –
cadre didactice-elevi 

Director 
Cadre didactice 
Elevi 

Director 
Consilier educative 
Presedintele Consiliului 
Elevilor 
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3.2. Asigurarea actului educaţional în conformitate cu nevoia de dezvoltare profesională a elevilor  

 
 

Măsuri şi acţiuni planificate 

pentru 

atingerea obiectivului specific 

Resurse necesare 
Etapa de 

implementare 
Indicatori de realizare Beneficiari Responsabili 

Corelarea predării cu modul de 
pregătire al elevilor pentru 
luarea deciziilor corecte în orice 
situație în raportul om-mediu şi 
om-societate  

Fise de observare a 
lectiei asistenta 

An scolar 
2018/2019 

Derularea activitatilor 
care urmareste 
formarea elevilor 
indiferent de nivelul 
acestora  

Elevi 
Parinti 
Diriginti 

Director 
Consilier educative 
Profesor psiholog 

Realizarea uor activiatti 
extrascolare pentru dezvoltarea 
laturei creative a elevilor prin 
proiectul Rose  

Grafic de activitati 
Rose  

An scolar 
2018/2019 

 Activitati practice 
Elevi 
Cadre didactice 
 Parinti 

Echipa Rose 
Instructori 
Profesor psiholog 

Diversificarea activităţii de 
consiliere şi orientare 
profesională a elevilor şi 
părinţilor  

Fisa stiluri de invatare 
elevi 
Chestionare 

 An scolar  
2018/2019 

Imbunatatirea nivelului 
de pregatire a elevilor  

Elevi 
Parinti 
Diriginti 

Director 
Consilier educativ 
Profesor psiholog 
Pastorul liceului 

Oferirea, coordonarea şi 
monitorizarea serviciilor 
educaţionale de calitate pe 
componenta consilierii şi 
orientării elevilor  
 

Fisele de consiliere 
An scolar 
2018/2019 

Derularea în liceu a 
activităţilor care 
promovează 
dezvoltarea durabilă  
 

Elevi 
Parinti 

Consilier educativ 
Profesor psiholog 

Colaborare strânsă între diriginţi 
şi profesorii din cabinete de 
asistenţă psihopedagogică, 
pastorul liceului, cu ţintă directă 
pe oferirea de consultanţă 
acordată elevilor indecişi  

 
Fisele de consiliere 
Chestionare 

An scolar 
2018/2019 

Derularea în liceu a 
activităţilor care 
promovează 
dezvoltarea durabilă 

Elevi 
Parinti  
diriginti 

Consilier educativ 
Profesor psiholog 
Pastorul liceului 
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4. Creşterea autonomiei Liceului Teologic Penticostal, prin eficientizarea procesului de 
descentralizare 
 
4.1. Aplicarea prevederilor legislative în domeniul descentralizării învăţământului preuniversitar  

 
Măsuri şi acţiuni planificate pentru 

atingerea obiectivului specific 
Resurse necesare 

Etapa de 

implementare 
Indicatori de realizare Beneficiari Responsabili 

Dezvoltarea autonomiei Liceului 
Teologic Penticostal şi a autonomiei 
profesionale a cadrelor didactice  

 

 

 
 

Strategia 
învăţământului 
preuniversitar  

 
 

An scolar 
2018/2019 

Existenta si cunoasterea 
legislatiei specific 
educatiei 

Liceul 
Cadre didactice  
elevi 

Director 

Cunoaşterea, aplicarea şi respectarea 
LEN, metodologiilor aprobate prin OM  
Postarea tuturor documentelor emise de 
MEN şi ISJ pentru atingerea principiului 
transparenţei instituţiilor publice  

Site 
Facebook 
Avizier 

An scolar 
2018/2019 

Existenta si cunoasterea 
legislatiei specific 
educatiei 

 
Cadre didactice 

 
Director 
Secretar  
Comisia de promovare a 
imaginii scolii 

Publicarea listei posturilor/ catedrelor, 
organizarea concursurilor de angajare 
pe post/ catedră şi încadrarea cu 
personal didactic conform legislaţiei în 
vigoare şi conform calendarului 
mobilităţii personalului didactic, 
conform condiţiilor specifice instituţiei.  
Publicarea posturilor pe site-ul liceului  

 

Site  
Avizier 

Conform 
calendarului de 
mobilitate 
2019/2020 

 Institutia 
 
Director 
Secretariat 

Participarea şi implicarea directorilor, 
şefilor de catedră și membrilor CEAC în 
realizarea asistenţelor la lecţii. Fiecare  
cadru didactic va avea formulată o schiţă 
a lecţiei sau proiect de lectie pentru 

Fisa de asistenta 
Rapoarte inspectii 

 
An scolar 
2018/2019 

 
 
Legislatia specifica 
educatiei 

Cadre didactice 
Elevi 

Directori 
Responsabil comisie 
metodica 
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debutanti înainte de a intra la oră (fie în 
format letric, fie în format digital) Vor fi 
formulate concluzii şi recomandări 
obiective asupra celor observate, 
respectând astfel colegii prin realizarea 
feed-back-ului ca urmare a analizei lecţiei  

Completarea şi publicarea declaraţiilor de 
avere şi de interese şi transmiterea 
acestora la timp factorilor precizaţi în 
legislaţia specifică  

Adresa ISJ de 
informare 

An scolar 
2018/2019 

  Director 

 

4.2. Formarea managerilor şcolari şi a personalului administrativ 

 
 

Măsuri şi acţiuni planificate pentru 

atingerea obiectivului specific 

Resurse 

necesare 

Etapa de 

implementare 
Indicatori de realizare Beneficiari Responsabili 

Asigurarea acoperirii normelor prin 
încadrarea cu personal didactic/ 
didactic auxiliar/ nedidactic  

 

Strategia  
învăţământului 
preuniversitar 

An scolar 
2018/2019 

Nevoia de implicare a cadrelor 
didactice/personal auxiliar sau 
nedidactic in cursuri de 
formare si perfectionare 

Institutia 
Elevii 

Director 
Secretariat 
Administrator 
patrimoniu 
Contabil 

Informarea şi depunerea dosarelor 
cadrelor didactice cu privire la concursul 
de obţinere a calităţii de expert în 
management educaţional (pentru fiecare 
serie nou aprobată)  

Site 
avizier 

Conform 
legislatiei 

 Cadre didactice 
Director 
Secretariat 

Comunicarea ritmică a informaţiilor 
legate de etapele mobilităţii de personal 
şi a cerinţelor acestor etape  

Site 
Avizier 
Sedinte Consilii 
Profesorale 
Metodologia 

An scolar 
2018/2019 

 Cadre didactice 
Director 
Secretariat 
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5. Prevenirea şi reducerea absenteismului. Prevenirea fenomenului de violenţă şcolară  
 

5.1. Aplicarea prevederilor legislative în domeniul monitorizării, prevenirii şi reducerii absenteismului şi 
abandonului şcolar 

 
Măsuri şi acţiuni 

planificate pentru 

atingerea obiectivului 

specific 

Resurse necesare 
Etapa de 

implementare 
Indicatori de realizare Beneficiari Responsabili 

Monitorizarea prin 
statistici lunare a 
absenteismului din 
clase  
Informarea 
permanentă a 
familiilor privitor la 
frecvenţa şi 
comportamentul 
elevilor, la rezultatele 
şcolare ale acestora  
 

 

 
Statistici privind 
dinamica fenomenului 
 
Procese verbale 

An scolar 2018/2019 
 
 
 
 
Permanent 

Reducerea numarului 
de absente fata de anul 
trecut 
 
 
Identificarea cauzelor 
care duc la absenteism 

Director 
Elevi 
Parinti  
Diriginti 
 
Elevi 
Parinti 
Diriginti 

Director 
Diriginti 
Secretariat 
Comisia de 
monitorizare a 
absentelor 

Implementarea 
activitatilor de 
combatere a 
absenteismului prin 
proiectul ROSE 

 Procese verbale 
Rapoarte de 
monitorizare 

An scoalr 2018/2019 

Combaterea 
absenteismului si a 
cauzelor care 
declanseaza aparitia 
fenomenului 

Elevi 
Parinti 
Driginti 
Cadre didactice 

Echipa de proiect ROSE 
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5. 2. Prevenirea fenomenului de violenţă şcolară 

 
Măsuri şi acţiuni 

planificate pentru 

atingerea obiectivului 

specific 

Resurse necesare 
Etapa de 

implementare 
Indicatori de realizare Beneficiari Responsabili 

Implementarea 
planului de măsuri 
privind creşterea 
siguranţei în unităţile 
de învăţământ în 
anul şcolar 2018-
2019 
 

Organizarea de 
activitati care sa 
implice elevii-parintii-
diriginti cu tematica 
care sa vizeze 
comportamentul 
elevului si 
combaterea violentei 

 

 
Rapoarte semestriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiecte 
Poze 

An scolar 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An scolar 2018/209 

 

Cadre didactice 
Elevi  
Parinti 
Comunitate 
 
 
 
 
 
 
 
Cadre didactice 
Elevi 
Parinti 

Comisia pentru 
prevenirea si 
combaterea violentei 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisia pentru 
prevenirea si 
combaterea violentei 
Dirigintii 
Consilier ducativ 
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6. Eficientizarea și diversificarea actului de evaluare. Gestionarea optimă a organizării şi 

desfăşurării examenelor naţionale  
 

6.1. Aplicarea în activitatea didactică a tuturor formelor de evaluare şi responsabilizarea personalului didactic 
pentru activitatea de evaluare 
 
Măsuri şi acţiuni planificate pentru 

atingerea obiectivului specific 
Resurse necesare 

Etapa de 

implementare 
Indicatori de realizare Beneficiari Responsabili 

Monitorizarea ritmicităţii notării/ 
evaluării elevilor şi trecerea notelor 
în cataloage  

 

Fisa de monitorizare 
Rapoarte de inspectii 

An scolar 
2018/2019 

Echilibrarea rezultatelor 
evaluărilor curente cu cele 
obţinute în examenele 
naţionale  

Cadre didactice  
 Elevi  
 Părinţi  

Director 
Responsabili comisie 
metodica 
Comisia CEAC 

Verificarea modului de evaluare 
adecvată disciplinei, specializării, 
profilului fiecărui elev  

Rapoarte de inspectii 
An scolar 
2018/2019 

Echilibrarea rezultatelor 
evaluărilor curente cu cele 
obţinute în examenele 
naţionale  

Cadre didactice 
Elevi 

Director 
Responsabil comisie 
metodica 

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

 

Fisa de observare a 
lectiei 
Rapoarte de inspectii 

An scolar 
2018/2019 

Echilibrarea rezultatelor 
evaluărilor curente cu cele 
obţinute în examenele 
naţionale  

Cadre didactice 
Elevi 
Parinti 

Director 
Responsabil comisie 
metodica 
Comisia CEAC 

Realizarea unei evaluări inițiale la 
toate disciplinele. Diversificarea 
mijloacelor de evaluare în 
conformitate cu cerințele 
metodologice actuale. Monitorizarea 
atentă a tezelor și a rezultatelor 

obținute de elevi.  

 
Portofoliile profesorilor  
Portofoliul catedrei  
Cataloage  
 

An scolar 
2018/2019 

Echilibrarea rezultatelor 
evaluărilor curente cu cele 
obţinute în examenele 
naţionale  
 

Cadre didactice 
Elevi  
Parinti 

Director 
Responsabil comisie 
Comisia CEAC 
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Stimularea implicarii cadrelor 
didactice si  a elevilor in proiecte  

Numar proiecte 
admise 

An scolar 
2018/2019 

Echilibrarea rezultatelor 
evaluărilor curente cu cele 
obţinute în examenele 
naţionale  
 

Cadre didactice 
Elevi 
Parinti 

Director 
Consilier educativ 
Responsabil comisie 
metodica 

 

6.2. Pregătirea, organizarea şi monitorizarea desfăşurării în condiţii optime a examenelor naţionale 
 

Măsuri şi acţiuni 

planificate pentru 

atingerea obiectivului 

specific 

Resurse necesare 
Etapa de 

implementare 
Indicatori de realizare Beneficiari Responsabili 

Realizarea situaţiei 
privind diferenţa 
dintre media elevului 
la disciplina de 
examen şi nota 
obţinuta la 
examenele nationale 

 

Rapoarte comisii 
metodice 
Raport ISJMM 

 Conform calendarului 
Examenelor Nationale 

Cresterea ratei de 
promovabilitate la BAC 
si Evaluare Nationala cu 
minim 5% fata de anul  
scolar 2017/2018 

Director 
Cadre didactice 
Elevi 
Parinti 

Director 
Responsabili comisii 
metodice 
Analist  

Organizarea de 
simulări ale 
examenelor 
naţionale la fiecare 
probă de examen  

 

Statistici privind 
rezultate 

Semestrul al II-lea  
Cresterea rezultatelor 
de la simulari la 
exemenele nationale  

Director 
Cadre didactice 
Elevi 
Parinti 
 

Director 
Comisia de examen din 
liceu  

Organizarea în condiţii 
optime a desfăşurării 
examenelor naţionale la 
clasele a II-a;  a VI-a  
 

Rapoarte privind 
examenele 

Conform calendarului 
Analiza statistica asupra 
nivelului de pregatire a 
elevilor la clasa 

Director 
Cadre didactice 
Elevi 
Parinti 
 

Director 
Cadre didactice 
implicate in examen 
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6.3. Respectarea cadrului legal de evaluare a personalului din învăţământ 
 

Măsuri şi acţiuni 

planificate pentru 

atingerea obiectivului 

specific 

Resurse necesare 
Etapa de 

implementare 
Indicatori de realizare Beneficiari Responsabili 

Autoevaluarea 
conform Legii calităţii 
în educaţie şi 
monitozizarea 
activităţilor în 
vederea asigurării 
calităţii în şcoală  

 

Fisele de autoevaluare  
Rapoartele de 
autoevaluare 

Final an scolar 
2018/2019 

Lista cadre didactice cu 
rezultate bune/foarte 
buna la diverse 
concursuri si olimpiade 
scolare 

Personalul 
Director 
Comisia de evaluare 

Evaluarea 
personalului didactic, 
didactic auxiliar, 
nedidactic  

 

Fisa de evaluare 
Rapoarte de 
autoevaluare 

Final an scolar/an 
calendaristic 

 Personalul 
Director 
CA 

Organizarea evaluării 
dosarelor cadrelor 
didactice în vederea 
accederii la gradaţie de 
merit  

Lista gradatii de merit Conform calendarului  

Cadre didactice care 
depun dosar pentru 
obtinerea gradatiei de 
merit 

Director 
CP 

Promovarea 
rezultatelor obţinute de 
cadrele didactice în 
cadrul unor acţiuni / 
proiecte / manifestări, 
inclusiv pe site-ul 
liceului  

Mape de eveniment  
Site liceu  
 Pagina de Facebook  
 

An scolar 2018-2019 
Realizarea planului de 
scolarizare 

Director 
Cadre didactice 
Elevi 

Director  
Comisia de promovare a 
imaginii scolii 
Administrator de retea 



          

LICEUL TEOLOGIC                                                            

 PENTICOSTAL                                                                         MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE                                                                             
  BAIA MARE  
 

 
Baia Mare, str. Dragoş Vodă, nr. 9 
Tel : 0362418871 ; Fax: 0362418861 

liceul_penticostalbm@yahoo.com 
 

7. Gestionarea, sporirea, modernizarea, reabilitarea şi dotarea bazei materiale şi a infrastructurii 
liceului 

 
Măsuri şi acţiuni planificate 

pentru 

atingerea obiectivului specific 

Resurse necesare 
Etapa de 

implementare 
Indicatori de realizare Beneficiari Responsabili 

Organizarea de activitati 

culturale, a proiectului “Ziua 

Multumirii”, dezbateri pentru 

cadre didactice, elevi,parinti, 

reprezentanti ai Comunitatii 

Regionale Penticostale a 

Maramuresului si Satmarului 

Mape de evenimente 
Brosuri 

An scolar 
2018/2019 

Cuprinderea liceului în 
programe de 
dezvoltare, în funcţie de 
nevoi  

 

Liceul Teologic 
Penticostal 
Cadre didactice 
Elevi 

Comisia de promovare a 
imaginii scolii 
Consilier educativ 
Responsabili comisii 
metodice 

Participarea la Târgul Ofertelor 
Educaţionale 

Brosuri de prezentare 
Mape cu diplome  
Program de prezentare 
a liceului 

Conform 
calendarului 

 
Cadre didactice 
Elevi 
Comunitate 

Director 
Cadre didactice 
Consilier educativ 
Comisia de promovare a 
imaginii scolii 

Implementarea proiectului ROSE 
Grafic de activitati 
Rose 

Perioada de 
implementare 
2018/2022 

Scaderea ratei de 
absenteism si cresterea 
ratei de promovabilitate  
la examenul de 
Bacalaureat  

Cadre didactice 
Elevi 
Parinti 

Echipa de proiect ROSE 
Cadre didactice 
implicate in ROSE 

Monitorizarea investiţiilor care 
se derulează  
Realizarea proiectelor  pentru noi 
investiţii/donatii  

Banca de date cu 
investitii 

An scolar 
2018/2019 

 
Cadre didactice 
Elevi 
Comunitate 

Director 
Administrator  
Contabil 
Comunitatea Regionala 
Penticostala a 
Maramuresului si 
Satmarului 
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8. Formarea profesională și perfecționarea cadrelor didactice, inclusiv în domeniul managemantului 
educațional  
 

8.1. Susţinerea participării la cursurile de formare continuă a personalului didactic prin programe MEN,alte 
surse de finanţare 
 

Măsuri şi acţiuni planificate 

pentru 

atingerea obiectivului specific 

Resurse necesare 
Etapa de 

implementare 
Indicatori de realizare Beneficiari Responsabili 

Asigurarea accesului la 
activităţile de perfecţionare / 
formare continuă a tuturor 
cadrelor didactice prin 
accesarea ofertei CCD şi a altor 
furnizori de formare, în vederea 
îmbunătăţirii activităţii de 
predare şi de evaluare, precum 
și popularizarea cursurilor on-
line  

 

 
Oferta de formare a 
CCD ; 
Liste formabili  
 

An scolar 
2018/2019 

Cuprinderea tuturor CD 
de la nivelul judeţului în 
cursuri de formare 
profesională în funcţie 
de nevoile identificate 
în sistem  
 

Cadre didactice 
Director 
Responsabil comisia de 
formare continua 

Participarea la cel puţin un curs de 
formare organizat de MEN, ISJ a 
majorității cadrelor didactice  
 

Lista formabili 
Proiecte finantate 
de MEN sau 
suportate de 
cadrele didactice 

An scolar 
2018/2019 

 Cadre didactice 

Director 
Responsabil formare 
continua 
Cadre didactice 

Asigurarea cadrului de 
perfecţionare prin grade didactice 
şi oferirea de sprijin în elaborarea 
documentelor / a portofoliului 
educaţional  

 
Liste candidaţi  
Dosare candidaţi IT 
şi de specialitate  
 

An scolar 
2018/2019 

 Cadre didactice 

Director 
Responsabil formare 
continua  
Secretar 
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9. Finanţarea Liceului Teologic Penticostal în vederea optimizării condiţiilor pentru o educaţie de cea mai bună 
calitate  
 

9.1. Asigurarea finanţării Liceului Teologic Penticostal 
 

Măsuri şi acţiuni planificate pentru 

atingerea obiectivului specific 

Resurse 

necesare 

Etapa de 

implementare 
Indicatori de realizare Beneficiari Responsabili 

Asigurarea finanţării, conform 
dispoziţiilor LEN, a HG 1274 / 2011 şi 
a bugetului de stat  
Asigurarea respectării dispoziţiilor 
legale privind finanţarea de bază în 
limitele costului standard/ elev/ 
conform metodologiei emise prin 
multiplicarea costului standard cu 
coeficienţii specifici liceului  

 

Bilant si anexe Ani financiari 

Respectarea cu stricteţe a 
încadrării în indicatorii de plan 
aprobaţi de către Ordonatorul 
principal de credite - pe 
secvenţa din anii financiari 
cuprinşi în anul şcolar 2018-
2019  

LTP 
Cadre didactice 
Elevi 

 
 
Director 
Contabil 

Respectarea încadrării în indicatorii de 
plan aprobaţi de către Ordonatorul 
principal de credite - pentru anii 
financiari cuprinşi în anul şcolar 2018-
2019, la toate articolele cuprinse în plan 
şi repartizat instituţiilor de învăţământ  

Bilant si anexe 
Trimistrial si 
anual 

Respectarea cu stricteţe a 
încadrării în indicatorii de plan 
aprobaţi de către Ordonatorul 
principal de credite - pe 
secvenţa din anii financiari 
cuprinşi în anul şcolar 2018-
2019  

LTP 
Cadre didactice 
Elevi 

Director 
Contabil 

Asigurarea finanţării plata în cadrul 
proiectului 
 ”Bani de liceu”  

 

Bilant si anexe 
Trimestrial si 
anual 

Respectarea cu stricteţe a 
încadrării în indicatorii de plan 
aprobaţi de către Ordonatorul 
principal de credite - pe 
secvenţa din anii financiari 
cuprinşi în anul şcolar 2018-
2019  

Elevii beneficiari 
Director 
Comisia 
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Asigurarea încadrării în limitele 
bugetare aprobate a finanţării 
transportului pentru elevii care 
îndeplinesc condiţiile stabilite de 
OMECTS 139 / 2007, cu modificările 
ulterioare  

Bilant si anexe 
Trimestrial si 
anual 

Respectarea cu stricteţe a 
încadrării în indicatorii de plan 
aprobaţi de către Ordonatorul 
principal de credite - pe 
secvenţa din anii financiari 
cuprinşi în anul şcolar 2018-
2019  

Elevii beneficiari 
Director 
Comisia 

Respectarea dispoziţiilor legale cu 
privire la realizarea şi efectuarea 
plăţilor din veniturile proprii, 
conform dispoziţiilor legale în vigoare 
şi al Bugetului de venituri şi cheltuieli 
aprobat, anual de către ordonatorul 
principal de credite  si 
fundamentarea necesarului pentru 
asigurarea efectuarii platilor pentru 
exemenele de competente 

 

Bilant si anexe 
Trimestrial si 
anual 

Respectarea cu stricteţe a 
încadrării în indicatorii de plan 
aprobaţi de către Ordonatorul 
principal de credite - pe 
secvenţa din anii financiari 
cuprinşi în anul şcolar 2018-
2019  

Cadre didactice 
Elevi 

 

9.2. Asigurarea fondurilor pentru examinarea medicală obligatorie pentru personalul liceului 
 

Măsuri şi acţiuni planificate pentru 

atingerea obiectivului specific 

Resurse 

necesare 

 

 

Etapa de 

implementare 
Indicatori de realizare Beneficiari Responsabili 

Crearea cadrului propice pentru 
organizarea consultaţiilor medicale 
pentru evaluarea psihologică şi a 
sănătăţii personalului  

 

Facturile fiscale 
emise de către 
firmele 
contractate  

Semestrul I 
2018 

Obţinerea tuturor avizelor 
medicale şi a celor psihologice 
pentru întreg corpul profesoral  

Personal 
Administrator de 
patrimoniu 
Personal medical 

 

DIRECTOR, 

PROF. ŞPAN ADELA GABRIELA 


