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I. Acronime şi abrevieri 

MEC/CNPEE Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie 
ISJ/CCD Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş/Casa Corpului Didactic Maramureş 
DSP-MM Direcţia de Sănătate Publică Maramureş 
CJSU-MM Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – Maramureş  
OG Obiectiv general 
APL/APJ Autoritatea publică locală/judeţeană 
CDI Centru/Centre de Documentare şi Informare 
CJRAE Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş 
CJAP/CAP Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Maramureş/ Cabinet(e) de Asistenţă Psihopedagogică din cadrul CJAP 
CŞ Consilier(i) şcolar(i) din CAP 
ARACIP Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 
CCÎP Centre comunitare de învăţare permanentă, înfiinţate de APL 
CA/CP Consiliul/consiliile de administraţie/profesoral/-e 
D/DA Directori/Directori adjuncţi 
PM Plan Managerial 
RED Resurse Educaţionale Deschise 
RSÎ Raport privind Starea învăţământului 
ROF/RI Regulamentul de Organizare şi Funcţionare/Regulamentul intern 
CD Cadre didactice 
CES Cerinţe Educaţionale Speciale 
2021-2022 Anul şcolar 2021-2022 
ECP Elevi, copii, părinţi, tutori sau susţinători legali 
CEAC Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii din fiecare din UPJ 
FOL Fişă/Fişe de observare a lecţiei/lecţiilor 
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PD Proceduri Documentate (operaţionale şi/sau de sistem) 
SCIM Comisia de control intern managerial  
PÎ Proiectele de încadrare ale unității 
PŞ Plan de şcolarizare 
CNEME Corpul Naţional al Experţilor în Management Educaţional 
SIIIR Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România 
BD Baza/Baze de Date 
PV Proces(e)-verbal(e) 
OM Ordin al ministerului educaţiei 
CLDPS Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Maramureş 
POCU Programul Operaţional Capital Uman 
PODCA Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 
RDP Responsabilul cu Dezvoltarea Profesională din unitate 
UE Uniunea Europeană 
Priorităţi CUE Priorităţile preşedinţiei germane a Consiliului Uniunii Europene, sub motto-ul „Împreună pentru redresarea Europei” 

sunt concentrate pentru depăşirea pandemiei COVID-19 şi căutării de răspunsuri la provocările viitoare de soluţionat, 
exprimându-şi obiectivul de a face Europa mai puternică, mai echitabilă şi mai viabilă. În domeniul educaţiei, pentru 
perioada 1 iulie-31 decembrie 2020 sistemele europene de educaţie trebuie să fie gata să accepte de deplin provocarea 
schimbărilor tehnologice şi de digitalizare, care favorizează inovaţia pentru creştere şi locuri de muncă, prim 
promovarea cercetării şi inovării, îmbunătăţirea performanţei în sănătate şi investiţii în abilităţi şi educaţia oamenilor, 
toate acestea vor marca începutul programului de 18 luni exercitat de Trio-ul Germania-Portugalia-Slovenia. Consiliul 
doreşte să discute Planul de acţiune al educaţiei digitale a Comisiei Europene în Consiliu, de asemenea, cu privire la 
impactul pandemiei cu COVID-19 asupra sectorului educaţiei. Accesul la formare profesională şi educaţie pe tot 
parcursul vieţii este esenţial pentru a permite viitorilor absolvenţi să dobândească competenţele care sunt necesare pe 
piaţa muncii şi să se adapteze la schimbări, chiar dacă acestea sunt acute sau neaşteptate. 

S-PTS Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii din România 
PNCA Planul Naţional Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi 

prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, înregistrat la 
deconcentratele MLPDA, la MEC şi MAI 

PG Programul de Guvernare, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/14.03.2020 
PAE Plan de acţiune pentru educaţie 2019-2030 al MEN nr. 9387/05.08.2019, derivat din viziunea „Educaţia ne uneşte” 
REDU Proiectul Preşedintelui României, Klaus Johannis – „România Educată”. Viziune şi Strategie 2018-2030 
WA Mediul WhatsApp de socializare între factorii educaţionali sau un alt mediu ales de UPJ 
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II. Rolul şi atribuţiile activității de management 

 
― Aplică politicile şi strategiile MEC și ISJMM la nivelul unității; 
― Controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de 

performanţă, prin prin inspecţia la clasă;; 
― Controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului la clasă; 
― Asigură, împreună cu APL/APJ, şcolarizarea elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata anului școlar; 
― Coordonează admiterea în licee, evaluările naţionale şi concursurile şcolare la nivelul unității; 
― Monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de MEC, ISJMM, precum şi a proiectelor derulate de unitate în cadrul programelor 

Uniunii Europene în domeniul educaţiei; 
― Mediază conflictele şi litigiile survenite în unitate; 
― Prezintă un raport anual privind starea învăţământului în unitate; Acest raport se face public; 
― Asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia; 

 
III. Elemente de analiză şi diagnoză utilizate în planificarea activităţii 

 
― pregătirea profesională a tuturor angajaţilor, oferirea de consultanţă personalului din subordine prin prisma experienţei profesionale şi manageriale 

acumulate; 
― activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere, diferenţiere a demersului educaţional); 
― nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare); 

― rezultatele activităţii de monitorizare a implementării planurilor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei în unitate; 
― rezultatele monitorizării implementării adecvate şi eficientă a activităţilor din planurile de îmbunătăţire elaborate de instituţiile de educaţie şi a 

concordanţei acestora cu rezultatele din rapoartele anuale de evaluare internă, cu rapoartele de inspecţie;  
― rezultatele inspecţiilor (de toate tipurile) din anul şcolar anterior/semestrul anterior pentru elaborarea programelor de dezvoltare instituţională; 
― conştientizarea conceptului de ÎPV (Învăţare pe tot Parcursul Vieţii) de către CD, prin participarea la cursuri/schimburi de experienţă/diseminări de 

bune practici/cercuri pedagogice/întâlniri şi/sau şedinţe de lucru etc.; 
― 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; 
― permanenta dezvoltare progresivă a culturii organizaţionale de dezvoltare la nivelul instituţiei educaţionale; 
― (auto)evaluarea cu regularitate a performanţelor manageriale, respectarea direcţiilor strategice stabilite; 
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― actualizarea permanentă a site-ului şcolii; 
― 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 CD pentru a obţine efectul scontat în obţinerea rezultatelor anticipate, în 

aplicarea strategiilor instituţionale; 
― scăderea ratei absenteismului şi a abandonului şcolar; 
― implicarea reală a CEAC şi feed-back-ul oferit de aceasta; 
― accesarea programelor europene; 
― calitatea documentelor elaborate; 
― depăşirea barierelor personal-emoţionale; 
― adaptarea normelor la scăderea populaţiei şcolare, reorganizarea obiectivă şi cu simţ de răspundere a școlii; 
― funcţionarea claselor în temeiul legii; 
― funcţionalitatea comisiilor din școală; 
― dovezi materiale care aparţin următoarelor tipuri de date/documente/informaţii: 

a) reglementări legale; 
b) politicile naţionale în domeniul educaţiei şi al protecţiei copilului şi tineretului; 
c) planuri şi proceduri specifice, rapoarte de inspecţie (toate tipurile); 
d) date statistice referitoare la indicatorii din cadrul Sistemului Naţional de Indicatori pentru Educaţie şi la alţi indicatori naţionali şi europeni; 
e) rezultatele sondajelor de opinie, articole şi reportaje din mass-media; 
f) reclamaţii, sesizări;  
g) proiecte, parteneriate; 

― prioritizarea componentelor de echitate şi abordări psihopedagogice centrate pe elevi în scopul de a reduce efectele negative induse de cele trei mari 
crize din educaţia românescă: rata ridicată de părăsire timpurie a şcolii, rezultatele slabe ale elevilor la testările naţionale şi internaţionale şi rata de 
analfabetism funcţional măsurată la vârsta de 15 ani. Scopul este prevenirea apariţiei unei generaţii „pierdute”, până la implementarea unei reforme 
profunde, pe termen lung; 

― implementarea planurilor-cadru ce urmează a fi revizuite de MEC, a noilor programe şcolare, manuale şi alte RED,  
― continuarea procesului de debirocratizare a activităţii CD prin reducerea numărului de „hârtii” şi promovarea calităţii în educaţie prin realizarea unui 

act educaţional bun şi centrat pe nevoile elevului; 
― creșterea calității Programului Școala după școală 
― promovarea măsurilor care sprijină digitalizarea sistemului de educaţie şi focalizarea pe utilizarea tehnologiilor IT pentru procesul de predare-învăţare 

şi pentru managementul educaţional 
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IV. Ţintele şi opţiunile strategice pentru perioada 2021-2022 
 

ȚINTA 
STRATEGICĂ 1 

 
 
Îmbunătățirea 

calităţii procesului 

de învățământ, 

prin modernizarea 

abordării 

procesului de 

predare-învăţare-

evaluare la nivelul 

unității de 

învățământ 

 

OPȚIUNI STRATEGICE 

Personalizarea 
implementării 
curriculumului 

național, în 
funcție de 

preșcolarului/e
levului și de 

specificul 
comunității 

școlare 
 

Implementarea 
unui CDȘ  rele-
vant,  adaptat 

nevoilor, intere-
selor de învățare 
ale elevilor, spe-
ci/ficului şcolii, 
nevoilor şi tra-
dițiilor comu-
nității locale 

 

Adaptarea 
metodelor și 

instrumentelor 
de predare-

învățare-evalu-
are, la condițiile 
aplicării scena-
riilor de func-
ționare online 

 

Adaptarea curri-
culară pentru 

preșcolarii/elevii 
cu cerințe 

educaționale spe-
ciale, ca mijloc de 

realizare a unui 
sistem 

educaţional stabil, 
echitabil, eficient 

şi relevant 
 

Stimularea activităților 
educative şcolare şi 
extracurriculare, a 

activităţilor de 
performanţă ale elevilor 
prin programe complexe 
de acţiuni desfăşurate la 

nivelul şcolii, 
comunităţii, judeţului 

precum şi a calendarului 
naţional specific 

 

Implementarea de 
proiecte și programe 

care să dezvolte spiritul 
civic și comportamentul 

proactiv în rândul 
tinerilor, pentru 
conștientizarea 

importanței unui mediu 
curat prin aplicarea 

SMID 
 

Creșterea 
procentului de 

promovabilitate la 
examenele 

naționale, prin 
alinierea la media 

procentului 
național, respectiv 
depășirea acestuia 
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ȚINTA 
STRATEGICĂ 2 

 
 

 
Optimizarea 

managementului 

de la nivel 

instituțional și al 

clasei de elevi, în 

condițiile asumării 

descentralizării în 

context 

educațional 

 

OPȚIUNI STRATEGICE 

Realizarea 
unui 

management 
dinamic și 

activ 
 

Consolidare
a 

parteneriatu- 
lui școală-
familie-

comunitate 
 

Creșterea 
eficacității 

acțiunilor de 
prevenire și 
combatere a 
violenței și 

discriminării în 
mediul școlar 

 

Dezvoltarea 
parteneriatelor 
și proiectelor 

pe tema 
siguranței și 

stării de bine în 
unitățile 
școlare 
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ȚINTA 
STRATEGICĂ  3 

 
 
 

Asigurarea unui 

context 

educațional 

incluziv, prin 

sporirea egalității 

de șanse, a 

interculturalității 

 
 

 

OPȚIUNI STRATEGICE 

Asigurarea 
accesului 

egal la 
educație de 

calitate 
tuturor 

copiilor și 
elevilor 

 

Îmbunătățirea 
accesului la 
educație a 

preșcolarilor 
și elevilor din 

categorii 
dezavantajate 

 

Asigurarea 
formării, dezvoltării 

și valorizării 
resurselor umane, 

prin 
compartimentele 
specifice și prin 

programe/proiecte 
naționale/regionale/
județene/internațio 

nale 
 

Creșterea 
participării 

cadrelor didactice 
la activități de 

perfecționare și 
formare continuă 
prin programe și 

proiecte 
naționale/regionale
/județene/internațio

nale 
 

Îmbunătățirea 
accesului la 
educație a 

preșcolarilor 
și elevilor din 

categorii 
dezavantajate 
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ȚINTA 

STRATEGICĂ  4 
 
 

Asigurarea unui 

demers 

educațional 

compatibil cu 

sistemele 

europene, prin 

participarea la 

proiecte și 

parteneriate 

educaționale 
 

 

OPȚIUNI STRATEGICE 

Creșterea, la 

nivelul 

școlii, a 

numărului 

de proiecte 

finanțate din 

fonduri 

nerambursa 

bile 
 

Susținerea 

colaborării cu 

partenerii 

educaționali 

de la nivel 

local/județean/

național/trans 

național 

 

Dezvoltarea 
competențelor 

personalului didactic de 
identificare a 

programelor de 
finanțare 

nerambursabilă din 
domeniul educației, de 
scriere și implementare 

a proiectelor cu 
finanțare externă 

 

Îmbunătățirea 

valorificării și 

multiplicării 

rezultatelor 

obținute prin 

proiecte cu 

finanțare 

europeană 

 

Asigurarea 
vizibilității 
activităților 
instituției, 
printr-o 

permanentă 
comunicare 

cu mass-
media și prin 

rețelele de 
socializare 
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V.Obiective generale (corelate cu direcţiile şi obiectivele strategice ale ISJ în domeniul de referinţă) 
OG1 – Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie 
OG2 – Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă 
OG3 – Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi 
a asigurării coeziunii economice şi sociale 
OG4 – Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară 
OG5 – Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării examenelor naţionale 
OG6 – Deschiderea sistemului educaţional maramureşean şi de formare profesională către societate, către mediile: social, economic şi cultural 

 
VI.Plan operaţional 

 
 
OG1 – Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie  
 
Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru 

atingerea obiectivului specific 
Resurse 
necesare 

Termen 
de 
realizare 

Indicatori de 
realizare 

Beneficiari Responsabili 

Îmbunătăţirea 
competenţelor de 
lectură atât în 
dimensiunea sa 
tradiţională, cât şi 
ca alfabetizare în 
înţelegerea textului 

― Monitorizarea şi consilierea prin 
asistență la ore orientată către 
acţiunile de stimulare a lecturii, 
înţelegere şi interpretare a textului 
indiferent de disciplina de predare 
pentru scăderea procentului 
analfabetismului funcţional în 
rândul elevilor 

GA 
FOL 

2021-
2022 

Creşterea cu 
minimum 5% 
mai mulți elevi 
care 
performează în 
domeniul 
lecturii, 
înţelegerii şi 
interpretării 
textului 

ECP 
CD 

Pușcaș Teodora – DA 
Şefii de catedră 

― Iniţierea de acţiuni la nivel de UPJ 
în cadrul bibliotecii şcolare, care 
să asigure îmbunătăţirea 
competenţelor de lectură şi 
comunicare 

GA 2021-
2022 

ECP 
CD 

Pușcaș Teodora – DA 
Şefii de catedră 
Bibliotecara 

― Implementarea Bibliotecii Şcolare 
Virtuale prin accesarea platformei 
e-learning, depozitelor on-line şi a 

Conform 
Graficului 
MEN 

2021-
2022 

ECP 
CD 

Pușcaș Teodora – DA 
Şefii de catedră 
Bibliotecara  
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infrastructurii digitale de 
conţinuturi creată la nivel 
judeţean (accesarea butonului 
Resurse Educaţionale Deschise de 
pe site-ul ISJ) 

Informaticianul 

Asigurarea 
serviciilor 
educaţionale de 
calitate în școală 

― Verificarea prin asistenţe la lecţii 
a corelării planificărilor didactice 
oferite de către MEN cu specificul 
fiecărei clase 

― Urmărirea prin asistenţe la lecţii a 
personalizării proiectării didactice 

FOL 
GA 
RA 
Planificări 
CD 

2021-
2022 

Creşterea cu cel 
puţin 5%mai 
multe lecţii în 
care se 
utilizează 
strategii 
didactice 
centrate pe elev 

ECP 
CD 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Şefii de catedră 
CEAC  
Consilier educativ  
CD 

― 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 

― Monitorizarea pregătirii unor 
instrumente de lucru de către CD 
în situația trecerii în sistem online 

GA 
RA 

2021-
2022 

ECP 
CD 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Şefii de catedră 
CEAC  
Consilier educativ  
CD 

― Organizarea de activităţi în scopul 
parcurgerii integrale a materiei la 
toate disciplinele de învăţământ, 
conform standardelor naţionale de 
calitate, a adaptării demersului 
didactic la nevoile 
elevului/copilului 

― Realizarea unei evaluări ritmice şi 
relevante 

― Utilizarea catalogului electronic 
ce va fi implementat de MEC, 

GA 
RA 
Cataloage 
Catalogul 
electronic 
naţional 

2021-
2022 

ECP 
Diriginţi 
CD 
D/DA 
 

Pușcaș Teodora – DA 
Şefii de catedră 
CEAC  
Consilier educativ  
Diriginţi 
CD 
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prin modernizarea procesului de 
predare-învăţare cu ajutorul 
tehnologiilor informaţiilor şi 
comunicării, prin dotarea tuturor 
UPJ, CD şi copiilor cu mijloace 
adecvate 

― Aplicarea în procesul instructiv-
educativ a competenţelor 
dobândite de CD participante la 
diverse cursuri de 
formare/perfecţionare, ca o 
rezultantă firească a participării-
implicării în actul de formare, a 
conştientizării conceptului de ÎPV 

FOL 
GA 
RA 
 

2021-
2022 

ECP 
CD 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Şefii de catedră 
CEAC  
Consilier educativ  
CD 

― Derularea activităților de învățare 
a limbii române (comunicare, 
scris, citit) de către cetățenii 
străini beneficiari de protecție 
internațională, în vederea 
integrării în sistemul educațional 
românesc și în societatea 
românească 

Documente 
specifice 

2021-
2022 

Cetățenii 
străini 
beneficiari de 
protecție 
internațională 
CD 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Şefii de catedră 
CEAC  
Consilier educativ  
CD 

― Reintegrarea operativă în sistemul 
educaţional a elevilor/copiilor 
care s-au întors acasă cu părinţii 
lor din diaspora 

― Acordarea sprijinului 
copiilor/elevilor aflaţi în situaţia 
de a reveni acasă, în vederea 
cuprinderii într-o clasă 
echivalentă 

Documente 
specifice 

2021-
2022 

ECP 
CD 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Şefii de catedră 
CEAC  
Consilier educativ  
CD 

― Realizarea/actualizarea tuturor PD 
necesare asigurării calităţii în 

PD 2021-
2022 

ECP 
CD 

Pușcaș Teodora – DA 
Şefii de catedră 
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educaţie şi a celorlalte proceduri 
conform legislaţiei în vigoare 

D/DA CEAC 
CD 

 

Susținerea actului 
educațional centrat 
pe elev, prin 
performarea 
inovației 
pedagogice în 
școală pentru a-l 
forma ca un 
cetățean activ 

― Sprijinirea, monitorizarea şi 
evaluarea aplicării de concepţii 
novatoare în educaţia timpurie, 
preşcolară şi primară cu scopul 
facilitării incluziunii 

GA 
RA 

2021-
2022 

Diseminarea 
inovaţiei 
pedagogice de 
către CD 

Preşcolari 
ECP 
Educatoare/În
văţătoare 

Pușcaș Teodora – DA 
Educatoare/învăţători 
profesori  
CEAC 

― Monitorizarea utilizării în 
predare-învăţare-evaluare a 
strategiilor didactice activ-
participative şi adaptarea predării 
la nevoile elevilor 

― Individualizarea proiectării 
didactice, care trebuie să fie 
centrată pe nevoile celui care 
învaţă şi pe specificul comunităţii 
din care face parte 

GA 
RA 
Planificări 
calendaristi
ce 
Schiţe de 
lecţie 

2021-
2022 

ECP 
D/DA 
CD 

Pușcaș Teodora – DA 
CEAC  
Consilier educativ  
CD 

Formarea 
competenţelor 
cheie la elevi (de 
comunicare în 
limba română, a 
celor sociale şi 
civice, inclusiv 
prin resurse şi 
competenţe TIC), 
în vederea 
combaterii 
analfabetismului 
funcţional 

― Utilizarea unor abordări 
pedagogice inovatoare centrate pe 
elev (precum instruirea 
diferențiată) și un design 
curricular care să vizeze un profil 
al absolventului de învățământ 
obligatoriu cu următoarele 
caracteristici: absolventul este 
creativ, gândește critic, rezolvă 
probleme complexe în situații 
neprevăzute etc. (metodele active 
de predare-învățare au o mare 
eficiență în acest sens) 

FOL 
GA 
RA 

2021-
2022 

Creşterea 
abordărilor 
pedagogice 
novatoare în 
rândul CD cu 
cel puţin 10% 
din totalul CD 
novatoare 

ECP 
CD 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
CEAC  
Consilier educativ 
CD 
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Promovarea 
educaţiei 
complementare 
(educaţie pentru 
sănătate şi 
alimentaţie 
sănătoasă, inclusiv 
pentru dezvoltarea 
capacităţilor 
psihoemoţionale, 
educaţie cultural-
artistică şi 
ştiinţifică, educaţie 
ecologică, educaţie 
civică, educaţie 
antreprenorială şi 
tehnologică, 
educaţie prin sport, 
educaţie rutieră, 
educaţie pentru 
dezvoltare 
durabilă, educaţie 
pentru viaţă, 
inclusiv educaţie 
sexuală pentru 
copii) 

― Promovarea experienţelor pozitive 
ale școlii prin:  
 editarea revistei şcolare 
 participarea la expoziţia-

concurs adresată publicaţiilor 
şcolare 

 actualizarea site-ului școlii 
 organizarea de festivaluri 

locale/regionale pentru 
păstrarea şi reînvierea 
tradiţiilor româneşti şi/sau în 
mediul online 

RA 
 

2021-
2022 

Derularea a cel 
puţin unei 
activităţi care 
promovează 
educaţia 
complementară 

EC 
CD 
Diriginţi 
Consilierul 
educativ 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
CEAC 
Consilier educativ 
CD   
Diriginţi 
Consilierul educativ 

― Formarea, dezvoltarea şi 
exersarea competenţelor social-
civice democratice necesare 
tinerei generaţii pentru 
participarea activă la viaţa civică 

― Asigurarea respectării drepturilor 
copiilor 

PM  Conform 
programe
lor 
naţionale 

ECP 
Comunitate 
Diriginţi 
Consilierul 
educativ 
CD, CŞ 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
CEAC 
Consilier educativ, CD  
Diriginţi  
Consilierul educativ 
Consilier școlar 

― Redimensionarea accesului la 
îngrijire şi educaţie timpurie a 
copiilor prin formarea unui stil de 
viaţă sănătos în rândul 
elevilor/copiilor, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare privind 
alimentele permise pentru a fi 
comercializate în spaţiile destinate 
educaţiei şi prin abordarea în mod 
practic a noţiunilor de prim-
ajutor, în cadrul opţionalului 
„Educaţie pentru sănătate”, 
demonstraţii etc. 

Studiu de 
impact  
PM  
Programele 
şcolare 
opţionale 
EPS 
Planificăril
e CD 

Conform 
programe
lor 
naţionale 

ECP 
Comunitate 
Diriginţi 
Consilierul 
educativ 
CD 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
CEAC 
Consilier educativ, CD  
Diriginţi 
Consilierul educativ 
Consilier școlar 
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― Derularea semestrială a unor 
programe de educaţie pentru 
sănătate, inclusiv pentru 
dezvoltarea capacităţilor 
psihoemoţionale, a competenţelor 
sociale şi interpersonale, conform 
Legii 272/2004 
 

Realizarea 
de activităţi 
specifice 

2021-
2022 

ECP 
CD 
Diriginţi 
Consilier 
educativ  
CŞ 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Consilier educativ 
Diriginţi  
CD 
Consilier școlar 

― Dezvoltarea gustului 
elevilor/copiilor pentru frumos; 
cultivarea valorilor culturale, 
susţinerea programelor educative 
care promovează valorile 
interculturale 

― Introducerea educaţiei 
interculturale ca dimensiune 
transversală la nivel curricular 
 

Studiu de 
impact  
Analize 
semestriale  

Conform 
programe
lor 
naţionale 

ECP 
CD, CŞ 
Diriginţi 
Consilier 
educativ 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Consilier educativ 
Diriginţi  
CD  
Profesori - arte 
Consilier școlar 

― Implementarea proiectelor privind 
formarea culturii de prevenire a 
riscurilor încă de pe băncile şcolii, 
prin integrarea securităţii şi 
securităţii în muncă în procesul 
educaţional 

Realizarea 
de activităţi 
specifice 
Excursii la 
fabrici/com
panii/firme 
etc. 
Documente 
specifice 

2021-
2022 

ECP 
CD 
Diriginţi 
Consilier 
educativ  
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Consilier educativ 
Diriginţi  
CD 

― Derularea semestrială a unor 
programe de educaţie pentru 
viaţă, inclusiv educaţie sexuală 
pentru copii, în vederea prevenirii 
contactării bolilor cu transmitere 

Realizarea 
de activităţi 
specifice 

2021-
2022 

ECP 
CD 
Diriginţi 
Consilier 
educativ  
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Consilier educativ 
Diriginţi  
Consilier școlar 
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sexuală şi a gravidităţii minorelor, 
conform Legii 272/2004 
 

Prevenirea şi 
combaterea 
marginalizării şi a 
excluziunii sociale 
prin cuprinderea în 
şcoală a tuturor 
copiilor cu 
dizabilităţi/CES şi 
din grupuri 
vulnerabile 

― Redactarea şi implementarea de 
proiecte strategice pentru acest 
grup ţintă, cofinanţate prin FSE 
care se desfăşoară la nivel 
naţional şi transnaţional 

RA 
 

Conform 
planifică 
rii 
acţiunilor 
cuprinse 
în 
proiecte 
(după 
aprobarea 
acestora) 

Depunerea cel 
puţin a unui 
proiect strategic 
pentru 
cuprinderea 
acesui grup 
ţintă 

ECP 
Comunitate 
CD 

Pușcaș Teodora – DA 
Diriginţi  
Consilier școlar 
Prof. de sprijin 

Asigurarea 
accesului la 
educaţia  pentru 
confesiunile 
religioase 

― Asigurarea condiţiilor de acces 
egal la educaţie în toate ciclurile 
de învăţământ 

Realizarea 
de activități 
comune 
cultelor 

2021-
2022 

Organizarea de 
grupe pentru 
învăţământul în 
confesiunile 
religioase, în 
funcţie de 
solicitări 

EC 
confesiunilor 
religioase 

Pușcaș Teodora – DA 
Diriginţi 
Consilier școlar 
Consilier educativ 
Prof. de religie 
 

Asigurarea 
accesului egal a 
tuturor elevilor la 
educaţie rutieră, 
pentru îndeplinirea 
obiectivelor 
naţionale 

― Susţinerea unor seminarii pe clase 
pe componenta educaţiei rutiere 

― Organizarea unor concursuri cu 
tematică în unitate şi/sau în 
mediul online 

― Crearea cadrului pentru derularea 
unor competiţii interşcolare, cu 
implicarea IJP Maramureş şi/sau 
în mediul online 

― Organizarea competiţiilor sportive 
şcolare în condiţiile OMEC 
4916/2020 
 

Programa 
şcolară 
pentru 
educaţie 
rutieră 
Plan 
operaţional 
comun 
 

2021-
2022 

Numărul 
copiilor prezenţi 
la seminarii/ 
participanţi la 
concursuri 
Numărul 
premiilor 
acordate 

EC 
CD 
Diriginţi 
Consilier 
educativ 

Pușcaș Teodora – DA 
Diriginţi  
Consilier școlar 
Consilier educativ 
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OG2 – Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă 
 
Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru 

atingerea obiectivului specific 
Resurse 
necesare 

Termen 
de 
realizare 

Indicatori de 
realizare 

Beneficiari Responsabili 

Stimularea 
excelenţei în 
educaţie 

― Stimularea activităţii 
competiţionale desfăşurate la 
nivel de unitate, în condiţiile 
pandemiei 

― Dezvoltarea unui sistem de 
identificare a ariilor de 
performanță ale elevilor (de 
exemplu, identificarea talentelor 
în sport, artă, șah, abilități practice 
etc.) și de sprijinire a tuturor 
elevilor cu abilități și talente 
deosebite pentru a atinge 
excelența 

― Promovarea tinerelor talente 

Statistici 
Rezultate 
Fotografii 
Articole în 
mass media 
Filmări TV 

2021-
2022 

Rezultatele 
obţinute la 
olimpiade şi 
concursuri 
şcolare, 
superioare faţă 
de anul şcolar 
precedent cu 
0,5% 
 
Feed-back în 
presă privind 
rezultatele 
obţinute la 
olimpiade şi 
concursuri 
şcolare 

Părinţi 
Consilieri 
educativi 
CD 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Consilier educativ 
Diriginți 
Cadre didactice 

― Asigurarea condiţiilor materiale şi 
de natură organizatorică necesare 
desfăşurării olimpiadelor şi 
concursurilor şcolare în condiţiile 
pandemiei cu noul coronavirus 

― Prezentarea rezultatelor în broşuri, 
publicaţii proprii, presă, site 

― Promovarea rezultatelor copiilor 
supradotaţi şi a CD care i-au 
pregătit 

Statistici 
Rezultate 
Articole în 
mass media 
Filmări TV 
Reviste 

2021-
2022 

Părinţi 
CD 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Consilier educativ 
Diriginți 
Cadre didactice 

 ― Iniţierea unor programe şi 
manifestări ştiinţifice, culturale, 
educative, artistice, cu caracter 

Programe 
Manifestări 

2021-
2022 

Participarea 
unui procent de 
25% din 

ECP 
CD 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Consilier educativ 
Diriginți 
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social sau ştiinţific, consacrate 
matematicii, informaticii şi 
ştiinţelor naturii pentru serbarea 
„Zilei matematicii, informaticii şi 
ştiinţelor naturii” – 10 Ianuarie 
(Legea 82/2021) 

Simpozi-
oane 
Webinarii 
Concursuri 

personalul şi 
elevii fiecărei 
şcoli la o 
manifestare, un 
simpozion etc. 
organizat de 
UPJ (se pot 
organiza 
manifestări şi în 
parteneriate) 

Catedrele/Comisiile metodice 
de matematică, informatică şi 
ştiinţele naturii 

 ― Iniţierea unor programe şi 
manifestări cultural-educative, cu 
caracter evocator şi ştiinţific 
pentru serbarea „Zilei Limbii 
Române” – 31 August (Legea 
53/2013) 

Programe 
Manifestări 
Simpozi-
oane 
Webinarii 
Concursuri 

2021-
2022 

Participarea 
unui procent de 
25% din 
personalul şi 
elevii fiecărei 
şcoli la o 
manifestare, un 
simpozion etc. 
organizat de 
UPJ (se pot 
organiza 
manifestări şi în 
parteneriate) 

ECP 
CD 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Consilier educativ 
Diriginți 
Catedrele/Comisiile metodice 
de limba română 

Asigurarea 
finalizării 
învăţământului 
obligatoriu de 
către toţi copiii, 
prin sporirea 
accesului la o 
educaţie de calitate 
şi învăţare 
permanentă 

― Dezvoltarea sistemelor de 
avertizare timpurie şi consolidarea 
programelor remediale şi de 
sprijin pentru elevii aflaţi în 
situaţie de risc în învăţământul 
obligatoriu, prin sprijinirea 
implementării serviciilor de 
educaţie timpurie 

GA 
RA 
 

2021-
2022 

Elevii, noi 
generaţii de 
antreprenori; 
dezvoltarea 
abilităţilor 
antreprenoriale 
la cel puţin 5% 
dintre elevi 

ECP 
CD 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Consilier educativ 
 

― Îmbunătăţirea atractivităţii, 
incluziunii, calităţii şi a relevanţei 

Portofolii  
CD 

2021-
2022 

ECP 
CD 

Pușcaș Teodora – DA 
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ÎPT; sprijinirea cadrelor didactice  
în vederea accederii la cursuri de 
perfecționare.  

Comunitate 
D/DA 

Responsabilul cu Dezvoltarea 
Profesională - RDP 

― Încurajarea inovării, a creativității 
și a inițiativei antreprenoriale în 
rândul elevilor, prin crearea de 
oportunități de stimulare a 
interesului acestora prin diverse 
experimente, proiecte și simulări 
 

RŞ 
PŞ 

2021-
2022 

ECP 
CD 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Consilier educativ 
Diriginți 

― Organizarea de concursuri 
antreprenoriale la toate nivelurile 
preuniversitare în condiţiile 
pandemiei cu noul coronavirus 

 

Lista 
concursuri 
lor cu 
finanţare 
MEC 

2021-
2022 

ECP 
CD 
Consilierul 
educativ 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Consilier educativ 
Diriginți 

― Diminuarea abandonului şcolar, în 
condiţiile unui declin demografic 
accentuat şi a creşterii ratei de 
părăsire timpurie a şcolii 

― Centralizarea lunară a absenţelor 
elevilor, pe unitate 

― Realizarea unor Planuri de măsuri 
remediale individuale de către 
școală pentru elevii aflaţi în 
situaţia de risc de abandon şcolar 

― Imediat înaintea declarării 
situaţiei de abandon şcolar, pentru 
fiecare elev în parte, școala va 
redacta un Raport detaliat privind 
motivele neîndeplinirii acţiunilor 
din Planul de măsuri remediale 
individuale 

 

GA 
RA 
  
Cataloage 
Programe 
speciale 
pentru 
copiii cu 
risc de 
abandon 
şcolar 
Planuri de 
măsuri 
remediale 
individuale 
 

2021-
2022 

ECP 
CD 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Consilier educativ 
Consilier școlar 
Diriginți 
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OG3 – Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile 
şi a asigurării coeziunii economice şi sociale 
 
Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru 

atingerea obiectivului specific 
Resurse 
necesare 

Termen 
de 
realizare 

Indicatori de 
realizare 

Beneficiari Responsabili 

Asigurarea actului 
educaţional în 
conformitate cu 
nevoia de 
dezvoltare 
personală a 
elevilor 

― Identificarea stilurilor de învăţare 
ale elevilor şi conceperea 
scenariilor didactice în 
conformitate cu acestea 

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

Fişe de 
identificare 
GA 
RA 
 

2021-
2022 
 

Cunoaşterea 
stilurilor de 
învăţare ale 
fiecărui elev 

ECP 
CD 
CŞ 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
CD, șefii de catedră 

― Verificarea asistenţe la lecţii a 
respectării curriculumului şi a 
asigurării condiţiilor optimale de 
trecere de la un curriculum axat 
pe acumulare de cunoştinţe la un 
curriculum centrat pe formarea de 
competenţe relevante pentru piaţa 
muncii 

FOL 
GA 
RA 
 

2021-
2022 

ECP 
CD 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
CD, șefii de catedră 

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

Fişe 
psihpedago
gice 
 
RA 
  

2021-
2022 

ECP 
Diriginţi 
Consilier 
educativ 
CD 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
CEAC,  
Diriginţi 
Consilier educativ 
CD 

― Întocmirea întregii documentaţii 
privitoare la curriculum la decizia 
şcolii (CDŞ) conform legislaţiei 

Proiectele 
de 
programă 

2021-
2022, 

Alegerea 
opţionalelor de 
către toţi ECP 

ECP 
CD 
Diriginţi 

Pușcaș Teodora – DA 
Comisia de curriculum 
Diriginți 
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specifice din care nu se va omite 
OMEC 5915/2020 
 

Fişele de 
avizare 
PÎ pe anul 
următor 
şcolar 

conform 
graficului 

D/DA CD 

Asigurarea actului 
educaţional în 
conformitate cu 
nevoia de 
dezvoltare 
profesională a 
elevilor 

― Corelarea predării cu modul de 
pregătire al elevilor pentru luarea 
deciziilor corecte în orice situație 
în raportul om-mediu şi om-
societate în cadrul Programului 
„U4Energy” 

GA 
RA 
 

2021-
2022 

Derularea în 
fiecare UPJ a 
cel puţin o 
activitate care 
promovează 
dezvoltarea 
durabilă 

ECP 
Comunitate 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Diriginți 
CD 

― Respectarea legislaţiei privind 
transferul elevilor de la o școală la 
o altă școală/în aceeași școală 

Dosarele 
elevilor 
Registrele 
şi dovezile 
din CA al 
UPJ 

2021-
2022 

ECP 
CD 

Pușcaș Teodora – DA 
Secretar  
CA 

Oferirea serviciilor 
de consiliere şi 
orientare şcolară, 
profesională şi de 
asistenţă 
psihopedagogică 
 

― Monitorizarea activităţii 
desfăşurate în cadrul CAP, sub 
coordonarea CJRAE/CJAP 

GI/GP 
RA 
RS/NC  

2021-
2022 

Arondarea 
eficientă a CŞ în 
CAP astfel încât 
toţi elevii să 
aibă acces la 
consiliere 
obiectivă 

ECP 
Diriginţi 
Consilier 
educativ 
CŞ 

Pușcaș Teodora – DA 
Consilier educativ 

― Implicarea CŞ în activitatea de 
COŞP a elevilor 

Ghid de 
orientare 
vocaţională  
Rapoarte de 
orientare 
vocaţională 
Orarul CŞ 

2021-
2022 

ECP 
Diriginţi 
Consilier 
educativ 
CŞ 

Pușcaș Teodora – DA 
Consilier educativ  
Consilier școlar 

― Oferirea de consiliere-examinare-
orientare-suport tuturor elevilor, 

Ghid de 
orientare 
vocaţională  

2021-
2022 

ECP 
Diriginţi 

Pușcaș Teodora – DA 
Diriginți 
Consilier școlar 
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părinţilor şi CD din școală, prin 
CŞ 

Rapoarte de 
orientare 
vocaţională 
Orarul CŞ 

Consilier 
educativ 
Consilieri 
şcolari 

― Implementarea unor măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea 
antisemitismului, xenofobiei, 
radicalizării şi discursului 
instigator la ură (HG 539/2021) 

Dezbateri 
Conferinţe 
Simpozi-
oane 
Webinarii 

2021-
2022 

ECP 
Diriginţi 
Consilier 
educativ 
Consilieri 
şcolari 

Pușcaș Teodora – DA 
Diriginți 
Consilier școlar 
Consilier educativ  
 

 ― Implementarea Programului 
naţional de suport pentru copii, în 
contextul pandemiei de COVID-
19 – „Din grijă pentru copii” 
(OUG 105/2021) 

Activităţi 
de 
consiliere, 
prevenire, 
intervenţie 
şi suport 
pentru copii 

2021-
2022 

 ECP 
Diriginţi 
Consilier 
educativ 
Consilieri 
şcolari 

Pușcaș Teodora – DA 
Diriginți 
Consilier școlar 
Consilier educativ  
 

Identificarea 
timpurie a 
dificultăţilor 
socioemoţionale şi 
comportamentale 
ale copiilor şi 
adolescenţilor 

― Organizarea unor seminare 
educaţionale adresate părinţilor, 
familiilor şi CD etc. privind 
promovarea sănătăţii mintale a 
copiilor şi adolescenţilor în 
sistemul de educaţie coordonate şi 
susţinute de către specialişti 
 

Prezentări 
PPT 
Întâlniri 
educaţiona 
le 

2021-
2022 

Numărul de CD 
instruite în 
dezvoltare 
cognitivă, 
socială, 
emoţională, 
vocaţională, 
motorie şi 
management 
comportamental 
al copiilor 

ECP 
Diriginţi 
Consilier 
educativ 
CŞ 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Diriginți 
Consilier școlar 
Consilier educativ  
 

― Participarea la cursuri de formare, 
acreditate sau nu, în dezvoltare 
cognitivă, socială, emoţională, 
vocaţională, motorie, management 
comportamental şi psihoeducaţia 
părinţilor pentru CD,  CŞ, 
consilieri educativi, diriginţi 
 

Cursurile 
de formare 
Certificate 
le de 
absolvire a 
cursurilor 

2021-
2022 

ECP 
Diriginţi 
Consilier 
educativ 
CŞ 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Diriginți 
Consilier școlar 
Consilier educativ  
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― Consilierea periodică şi 
coordonarea consilierului educativ 
şi a diriginţilor în vederea 
identificării timpurii a 
dificultăţilor socioemoţionale şi 
comportamentale ale copiilor şi 
adolescenţilor 

 
― Identificarea timpurie a 

dificultăţilor socioemoţionale şi 
comportamentale ale copiilor şi 
adolescenţilor la nivelul 
grădiniţelor şi şcolilor, cu 
sprijinul CD şi al CŞ, acţiune 
coordonată de specialiştii CJRAE, 
prin evaluarea psihosomatică şi 
alte instrumente validate ştiinţific 
 

Fişe de 
evaluare 
Caietul 
dirigintelui 
Fişele de 
observaţie 
ale elevilor 
Teste 
validate 

2021-
2022 

Numărul de 
copii identificaţi 
cu risc de a 
dezvolta 
tulburări de 
sănătate mintală 
 
 
 
Numărul de CD, 
copii şi 
adolescenţi şi 
părinţi instruiţi 
în abordarea 
complexă a 
comportamentu 
lui agresiv fizic 
şi verbal al 
elevilor, în 
managementul 
comportamental 
reducerea 
agresivităţii şi a 
comportamentul
ui bazat pe 

ECP 
Diriginţi 
Consilier 
educativ 
CŞ 
CD 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Diriginți 
Consilier școlar 
Consilier educativ  
 

― Organizarea de seminare 
psihoeducaţionale, adresate 
copiilor, adolescenţilor şi 
părinţilor copiilor la risc de a 
dezvolta depresie şi anxietate, 
susţinute de către specialişti 
acreditaţi 

PM al 
D/DA 
Poze de la 
seminarii 
Diseminare
a în mass 
media 
 

2021-
2022 

ECP 
Diriginţi 
Consilier 
educativ 
CŞ 
CD 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Diriginți 
Consilier școlar 
Consilier educativ  
 

― Organizarea unor sesiuni de 
formare, prin cursuri acreditate, 
realizate cu sprijinul CCD, 
adresate CD, prin care să 
abordeze complex 
comportamentul agresiv şi verbal 
ale elevilor din perspectiva 

Suport de 
curs 
acreditat 
Lista CD 
formate 
Certificate 
obţinute 

2021-
2022 

ECP 
Diriginţi 
Consilier 
educativ 
CŞ 
CD 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Diriginți 
Consilier școlar 
Consilier educativ  
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funcţionării lor globale 
(dezvoltare cognitivă, socială, 
emoţională, vocaţională, motorie 
şi a managementului 
comportamental) corelată cu 
funcţionarea familială şi socială 

― Formarea CD pentru identificarea 
situațiilor de risc de abandon 
școlar și crearea instrumentelor 
necesare pentru gestionarea 
acestora (de exemplu, educația 
remedială, programe de școală 
după școală, COŞP și parentală, 
măsuri de sprijin social etc.) astfel 
încât să se contribuie la reducerea 
acestui risc 

intimidare 
intenţionată 

Implementarea 
PAE la nivelul 
judeţului 
Maramureş 

― Realizarea unor Planuri de 
implementare a obiectivelor şi 
acţiunilor pe termen lung şi anual, 
bazate pe cele 6 (şase) obiective 
strategice din PAE 

― Rapoartele semestriale/anuale de 
progres se vor afişa la avizierul şi 
pe site-ul școlii 

― Diseminarea experienţei de 
învăţare de calitate, prin 
diversificarea relaţiilor dintre 
școală şi comunitate 
 

Planuri de 
implementa
re a 
obiectivelor 
şi acţiunilor 
PAE, pe 
termen lung 
şi anual 

2021-
2022 

Rapoarte 
semestriale/anu
ale de progres 
asupra 
implementării 
planului 
elaborat 

D/DA 
CD/CŞ 
Diriginţi 
Consilier 
educativ 
ECP 
Comunitate 
Structuri 
sindicale 
Parteneri 

Pușcaș Teodora – DA 
Consilier școlar 
Responsabilul cu Dezvoltarea 
Profesională - RDP 

― Participarea la programe inițiate 
de CJRAE pentru combaterea 
violenţei psihologice, a bullying-

Raport 
sinteză 

2021-
2022 

D/DA 
CD/CŞ 
Diriginţi 

Pușcaș Teodora – DA 
Consilier școlar 
Diriginți 
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ului şi a oricăror forme de 
discriminare, atât la nivelul 
elevilor cât şi al angajaţilor 
serviciului public de educaţie 

― Dezvoltarea de către școală  a 
unor parteneriate cu specialişti în 
domeniu şi reprezentanţi ai 
societăţii civile, cu expertiză 
dovedită (pe tematica bullying-
ului şi a violenţei psihologice), 
precum şi asigurare de consiliere 
psihologică de calitate, în școală 
tuturor elevilor care au nevoie de 
acest lucru 
 

Programe 
propuse de 
CJRAE şi 
implementa
te în școală 
Parteneriate 
realizate de 
școală  

Cosilier 
educativ 
ECP 
Comunitate 
Structuri 
sindicale 
Parteneri 

― Informarea angajaţilor din școală 
şi a partenerilor asupra tuturor 
noutăţilor pe care le aduce PAE 
(ex. introducerea obligativităţii 
Masteratului didactic şi a 
mentoratului didactic) şi conform 
OMEC 4524/2020, actualizat 

Documente 
specifice pe 
Domenii/C
ompartimen
te 

2021-
2022 

D/DA 
CD/CŞ 
Diriginţi 
Cosilier 
educativ 
ECP 
Comunitate 
Structuri 
sindicale 
Parteneri 

Pușcaș Teodora – DA 
CD 

― Elaborarea unui Plan de Abordare 
a Incidentelor Critice din școală 
(nu se va omite din plan 
anunţarea cu celeritate a ISJ în 
cazul apariţiei unui incident 
critic) şi aducerea la cunoştinţa 
angajaţilor școlii 
 

Planul 
incidentelor 
critice 

2021-
2022 

Rapoarte 
semestriale 
vizând 
respectarea 
planului 

D/DA 
CD 
ECP 
 

Pușcaș Teodora – DA 
Comisia de etică 
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OG4 – Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară 
 
Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru 

atingerea obiectivului specific 
Resurse 
necesare 

Termen 
de 
realizare 

Indicatori de 
realizare 

Beneficiari Responsabili 

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

― Corelarea strategiei școlii cu „SN-
PTS” şi cu reducerea 
absenteismului şcolar ţintind: 
 Creşterea inteligentă, prin 

îmbunătăţirea nivelurilor de 
educaţie şi formare 
profesională 

 Creşterea incluzivă, prin 
sublinierea PTS ca factor de 
risc major pentru şomaj, 
sărăcie şi excluziune socială şi 
prin accentuarea ÎPV în 
vederea reducerii celor 
menţionate 

 Creşterea susţinută, prin 
punerea accentului pe eficienţa 
resurselor, sustenabilitatea şi 
competitivitatea mediului, în 
special prin ÎPV 

Strategia de 
dezvoltare a 
învăţământ
ului 
preunivers 
itar din 
judeţul 
Maramureş 

2021-
2022 

Reducerea ratei 
de părăsire 
timpurie a şcolii 
cu 0,5% faţă de 
anul şcolar 
precedent 

ECP 
Beneficiari 
indirecţi 
CD 
 

Pușcaș Teodora – DA 
 
Comisia pentru prevenirea si 
eliminarea violentei, 
abandonului școlar 

― Organizarea de dezbateri cu 
privire la reducerea 
absenteismului şi abandonului 
şcolar (care a atins cote 
îngrijorătoare) cu centrarea 
acţiunilor pe măsuri de prevenire, 
intervenţie şi compensare, pornind 
de la nivelul consfătuirilor, a 

  
PV de la 
şedinţe 
Statistici 
Centralizat
oare 

Conform 
graficului 
cercurilor 
pedagogi
ce 

ECP 
CD 
Diriginţi 
Consilier 
educativ 
 

Pușcaș Teodora – DA 
Comisia pentru prevenirea si 
eliminarea violentei, 
abandonului școlar 
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cercurilor pedagogice, a 
întâlnirilor cu CD/ECP 

― Creşterea capacităţii de a 
implementa politici complete de 
reducere a absenteismului şi 
abandonului şcolar, bazat pe date 
concrete 

― Diseminarea exemplelor de bună 
practică prin: leadearship adecvat 
şi pozitiv, activităţi 
extracurriculare, sprijinul 
comunităţii locale, burse şcolare 
şi proiecte de grant, implicarea 
angajatorilor în ÎPT, a ONG-urilor 
şi a societăţii civile, altele 

― Monitorizarea prin asistență la 
lecție a absenteismului din unitate 
şi stabilirea unei politici 
educaţionale privind prevenirea şi 
diminuarea situaţiilor de abandon 
şcolar: 
 Desfăşurarea de activităţi prin 

intermediul cărora să se 
promoveze un comportament 
adecvat al elevilor şi 
diminuarea absenteismului 
şcolar 

 Informarea permanentă a 
familiilor privitor la frecvenţa 
şi comportamentul elevilor, la 
rezultatele şcolare ale acestora 

FOL 
Ga 
RA 
FOL 
Statistici 
privind 
dinamica 
fenomenulu
i 

2021-
2022 

ECP 
Diriginţi 
Consilier 
educativ 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Comisia pentru prevenirea si 
eliminarea violentei, 
abandonului școlar 
Diriginţi 
Consilier școlar 
 

― Elaborarea Calendarului acţiunilor 
extracurriculare şi extraşcolare şi 

PV ale CA 2021-
2022 

ECP 
CD 

Pușcaș Teodora – DA 
Diriginţi,  
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cuprinderea în cadrul acestuia a 
acţiunilor de prevenire şi de 
combatere a consumului de 
substanţe toxice şi a programului 
de educaţie pentru cetăţenie 
democratică 

Calendarul 
acţiunilor 
extraşcolare 
şi 
extracurricu
lare 

D/DA Consilier educativ 

― Facilitarea accesului în sistemul 
educaţional  a cetăţenilor străini 
care beneficiază de o formă de 
protecţie internaţională, stabiliţi 
pe teritoriul judeţului Maramureş, 
prin depistarea şi cuprinderea 
tuturor elevilor imigranţi, a celor 
care au abandonat şcoala, 
conform OMEN 3473/2017 

― Realizarea de BD cu elevii sus 
menţionaţi 

BD 
cuprinzând 
elevii în 
discuţie 
Cataloage 
Registre 
matricole 
Rapoarte 
specifice 
către MEC 

2021-
2022 

 ECP 
Diriginţi 
Consilier 
educativ 
CD 
CŞ 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Diriginţi  
Consilier educativ 

Prevenirea 
fenomenului de 
violenţă şcolară 

― Monitorizarea gradului de 
siguranţă oferit de UPJ şi a 
aplicării Legii 35/2007, 
actualizată, privind 
implementarea Strategiei de 
reducere a fenomenului de 
violenţă 

― Realizarea documentelor conform 
legii pentru intrarea în legalitate 
pe tematică 

 
Statistici 
privind 
dinamica 
fenomenu 
lui 

2021-
2022 

Creşterea 
numărului 
camerelor de 
supraveghere 
video/pază cu 
10% 

ECP 
CD 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Diriginţi  
Consilier educativ 

― Participarea la dezbateri cu privire 
la efectele violenţei asupra 
colectivelor de elevi, la nivelul 
cercurilor pedagogice, la şedinţele 

Mape 
PV de la 
şedinţe 

2021-
2022 

ECP 
CD 
Comunitate 
CŞ 
 

Pușcaș Teodora – DA 
Diriginţi 
Consilier educativ 
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cu D/DA, diseminarea exemplelor 
de bună practică 

― Implementarea planului de măsuri 
privind creşterea siguranţei 
elevilor şi CD şi prevenirea 
delincvenţei juvenile în incinta şi 
în zonele adiacente UPJ, bazat pe 
PNCA (MLPDA-ME-MAI) şi pe 
Legea 35/2007, actualizată 

― Includerea în ROF din UPJ a unor 
prevederi viabile privind 
realizarea siguranţei şcolare 

Planul de 
măsuri 
ROF 

2021-
2022 

ECP 
CD 
Comunitate 
D/DA 
Membri CA ai 
UPJ 
Diriginţi 
Consilier 
educativ 

Pușcaș Teodora – DA 
Membrii CA 

 
OG5 – Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării examenelor naţionale 
 
Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru 

atingerea obiectivului specific 
Resurse 
necesare 

Termen 
de 
realizare 

Indicatori de 
realizare 

Beneficiari Responsabili 

Aplicarea în 
activitatea 
didactică a tuturor 
formelor de 
evaluare şi 
responsabilizarea 
personalului 
didactic pentru 
activitatea de 
evaluare 

― Monitorizarea prin asistența la 
lecții a aplicării în activitatea la 
clasă a tipurilor de evaluare 
practicate 

― Monitorizarea ritmicităţii 
notării/evaluării elevilor şi 
trecerea notelor în cataloage 

― Verificarea existenţei portofoliilor 
de evaluare adecvate disciplinei, 
specializării, profilului fiecărui 
elev 
 

FOL 
GA 
RA 
 

2021-
2022 

Echilibrarea 
rezultatelor 
evaluărilor 
curente cu cele 
obţinute în 
examenele 
naţionale 

ECP 
CD 
CEAC 

Pușcaș Teodora – DA 
CA 
CEAC 

― Verificarea elaborării şi aplicării 
la clasă a probelor de evaluare 
corelate cu modelele furnizate de 

FOL 
GA 
RA 

2021-
2022 

ECP 
CD 
CEAC 

Pușcaș Teodora – DA 
CA 
CEAC 
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CNPEE şi adaptate 
particularităţilor colectivelor de 
elevi, respectând programa 
şcolară 
 

  

Organizarea şi 
monitorizarea 
desfăşurării în 
condiţii optime a 
examenelor 
naţionale la toate 
nivelurile 
prevăzute de lege 

― Analizarea pertinentă a modului 
de organizare şi desfăşurare a 
examenelor naţionale şi 
întocmirea unui plan de măsuri 
cuprinzând activităţi de consiliere, 
monitorizare, control şi 
remediere, cu scopul ameliorării 
rezultatelor elevilor la examenele 
naţionale: 
 realizarea de către școală a  

situaţiilor privind diferenţa dintre 
media mediilor clasei evaluate şi 
media mediilor obţinute la examene 
şi comunicarea celor trei date la 
școală, în vederea realizării unei 
diagnoze obiective 
 discutarea în cadrul școlii, a  

catedrelor de specialitate, a 
rezultatelor la examenele naţionale şi 
adoptarea de măsuri specifice în 
vederea creşterii calităţii procesului 
de predare-învăţare-evaluare şi 
pentru obţinerea progresului şcolar 

 

FOL 
GA 
RA 
 
 
 
 
 
 
 
Planul de 
măsuri 
 

2021-
2022 

Cu cel puţin 1% 
mai mare rata 
de promovare la 
evaluările 
naționale, faţă 
de anul şcolar 
precedent 

ECP 
CD 
D/DA 
Membrii CA  
CEAC 

Pușcaș Teodora – DA 
Membrii CA 
CEAC 
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― Asigurarea unui program de 
activităţi remediale/de pregătire 
suplimentară a elevilor, pe tot 
parcursul anului terminal (şi nu 
numai) la disciplinele prevăzute 
ca probe de examene la 
examenele naţionale 

― Crearea unui microclimat de 
mentorat în pregătirea 
suplimentară a elevilor de către 
CD; CD îi vor ajuta pe elevi să 
depăşească dificultăţile de 
învăţare, sociale şi personale, prin 
asistenţă direcţionată 
 

GA 
RA 
 
 

2021-
2022 

ECP 
CD 
Membrii CA  
CŞ 
CEAC 

Pușcaș Teodora – DA 
Membrii CA 
CEAC 

― Organizarea de simulări ale 
examenelor naţionale la fiecare 
probă de examen, în mod special 
la Evaluarea Naţională la clasa a 
VIII-a unde se schimbă structura 
subiectelor 

― Organizarea în condiţii optime a 
desfăşurării examenelor naţionale, 
luând în calcul şi ultimele 
modificări aduse LEN 

― Monitorizarea respectării 
metodologiilor de desfăşurare a 
examenelor naţionale 
 

GA 
RA 
 

2021-
2022 

ECP 
CD 
D/DA 
Membrii CA  
CEAC 

Pușcaș Teodora – DA 
Membrii CA 
CEAC 
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OG6 – Deschiderea sistemului educaţional  şi de formare profesională către societate, către mediile: social, economic şi cultural 
 
Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru 

atingerea obiectivului specific 
Resurse 
necesare 

Termen 
de 
realizare 

Indicatori de 
realizare 

Beneficiari Responsabili 

Susţinerea 
participării la 
cursurile de 
formare continuă a 
personalului 
didactic prin 
programe MEC, 
POCU, PODCA, 
alte surse de 
finanţare pentru un 
bun parcurs al 
procesului de ÎPV 

― Asigurarea accesului la activităţile 
de perfecţionare/formare 
continuă/ÎPV a tuturor CD din 
unitate prin accesarea ofertei CCD 
şi a altor furnizori de formare, în 
vederea îmbunătăţirii activităţii de 
predare şi de evaluare (datele vor 
fi colectate de către responsabilul 
cu formarea continuă)  

Oferta de 
formare a 
CCD 
Proiecte-
fonduri 
europene  
Liste 
formabili 

2021-
2022 

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

ECP 
CD 
RFC 
Comunitate 
 

Pușcaș Teodora – DA 
Responsabilul cu Dezvoltarea 
Profesională - RDP 

― Elaborarea şi implementarea unui 
program de formare continuă a 
cadrelor didactice, care va 
cuprinde şi elemente din domeniul 
recunoaşterii factorilor emoţionali 
care împiedică sau favorizează 
învăţarea 

Programul 
de 
dezvoltare 
personală 

2021-
2022 

ECP 
CD 
Comunitate 
 

Pușcaș Teodora – DA 
Responsabilul cu Dezvoltarea 
Profesională - RDP 

― Participarea la cel puţin un curs de 
formare organizat de MEC, ISJ, 
alţi furnizori acreditaţi a tuturor 
CD din unitate  

Liste 
formabili 
Proiecte-
fonduri 
europene 

2021-
2022 

ECP 
CD 
RFC 
Comunitate 
 

Pușcaș Teodora – DA 
Responsabilul cu Dezvoltarea 
Profesională - RDP 

― Monitorizarea parcurgerii celor 90 
de credite profesionale 
transferabile în ultimii 5 ani 
şcolari încheiaţi şi/sau a gradului 
didactic de către toate CD din 
unitate  

Centralizat
oare  
FOL 
Rapoarte 
 

2021-
2022 

ECP 
CD 
 

Pușcaș Teodora – DA 
Responsabilul cu Dezvoltarea 
Profesională - RDP 
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― Evaluarea eficienţei şi eficacităţii 
cursurilor de formare prin 
măsurarea impactului asupra 
calităţii actului educaţional prin 
intermediul asistenței la lecții 

FOL 2021-
2022 

ECP 
CD 
Comunitate 
D/DA 

Pușcaș Teodora – DA 
Membrii CA  
CEAC 
CD 

― Asigurarea cadrului de 
perfecţionare prin grade didactice: 
 oferirea de sprijin în elaborarea 

documentelor/a portofoliului 
educaţional 

 

Liste 
candidaţi  
Dosare 
candidaţi 
 

2021-
2022 

ECP 
CD 
 

Pușcaș Teodora – DA 
Secretar  

Facilitarea 
accesului cadrelor 
didactice la cursuri 
de formare 
continuă 

― Informarea şi sprijinirea CD care 
doresc să participe la activităţi de 
formare privind educaţia adulţilor 

― Implicarea CD acreditate ca 
„formatori” în acţiuni de 
formare/dezvoltare profesională 
pentru angajaţii APL şi membrii 
comunităţii – persoane 
active/inactive, la solicitarea 
APL/APJ/CLDPS, având în 
vedere S-ÎPV 

Lista CD 
formatori 

2021-
2022 

CD vor avea 
dobândite cele 
90 de credite 
transferabile  

ECP 
CD 
CD formatori 
D/DA 
Comunitate 

Pușcaș Teodora – DA 
 

Susținerea 
relațiilor 
parteneriale prin 
dialog social și 
comunicare  

― Facilitarea legăturilor școlii cu 
reprezentanţii comunităţilor şi 
APL, în vederea optimizării 
utilizării resurselor educaţionale 
de care dispune școala şi a 
raţionalizării raportului cost-
eficienţă în învăţământ 

Studiu de 
impact al 
modificări 
lor impuse 
de strategia 
privind 
descentrali 
zarea 
sistemului 

2021-
2022 

Consolidarea 
relaţiilor 
parteneriale 
prin 
actualizarea 
protocoalelor/co
ntractelor 

ECP 
CD 
Comunitate 

Pușcaș Teodora – DA 
Membrii CA  
 CD 

― Informarea 
comunităţii/autorităţilor 

Rapoarte 
Informări  

2021-
2022 

ECP 
CD 

Pușcaș Teodora – DA 
Membrii CA  
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locale/judeţene cu privire la 
activităţile învăţământului, 
rezultatele şi problemele 
identificate în unitate 
 

Articole de 
presă 
 

D/DA  CD 

Cultivarea 
spiritului naţional 
în rândul elevilor 

― Organizarea unor manifestări în 
UPJ cu valoare istorică: 

― 5 Octombrie – Ziua Mondială a 
Educaţiei 

― 25 Octombrie – Ziua Armatei 
României 

― 1 Decembrie – Ziua Naţională a 
României 

― 22 Decembrie – Ziua Eroilor 
Revoluţiei Române 

― 24 Ianuarie – Ziua Unirii 
Principatelor Române (Legea 
171/2014) 

― prima duminică din Aprilie – Ziua 
NATO în România (Legea 
390/2004) 

― 29 Aprilie – Ziua veteranilor de 
război (HG 1222/2007) 

― 10 Mai – Ziua Independenţei 
Naţionale a României (Legea 
189/2021) 

― Ziua Eroilor (Legea 379/2003) 
― 26 Iunie – Ziua drapelului 

naţional (Legea 96/1998) 
― 29 Iulie – Ziua imnului naţional al 

României (Legea 99/1998) 

Evenimente 
Proiecte 
Manifestări 
Serbări 
Webinarii 
Seminarii 

2021-
2022 

Organizarea a 
cel puţin unei 
manifestări/ 
serbări în 
cadrul fiecărui 
UPJ 

ECP 
CD istorie 
Diriginţi 
Comunitate 

Pușcaș Teodora – DA  
 CD 
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Promovarea ofertei 
de formare 
profesională prin 
învăţământ 
profesional şi 
tehnic 

― Promovarea învăţământ 
profesional şi tehnic în cadrul 
„Zilei Naţionale a Meseriilor” 

Pliante 2021-
2022 

 ECP 
CD 
CEAC 
CA 
 

Pușcaș Teodora – DA 
Diriginții 
Consilierul educativ 

― Participarea la campania de 
comunicare publică în perioada 11 
februarie – 11 martie, pentru 
promovarea ÎPT, precum şi a 
meseriilor a ISJ împreună cu UPJ, 
în parteneriat cu operatorii 
economic interesaţi, conform 
Legii 66/2019, iar în 11 martie 
evenimente educaţionale pentru 
promovarea acestui învăţământ în 
cadrul „Zilei Naţionale a 
Meseriilor” 

Documente 
specifice 
Articole 
mass-media 

mar 2022 ECP 
CD 
economic/com
unitate 

Pușcaș Teodora – DA 
Diriginții 

 
 

 

Director adjunct, 
prof. înv. primar Pușcaș Teodora-Cecilia 
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