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1. CONCEPŢIA MANAGERIALĂ
Concepţia managerială pentru anul şcolar 2014 – 2015 are la bază idealul educaţional promovat de Legea Educaţiei Naţionale,
precum și de documentele de politică educaţională elaborate de Ministerului Educaţiei Naţionale. Astfel, învăţământul constituie
prioritate naţională şi este un serviciu public prin care se urmăreşte realizarea idealului educaţional, întemeiat pe valorile umaniste şi
ştiinţifice universal recunoscute, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii româneşti. Învăţământul trebuie să contribuie,
de asemenea, la promovarea şi păstrarea identităţii naţionale.
Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în:
 dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane;
 formarea unor personalităţi autonome;
 asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului
antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii.
Din această perspectivă, la Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai”, finalităţile învăţământului gimnazial au în vedere formarea
competenţelor unor absolvenţi capabili să realizeze, fiecare în parte, dar într-un dialog obiectiv cu părinţii şi cadrele didactice, care le
sunt posibilităţile reale de dezvoltare, care le sunt interesele, aspiraţiile şi să le furnizeze siguranţa de care au nevoie pentru a şi le
îndeplini. Pentru atingerea acestui deziderat gimnaziul trebuie să conducă spre realizarea următoarelor finalităţi:
 formarea unei culturi generale suficient de bogate, care să deschidă fiecărui elev posibilitatea unei dezvoltări personale armonioase
şi mature;
 formarea capacităţii de a rezolva problemele simple sau mai dificile din domenii unidisciplinare sau transdisciplinare;
 dezvoltarea competenţelor esenţiale pentru reuşita şcolară (autoevaluarea corectă, putere de muncă şi de concentrare, ştiinţa de a
alege, etc);
 valorizarea rezultatelor evaluărilor (externe, interne, naţionale sau locale)în vederea unei orienţări şcolare corecte, chilibrate,
bazate pe competenţe, aptitudini şi conforme cupersonalitatea fiecărui elev.

În acelaşi timp finalităţile învăţământului liceal au în vedere formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei
cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, integrat armonios în viaţa socială. Pentru atingerea acestui deziderat liceul
trebuie să conducă spre realizarea următoarelor finalităţi:
 formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva problemele simple sau complexe din diferite domenii
de activitate;
 valorizarea experienţei personale;
 dezvoltarea competenţelor esenţiale pentru reuşita socială (comunicare, gândire critică, spirit de iniţiativă, spirit civic, etc);
 formarea autonomiei morale.

2. VIZIUNEA MANAGERIALĂ
Pornind de la aceste deziderate, în anul şcolar 2014 – 2015 se va avea în vedere continuarea şi concentrarea eforturilor pentru
ca elevii Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” să dobândească:
 o pregătire generală solidă, bazată pe cunoașterea valorilor reale ale societății;
 cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră;
 competenţele necesare unei bune integrări în şcoală şi apoi pe piața muncii;
 deprinderi de muncă intelectuală pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Întreaga activitate va fi organizată, astfel încât în şcoală să existe un mediu educaţional profesionist, cu standarde de învăţământ
şi moralitate de cea mai bună calitate.
Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai“ este şcoala în care valorile umane găsesc un mediu favorabil dezvoltării, este un centru al
promovării performanţei şi inovaţiei, al formării tinerilor ca demni cetăţeni ai Uniunii Europene.

3. LOCUL ŞI MISIUNEA ŞCOLII
Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” este instituţia de învăţământ cea mai prestigioasă a judeţului Maramureş. Acest statut,
recunoscut de întreaga comunitate băimăreană, are ca fundament istoria şi tradiţia construite în cei 95 de ani de existenţă, se bazează
în prezent pe inteligenţa, munca şi efortul unui colectiv de excepţie şi a unor elevi deosebiţi, care ne permit să gândim la un viitor
frumos al instituţiei.
Misiunea Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” este aceea de a permite dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim, de
a încuraja excelenţa, de a formula, accentua şi respecta valorile reale ale societăţii, promovate prin filozofia educaţională, de a-i
permite tânărului să-şi planifice corect cariera, să obţină succes pe plan profesional şi o integrare firească în viaţa socială.
În acest sens, corpul profesoral are datoria să continue tradiţia de a promova valoarea şi excelenţa, de a sprijini realizarea
formării personalităţii tinerilor prin:
 dezvoltarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste,
ştiinţifice, tehnice şi estetice;
 asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi;
 educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber
de opinii;
 cultivarea respectului pentru natură şi mediul înconjurător;
 dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică şi educaţie pentru sănătate;
 cultivarea dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul istoric şi de tradiţiile poporului român.
a) Priorităţile Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai”, Baia Mare pentru anul şcolar 2014 – 2015
Aceste priorităţi, care sunt în concordanţă şi cu priorităţile învăţământului maramureşean stabilite de Inspectoratul Şcolar
Judeţean, urmăresc:
 Asigurarea stabilităţii şi predictibilităţii în cadrul unităţii şcolare
 Asigurarea unui management al unităţii de învăţământ şi al clasei în scopul realizării unui climat educaţional firesc
 Promovarea unor politici educaţionale solide bazate pe nevoile sistemului, identificate în urma unor analize obiective
 Respectarea principiului libertăţii şi responsabilităţii personale
 Asigurarea de şanse egale pentru accesul tututor elevilor liceului la educaţie de calitate
 Asigurarea deprinderilor şi a competenţelor care să permită dezvoltarea personală, intelectuală şi profesională din perspectiva
învăţării pe tot parcursul vieţii













Stimularea creativităţii şi inovării, precum şi a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile
Consolidarea poziţiei de lider al performanţei învăţământului maramureşean şi mediatizarea rezultatelor remarcabile în vederea
creşterii vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional
Asigurarea competitivităţii la nivel naţional şi internaţional
Corelarea specializărilor din cadrul liceului cu cerinţele de pe piaţa muncii
Deschiderea sistemului educaţional din liceu către societate, către mediul social, economic şi cultural
Sprijinirea iniţiativelor de colaborare cu unităţi din diaspora, în special în cadrul unor proiecte
Alocarea corectă a resurselor financiare, materiale şi umane necesare atingerii priorităţilor
Implicarea accentuată pentru susţinerea programului de investiţii şi în infrastructura şcolară
Asigurarea siguranţei în şcoală printr-o strânsă colaborare cu factorii de drept
Respectarea principiului dialogului social
Stimularea initiaţivelor societăţii civile pentru promovarea voluntariatului

b) Obiective specifice:










Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie
Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă
Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor
Creşterea autonomiei Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai”, prin eficientizarea procesului de descentralizare
Prevenirea şi reducerea absenteismului, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară
Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimă a organizării şi desfăşurării examenelor naţionale
Gestionarea, modernizarea, reabilitarea şi dotarea bazei materiale şi a infrastructurii liceului
Formarea profesională a cadrelor didactice
Finanţarea Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de cea mai bună calitate

4. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN
CONTEXTUL LEGISLATIV
Din punct de vedere legislativ, învăţământul preuniversitar din Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai”este reglementat prin
următoarele documente:
Constituţia României
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (OM 4925 / 2005 şi OM 4106 / 2010)
Legea Calităţii în Educaţie nr. 87 / 2006, cu modificarile si completările ulterioare
Codul Muncii (Legea 53 / 2003), cu modificarile si completările ulterioare
Regulamentul de Ordine Interioară
Normele legale al căror obiect de reglementare îl constituie raporturile juridice care se stabilesc în legătură cu organizarea,
funcţionarea şi evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar
8. Convenţia cu privire la drepturile copilului, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Carta Socială Europeană şi Carta
Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene
9. Toate Hotărârile de Guvern, Ordinele de Ministru, Deciziile MEN, etc care reglementează activitatea din domeniul educaţiei
10. Documente manageriale şi Decizii ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş
11. Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Colegiului Naţional “Gheorghe Şincai”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CONTEXTUL ECONOMIC
În ultimii ani se remarcă o creştere accentuată a interesului administraţiei locale şi judeţene pentru colaborarea cu unitatea
noastră şcolară, fapt care a determinat o nouă dezvoltare a școlii inclusiv prin adaptarea ofertei educaţionale într-un raport real cu
cererea comunităţii. În acest context, procesul de descentralizare a învăţământului preuniversitar constituie un demers oportun şi
necesar, răspunzând cerinţei existenţei unui învăţământ organizat, administrat şi finanţat conform standardelor Uniunii Europene.
Având la bază principiile transparenţei, echităţii şi adecvării, activitatea de finanţare a unităţilor de învăţământ va presupune nu
numai finanţarea de bază (costul standard / elev), cum se întâmplă în general, ci şi finanţări complementare şi compensatorii, bazate pe
cerinţele specifice de context socio – economic.

CONTEXTUL SOCIAL
Curbele demografice aflate într-o dinamică permanentă, determină fluctuații importante ale populaţiei şcolare. În acest context,
colegiul nostru este obligat să țină seama de nevoia de atragere a unei resurse umane de calitate foarte bună, a copiilor care sunt
crescuţi într-un mediu social bine educat, care apreciază şi favorizează educaţia și pentru care formarea este un proces obligatoriu şi
continuu.

CONTEXTUL TEHNOLOGIC
Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor informatice şi a noilor
tehnologii la toate nivelele învăţământului preuniversitar. Sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al autorităţilor locale acordat
iniţiativelor unităţilor şcolare în sensul predării-învăţării asistate de calculator reprezintă un punct forte în această direcţie. În plus,
posibilitatea reală a folosirii soft-urilor educaţionale în procesul instructiv-educativ reprezintă un avantaj suplimentar.

CONTEXTUL ECOLOGIC
Conform datelor oficiale, Municipiul Baia Marei se înscrie, în acest moment, printre centrele urbane din Europa cu un standard
moderat bun privind poluarea aerului, apei şi solului, factori ce influenţează starea generală de sănătate şi confort a locuitorilor, dar
mai ales a copiilor. Acestea sunt motive pentru care, în liceul nostru, se va pune un accent deosebit pe educația ecologică, pe
protejarea resurselor, pe creșterea numărului de activități de voluntariat în ecologizarea unor zone afectate. Reciclarea materialelor va
fi o prioritate în activitatea Consiliului Elevilor.

5. ANALIZA S.W.O.T.
PUNCTE TARI

















Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare este un liceu de top din ţară şi va fi în continuare un centru atractiv pentru elevii
din judeţ care vizează, după absolvire, învăţământul universitar. De asemenea este atractiv şi pentru elevii din clasele a IV-a (în
general din Baia Mare) în perspectiva studiului gimnazial în cadrul colegiului.
Competenţa ridicată a colectivului didactic şi recunoaşterea calităţii acestuia
Numărul mare de cadre didactice titulare în şcoala, mentori, metodişti
Admiterea unor elevi, atât la gimnaziu cât şi la liceu, pentru care educaţia este o prioritate permanentă
Derularea programelor de formare / dezvoltare profesională;
Derularea programelor specifice pe nivel de vârstă, pregătire, specializare (“Informare şi consiliere privind cariera”, “Educaţia
pentru sănătate”, “Educaţie antreprenorială”)
Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile administraţiei publice locale şi teritoriale
Realizarea proiectului pentru Corpul Multifuncţional al colegiului
Posibilitatea de a asigura hrană rece şi hrană caldă pentru elevi şi profesori
Existenţa proiectului de reabilitare şi modernizare a clădirii istorice, precum şi a corpului construit în anii 70
Colaborarea eficientă cu partenerii sociali – sindicatele din învăţământul preuniversitar
Informatizarea compartimentelor de lucru: contabilitate, secretariat, administraţie, bibliotecă, comisii metodice
Existenţa unei biblioteci bine dotate cantitativ şi relativ bine organizate
Existenţa paginii web a colegiului
Funcţionarea Consiliului Elevilor – care include elevi care activează în Consiliul Municipal al Elevilor
Înființarea Asociației de Părinți cu personalitate juridică și sprijinul pe care îl asigură școlii.

PUNCTE SLABE






Fondul de carte care nu este în totalitate nou
Disfuncţionalităţi ale fluxului informaţional în cadrul liceului, atât pe verticală cât şi pe orizontală
Dorinţa insuficientă a unor cadre didactice pentru informarea privind noutăţile în domeniul educaţional
Dificultatea conceperii unui orar echilibrat deoarece multe cadre didactice au funcţii în Inspectoratul Şcolar Judeţean sau sunt cu
norma didactică în mai multe unităţi şcolare.
Desfăşurarea activităţii în acest an şcolar în două schimburi şi aceasta din cauza lucrărilor de reabilitare.

OPORTUNITĂŢI












Strategia Ministerului Educaţiei Naţionale privind îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi formare
profesională, deschiderea sistemelor de educaţie şi formare profesională către societate
Existenţa claselor de excelenţă şi profesionalismul cadrelor didactice care realizează pregătirea elevilor din aceste clase
Creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea actului
educaţional
Posibilitatea pregătirii elevilor în specialităţle matematică-informatică, ştiinţe ale naturii şi ştiinţe sociale cu un C.D.S. adecvat
Existenţa unor resurse şi posibilităţi de sponsorizare prin relaţii de parteneriat
Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe ale autorităţilor locale.
Disponibilitatea instituţiilor de învăţământ superior pentru formarea continuă a cadrelor didactice;
Colaborarea foarte bună cu Poliţia, Direcţia de Sănătate Publică, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, Primăria
Municipiului Baia Mare, Mass-media locală etc
Monitorizarea stării de sănătate a elevilor
Existenţa proiectelor şi programelor pentru dezvoltarea în carieră
Proiectele educaţionale cu finanţare europeană.

AMENINŢĂRI








Sistem legislativ instabil, complicat, adesea confuz, restrictiv şi în continuă transformare
Lipsa posibilităţii de organizare a unui examen de admitere în clasa a IX-a
Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii elevi
Insuficientă conştientizare a părinţilor elevilor privind rolul lor de principal partener educaţional al şcolii
Slaba motivaţie financiară a personalului şi migrarea unor cadre didactice bine pregătite spre domenii unde le sunt mai corect
apreciate calităţile
Unele disfuncţionalităţi în receptarea modificărilor legislative de către beneficiarii procesului de educaţie (elevi, părinţi);
Interesul relativ scăzut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii şi a documentelor de strategie educaţională,
privind asigurarea calităţii în educaţie şi a descentralizării sistemului educaţional.

1. Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie
1.1. Asigurarea bazei materiale corespunzătoare şi a resurselor umane
Măsuri şi acţiuni planificate pentru
Resurse
Termen de Indicatori de
atingerea obiectivului
necesare
realizare
realizare
Realizarea
Obţinerea finanţării şi realizarea
 Rapoarte de
până la
proiectului de reabilitare, modernizare şi
An şcolar
lucrări
începutul
dezvoltare a spaţiilor de învăţământ
anului şcolar
Organizarea activităţilor catedrelor
viitor a
 Stabilirea catedrei pentru fiecare
reabilitării
cadru didactic
complete a
 Rapoartele
colegiului
 Întocmirea orarului şi alte activităţi
manageriale
organizatorice
 Orarul
 Distribuirea documentele necesare
şcolii
catedrei (actualizare gimnaziu)
 Portofoliile 30.09. 2014
 Întocmirea
şi
verificarea
catedrelor
planificărilor
 Portofoliile
 Elaborarea planului de activităţi
cadrelor
pentru anul şcolar 2014-2015
didactice
 Completarea portofoliilor personale
şi ale catedrelor
Formarea continuă a personalului
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
 Dosarul
 Participarea cadrelor didactice la
personal
cursuri de formare
 Inspecţii
An şcolar
 Obţinerea gradelor didactice de către
curente şi
profesorii înscrişi
speciale
 Participarea cadrelor didactice din  Examene
şcoală ca formatori

Beneficiari

Responsabili

 Cadrele didactice
 Elevii

 Director
 Contabil Şef

 Cadrele didactice

 Director adjunct
 Şefii de catedră

 Cadrele didactice
 Personalul
didactic auxiliar
 Personalul
nedidactic

 Director
 Director adjunct
 Director
educativ
 Şefii de catedră

 Formarea
tuturor
Asigurarea numărului optim de elevi în
claselor
unitatea şcolară şi în fiecare clasă de
propuse în
început
planul de
şcolarizare

 Cadrele didactice
 Elevii

 Director
 Director adjunct

1.2. Îmbunătăţirea competenţelor de lectură atât în dimensiunea sa tradiţională cât şi ca înţelegere a textului
Măsuri şi acţiuni planificate pentru
Resurse
Termen de Indicatori de
Beneficiari
atingerea obiectivului
necesare
realizare
realizare
Monitorizarea şi consilierea prin

Creşterea cu
inspecţie şcolară orientată către
 Cadrele didactice

10% a
 Rapoarte
acţiunile de stimulare a lecturii,
An şcolar
 Elevii

numărului de
de inspecţie
înţelegere şi interpretare a textului
 Părinţii
elevi care
indiferent de disciplina de predare
performează în
Stimularea iniţierii de acţiuni la nivelul
domeniul

liceului în cadrul bibliotecii şcolare,
lecturii,
 Cadrele didactice 
care
să
asigure
îmbunătăţirea  Portofolii
înţelegerii şi
An şcolar
 Elevii

competenţelor de lectură şi comunicare
personale
interpretării
 Părinţii
în limba română şi în limbile moderne
textului

studiate
1.3. Asigurarea serviciilor educaţionale de calitate
Măsuri şi acţiuni planificate pentru
Resurse
atingerea obiectivului specific
necesare
Verificarea prin inspecţie şcolară a
corelării planificărilor didactice oferite  Rapoarte de
de către MEN cu specificul unităţii
inspecţie
noastre de învăţământ
Urmărirea prin inspecţia şcolară a  Rapoarte de
personalizării proiectării didactice
inspecţie

Termen de
realizare
An şcolar
An şcolar

Indicatori de
realizare
Creşterea
numărul de
lecţii în care se
utilizează
strategii
didactice

Responsabili
Director
Director adjunct
Şef catedră
Limba română
Director
Director adjunct
Şef catedră
Limba română
Bibliotecar

Beneficiari

Responsabili

 Cadrele didactice
 Elevii

 Director
 Director adjunct
 Şefii de catedră

 Cadrele didactice
 Elevii

 Director
 Director adjunct

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 utilizării în predareînvăţare-evaluare a strategiilor didactice
activ-participative
Organizarea de activităţi 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 şi
relevante
Aplicarea în procesul instructiv educativ a competenţelor dobândite de
cadrele didactice participante la diverse
cursuri de formare/ perfecţionare, ca o
rezultată firească a participăriiimplicării în actul de formare

 Rapoarte de
inspecţie
 Rapoarte
CEAC

An şcolar

 Rapoarte de
inspecţie

An şcolar

 Cadrele didactice
 Elevii

 Director adjunct
 Responsabil
CEAC

 Cadrele didactice
 Elevii

 Director
 Director adjunct

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

An şcolar

 Cadrele didactice
 Elevii

 Director adjunct
 Şefii de catedră
 Responsabil
CEAC

 Rapoarte de
inspecţie

An şcolar

 Cadrele didactice
 Elevii

 Director
educativ

 Directorii
 Cadrele didactice

 Responsabil
CEAC






 Director
 Director adjunct
 Responsabil
CEAC

 Dosarul cu
An şcolar
activităţi
procedurabile
Implementarea
operaţională
a  Documente An şcolar
sistemului de control intern/managerial
tip conform
şi a managementului riscurilor
legii
Realizarea / actualizarea procedurilor
necesare asigurării calităţii în educaţie

centrate pe
elev cu cel
puţin 5%

Cadrele didactice
Elevii
Părinţii
Personalul

1.4. Promovarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură, cultură civică,
antreprenorială şi tehnologică, sport)
Măsuri şi acţiuni planificate pentru
Resurse
Termen de
Indicatori de
Beneficiari
Responsabili
atingerea obiectivului specific
necesare
realizare
realizare
Promovarea experienţelor pozitive ale
catedrelor care:
 editează reviste şcolare
 organizează
manifestări
sub
 Responsabil
genericul „Să ştii mai multe, să fii  Analize
 Cadrele didactice
CEAC
semestriale 04. 2014
mai bun!” şi trimit programele de
 Elevii
 Şefiide catedră
în catedre
activitate la ISJMM pentru
monitorizare
 participă la programul naţional
„Europa, casa noastră”
Derularea în
Formarea, dezvoltarea şi exersarea
liceu a
competenţelor
social-civice
activităţilor
 Director
democratice necesare tinerei generaţii  Analize în Conform
 Elevii
care
educativ
pentru participarea activă la viaţa
programelor promovează
 Părinţii
Consiliu
 Responsabil
civică.
 Comunitatea
Profesoral naţionale
educaţia
CEAC
Asigurarea
respectării
drepturilor
complementară
copiilor
Formarea unui stil de viaţă sănătos în
 Director
rândul elevilor, respectarea legislaţiei în
 Elevii
 Director adjunct
 Studiu de
vigoare privind alimentele permise
An şcolar
 Părinţii
 Profesori
impact
pentru a fi comercializate în spaţiile
 Comunitatea
biologie
destinate învăţământului
Dezvoltarea gustului elevilor pentru
 Director
 Analize
frumos; cultivarea valorilor culturale,
educativ
 Elevii
semestriale An şcolar
susţinerea programelor educative care
 Profesori desen /
în catedră
promovează valorile interculturale
muzică

Organizarea unor tabere şi excursii
tematice, consilierea şcolilor în  Studiu de
acţiunile de desfăşurare a activităţilor
impact
de petrecere a timpului liber al elevilor

 Cadrele didactice
 Elevii

An şcolar

 Directori
 Director
educativ

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
Termen de
necesare
realizare
 Liste elevi
testaţi
 Planificarea
Organizarea activităţii în Centrul de
activităţilor An şcolar
Excelenţă
de
excelenţă
 Condica
Stimularea activităţii competiţionale
 Statistici
desfăşurate la nivel de unităţi şcolare,
An şcolar
 Rezultate
cluburi sportive şcolare
Asigurarea condiţiilor materiale şi de
natură
organizatorică
necesare
11. 2014 –
 Rezultate
desfăşurării
olimpiadelor
şi
07. 2015
concursurilor şcolare
 Articole în
mass media
Prezentarea rezultatelor în broşuri,
 Filmări TV An şcolar
publicaţii proprii, presă
 Raportul
anual

Indicatori de
realizare
Rezultatele
obţinute la
olimpiade şi
concursuri
şcolare,
superioare faţă
de anul şcolar
precedent.
Feed-back în
presă privind
rezultatele
obţinute la
olimpiade şi
concursuri
şcolare

Beneficiari

Responsabili

 Cadrele didactice  Directori
 Elevi capabili de  Coordonatorii
performanţă
pe discipline
 Cadrele didactice
 Directori
 Elevi capabili de
 Şefii de catedră
performanţă
 Cadrele didactice
 Directori
 Elevi capabili de
 Şefii de catedră
performanţă
 Colegiul
 Directori
 Cadrele didactice
 Profesorii
 Elevii care obţin
coordonatori
rezultate speciale

2.2. Activitatea ştiinţifică şi metodică a profesorilor
Măsuri şi acţiuni planificate pentru
Resurse
atingerea obiectivului specific
necesare
 Proiecte
Adaptarea strategiilor didactice şi pentru
didactice
clasele de gimnaziu
 Rapoarte
inspecţie
 Reviste şi
Stabilirea la nivelul catedrelor a temelor
lucrări
de cercetare
publicate

Termen de
realizare
An şcolar

An şcolar

Pregătirea unei echipe de teatru a
 Spectacole
liceului (eventual într-o limbă modernă)

An şcolar

Pregătirea echipelor şi ansamblurilor  Competiţii
sportive
sportive

An şcolar

Pregătirea ansamblurilor de artă

 Expoziţii

An şcolar

Pregătirea corului şcolii

 Spectacole

An şcolar

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

Beneficiari

Responsabili

 Cadrele didactice
 Elevii de
gimnaziu

 Directori
 Şefii de catedră

 Cadrele didactice

 Directori
 Şefii de catedră

 Colegiul
 Elevi







Colegiul
Elevi
Colegiul
Elevi
Colegiul
Elevi

 Profesori Limba
română
 Profesori limbi
moderne
 Profesori
educaţie fizică
 Profesor arte
 Profesor muzică

3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor
3.1. Asigurarea actului educaţional în conformitate cu nevoia de dezvoltare personală a elevilor
Măsuri şi acţiuni planificate pentru
Resurse
Termen de Indicatori de
Beneficiari
atingerea obiectivului specific
necesare
realizare
realizare
Obţinerea
 Fişa de
unor rezultate
Trecerea la abordarea transdisciplinară a
observare a
în medie cu
predării conţinuturilor învăţării prin
lecţiei
An şcolar
 Elevi
cel puţin 0,5p
aplicarea curriculumului transdisciplinar  Rapoarte
mai mari, la
inspecţii
Evaluările
Verificarea prin inspecţia şcolară a
 Fişa de
Naţionale
respectării curriculumului şi a asiguării
 Directori
observare a
pentru
clasele
condiţiilor optimale de trecere de la un
 Cadre didactice
lecţiei
An şcolar
a
VI–a
şi
a
curriculum axat pe acumulare de
 Elevi
 Rapoarte
VIII–a.
cunoştinţe la un curriculum centrat pe
 Părinţi
inspecţii
formarea de competenţe relevante
Creşterea relaţiei şcoală-familie, din
perspectiva
măririi
gradului
de
 Directori
implicare a părinţilor în activităţile de
 Cadre didactice
 Fişe de
natură
şcolară
la
activităţile
An şcolar
 Elevi
identificare
educaţionale destinate elevilor şi
 Părinţi
responsabilizarea
familiei
pentru
participarea şcolară a elevilor
Colaborarea eficientă şi permanentă a
 Procesele
factorilor decizionali cu Consiliul
verbale ale An şcolar
Reprezentativ al Elevilor, pentru a veni
întâlnirilor
în sprijinul acestora

 Directori
 Cadre didactice
 Elevi

Responsabili
 Directori
 Şefii de catedră
 Cadre didactice

 Directori
 Şefii de catedră

 Directori
 Director
educativ
 Directori
 Director
educativ
 Preşedintele
Consiliului

3.2. Asigurarea actului educaţional în conformitate cu nevoia de dezvoltare profesională a elevilor
Măsuri şi acţiuni planificate pentru
Resurse
Termen de
Indicatori de
Beneficiari
atingerea obiectivului specific
necesare
realizare
realizare
Derularea în
Corelarea predării cu modul de
liceu a
 Elevi
pregătire al elevilor pentru luarea  Fişele de
An şcolar
activităţilor
 Părinţi
deciziilor corecte în orice situație în
inspecţie
care
 Diriginţi
raportul om-mediu şi om-societate
promovează
dezvoltarea
durabilă
Multiplicarea şi diversificarea activităţii
 Elevi
 Fişele de
de consiliere şi orientare profesională a
An şcolar
 Părinţi
consiliere
elevilor şi părinţilor
 Diriginţi
Oferirea, coordonarea şi monitorizarea
serviciilor educaţionale de calitate pe  Fişele de
componenta consilierii şi orientării
consiliere
elevilor
Colaborare strânsă între diriginţi şi
profesorii din cabinete de asistenţă
 Fişele de
psihopedagogică, cu ţintă directă pe
consiliere
oferirea de consultanţă acordată elevilor
indecişi

An şcolar

 Elevi
 Părinţi

An şcolar

 Elevi
 Părinţi
 Diriginţi

3.3. Oferirea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă psihopedagogică
Măsuri şi acţiuni planificate pentru
Resurse
Termen de
Indicatori de
Beneficiari
atingerea obiectivului specific
necesare
realizare
realizare
Activitate
Implicarea consilierilor şcolari în  Registrul
eficientă a
 Elevi
activitatea de orientare şcolară şi
de audienţe An şcolar
consilierului
 Părinţi
profesională a elevilor
şcolar în
 Diriginţi
 Cabinet
cabinetele de

Responsabili
 Directori
 Director
educativ
 Profesor
psiholog
 Directori
 Director
educativ
 Profesor
psiholog
 Director
educativ
 Profesor
psiholog
 Director
educativ
 Profesor
psiholog

Responsabili
 Directori
 Director
educativ
 Profesor
psiholog

Oferirea în cadrul liceului a serviciilor  Fişele de
consiliere
de
consiliere-examinare-orientaresuport tuturor elevilor, părinţilor şi  Registrul
An şcolar
cadrelor didactice care doresc, prin
de audienţe
consilierul şcolar
 Cabinet

asistenţă
psihopedagogică
astfel încât toţi
 Elevi
elevii să aibă
 Părinţi
acces la
 Cadre didactice
consiliere
obiectivă

 Directori
 Director
educativ
 Profesor
psiholog

4. Creşterea autonomiei Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai”, prin eficientizarea procesului de
descentralizare
4.1. Aplicarea prevederilor legislative în domeniul descentralizării învăţământului preuniversitar
Măsuri şi acţiuni planificate pentru
Resurse
Termen de
Indicatori de
Beneficiari
atingerea obiectivului specific
necesare
realizare
realizare
Existenţa şi
cunoaşterea
 Strategia
legislaţiei
Dezvoltarea autonomiei colegiului şi a
 Instituţia
învăţămânspecifice
autonomiei profesionale a cadrelor
An şcolar
 Cadre didactice
tului
educaţiei
didactice
 Elevi
preuniversi
-tar
Cunoaşterea, aplicarea şi respectarea
LEN, metodologiilor aprobate prin OM
Postarea tuturor documentelor emise de  Site
MEN şi ISJ pentru atingerea  Avizier
principiului transparenţei instituţiilor
publice

An şcolar

 Cadre didactice

Responsabili

 Directori

 Directori
 Secretariat

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
Participarea şi implicarea directorilor şi
a şefilor de catedră în realizarea
asistenţelor la lecţii. Fiecare cadru
didactic va avea formulată o schiţă a
lecţiei 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

 Site
 Avizier

Conform
calendarului
de mobilitate

 Fişa de
observare a
lecţiei
An şcolar
 Rapoarte
inspecţii

 Adresa ISJ
de
informare

 Instituţia

 Directori
 Secretariat

 Cadre didactice
 Elevi

 Directori
 Şefii de catedră

aprilie 2015
 Directori

4.2. Formarea managerilor şcolari şi a personalului administrativ
Măsuri şi acţiuni planificate pentru
Resurse
Termen de
atingerea obiectivului specific
necesare
realizare
 Strategia
Asigurarea acoperirii normelor prin
învăţămânîncadrarea cu personal didactic/
An şcolar
tului
didactic auxiliar/ nedidactic
preuniversitar
Informarea şi depunerea dosarelor
cadrelor didactice cu privire la
 Site
Noiembrie
concursul de obţinere a calităţii de
2014
 Avizier
expert în management educaţional
(pentru fiecare serie nou aprobată)
Comunicarea ritmică a informaţiilor  Site
legate de etapele mobilităţii de  Avizier
personal şi a cerinţelor acestor etape
An şcolar
 Consilii
profesorale
 Metodologia
Preocuparea privind vizualizarea
 Articole de
activităţilor desfăşurate, în masspresă
media locală, în promovarea imaginii
 Emisiuni TV
instituţiei

Indicatori de
realizare
Includerea
cadrelor
didactice care
îşi exprimă
dorinţa şi a
personalului
din
compartimentul
salarizare/
contabilitate în
cel puţin un
program de
formare

Beneficiari

Responsabili

 Instituţia
 Elevii

 Directori
 Secretariat
 Administrator
patrimoniu

 Cadre didactice

 Directori
 Secretariat

 Cadre didactice

 Directori
 Secretariat

 Instituţia

 Directori
 Comisia de
imagine

5. Prevenirea şi reducerea absenteismului, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară
5.1. Aplicarea prevederilor legislative în domeniul monitorizării, prevenirii şi reducerii absenteismului şi abandonului şcolar
Măsuri şi acţiuni planificate pentru
Resurse
Termen de Indicatori de
Beneficiari
Responsabili
atingerea obiectivului specific
necesare
realizare
realizare
Corelarea
strategiei
Colegiului
Reducerea
 Directori
Naţional „Gheorghe Şincai” cu
numărului
 Elevi
 Director
 Planul de
strategia
Inspectoratului
Şcolar
An şcolar
absenţelor cu
 Părinţi
educativ
măsuri
Judeţean
Maramureş
privind
cel puţin 10%
 Diriginţi
 Profesor
absenteismul şcolar
faţă de anul
psiholog
şcolar
 Directori
 Statistici
precedent
Monitorizarea prin statistici lunare a
 Elevi
 Directori
privind
An şcolar
absenteismului din clase
 Părinţi
 Diriginţi
dinamica
 Diriginţi
fenomenului
Informarea permanentă a familiilor
 Elevi
privitor
la
frecvenţa
şi  Procese
 Directori
An şcolar
 Părinţi
comportamentul
elevilor,
la
 Diriginţi
verbale
 Diriginţi
rezultatele şcolare ale acestora
Elaborarea calendarului acţiunilor
extracurriculare şi extraşcolare pentru
anul şcolar 2014- 2015 şi cuprinderea  Calendarul
 Director
în cadrul acestuia a acţiunilor de
 Cadre didactice
acţiunilor
11. 2014
educativ
prevenire şi de combatere a
 Elevi
extraşcolare şi
 Diriginţi
consumului de substanţe toxice şi a
extracurriculare
programului de educaţie pentru
cetăţenie democratică

5. 2. Prevenirea fenomenului de violenţă şcolară
Măsuri şi acţiuni planificate pentru
Resurse
atingerea obiectivului specific
necesare
Implementarea planului de măsuri
privind creşterea siguranţei în  Rapoarte
unităţile de învăţământ în anul şcolar
semestriale
2014-2015
Implementarea unui sistem de
 Raeabilitare
supraveghere în şcoală

Termen de
realizare

Indicatori de
realizare






An şcolar

2015

Beneficiari

Responsabili

Cadre didactice
Elevi
Părinţi
Comunitate
Personalul din
şcoală

 Comisia pentru
prevenirea şi
combaterea
violenţei
 Directori
 Administrator

6. Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimă a organizării şi desfăşurării examenelor naţionale
6.1. Aplicarea în activitatea didactică
activitatea de evaluare
Măsuri şi acţiuni planificate pentru
atingerea obiectivului specific

Monitorizarea ritmicităţii notării/
evaluării elevilor şi trecerea notelor în
cataloage


a tuturor formelor de evaluare şi responsabilizarea personalului didactic pentru
Resurse
necesare
Fişa de
observare a
lecţiei
Rapoarte
inspecţii

Verificarea existenţei portofoliilor de
 Rapoarte
evaluare
adecvate
disciplinei,
inspecţii
specializării, profilului fiecărui elev
Verificarea elaborării şi aplicării la  Fişa de
clasă a probelor de evaluare corelate
observare a
cu modelele furnizate de CNEE şi
lecţiei
adaptate particularităţilor colectivelor  Rapoarte
de elevi, respectând programa şcolară
inspecţii

Termen de
realizare
An şcolar

An şcolar

An şcolar

Indicatori de
realizare
Echilibrarea
rezultatelor
evaluărilor
curente cu cele
obţinute în
examenele
naţionale

Beneficiari

Responsabili

 Cadre didactice
 Elevi
 Părinţi

 Directori
 Şefii de catedră

 Cadre didactice
 Elevi
 Părinţi

 Directori
 Şefii de catedră

 Cadre didactice
 Elevi
 Părinţi

 Directori
 Şefii de catedră

Evaluarea proiectelor la care participă
şcoala

 Număr de
proiecte
admise

An şcolar

 Cadre didactice
 Elevi
 Părinţi

6.2. Pregătirea, organizarea şi monitorizarea desfăşurării în condiţii optime a examenelor naţionale
Măsuri şi acţiuni planificate pentru
Resurse
Termen de
Indicatori de
Beneficiari
atingerea obiectivului specific
necesare
realizare
realizare
cel puţin 90%  Directori
Realizarea situaţiei privind diferenţa
din elevii
 Cadre didactice
 Raport către
dintre media mediilor clasei evaluate
10. 2014
noştri de clasa  Elevi
ISJMM
şi media mediilor obţinute la examene
a VIII-a să
 Părinţi
continue
 Directori
Organizarea
de
simulări
ale  Statisticile
studile
la
noi.
Semestrul al
 Cadre didactice
examenelor naţionale la fiecare probă
privind
100%
II-lea
 Elevi
de examen
rezultatele
promovabilitate  Părinţi
la bacalaureat.
 Directori
 Rapoartele
Organizarea în condiţii optime a
Conform
 Cadre didactice
privind
desfăşurării examenelor naţionale
calendarului
 Elevi
examenele
 Părinţi

Organizarea testării pentru clasa
V-a

 Raportul
a
privind
admiterea

05. 2015






Directori
Cadre didactice
Elevi
Părinţi

 Directori
 Director
educativ
 Şefii de catedră

Responsabili
 Directori
 Administrator
de reţea
 Directori
 Şefii de catedră
implicaţi în
examene
 Directori
 Cadrele
didactice
implicate în
examene
 Directori
 Şefii catedrelor
de Limba
română şi de
Matematică
 Cadrele
didactice
implicate

6.3. Asigurarea cadrului legal pentru evaluările internaţionale
Măsuri şi acţiuni planificate pentru
Resurse
Termen de
atingerea obiectivului specific
necesare
realizare
Conform
 Prezentări
Realizarea unor demersuri de
calendarului
PPT
prezentare
a
evaluărilor
internaţionale: PISA, TIMSS, PIRLS,
TALIS
Sprijinirea cadrelor didactice şi
elevilor prin broşuri de aplicaţie cu
modele de itemi, pentru testele
internaţionale

 Broşuri de
aplicaţie

Conform
calendarului

Indicatori de
realizare
Obţinerea unor
rezultate foarte
bune la
evaluările
internaţionale,
dacă vom fi
selectaţi

6.4. Respectarea cadrului legal de evaluare a personalului din învăţământ
Măsuri şi acţiuni planificate pentru
Resurse
Termen de
Indicatori de
atingerea obiectivului specific
necesare
realizare
realizare
Autoevaluarea conform Legii calităţii
Lista cadrelor
în
educaţie
şi
monitozizarea  Fişele de
Final an
didactice
activităţilor în vederea asigurării
propuse pentru
autoevaluare şcolar
calităţii în şcoală
distincţii şi
premii
Evaluarea personalului didactic,  Fişele de
Final an
didactic auxiliar, nedidactic
şcolar
evaluare
Organizarea
evaluării
dosarelor
 Liste gradaţii/
cadrelor didactice în vederea
Conform
distincţii
accederii la gradaţie de merit,
calendarului
acordate
distincţii şi premii
Promovarea rezultatelor obţinute de  Mape de
eveniment
către cadrele didctice în cadrul unor
An şcolar
acţiuni / proiecte / manifestări,  Ziare, TV
inclusiv pe site-ul liceului
 Site liceu

Beneficiari





Directori
Cadre didactice
Elevi
Părinţi

 Cadre didactice
 Elevi
 Părinţi

Beneficiari

Responsabili
 Directori
 Şefi de catedră
 Cadrele
didactice
implicate
 Directori
 Şefi de catedră
 Cadrele
didactice
implicate

Responsabili

 Personalul

 Directori
 Comisia pentru
evaluare

 Personalul

 Directori
 CA

 Cadre didactice

 Directori
 Comisia pentru
acordare

 Directori
 Cadre didactice
 Elevi

 Directori
 Administrator
de reţea

7. Gestionarea, modernizarea, reabilitarea şi dotarea bazei materiale şi a infrastructurii liceului
7.1. Stabilirea unui parteneriat durabil cu Consiliul Local şi Consiliul Judeţean
Măsuri şi acţiuni planificate pentru
Resurse
Termen de
Indicatori de
atingerea obiectivului specific
necesare
realizare
realizare
Stabilirea unui perteneriat între
Cuprinderea
Municipiul Baia Mare, Consiliul
liceului în
Judeţean şi Colegiul Naţional  Adrese
programe de
2016
„Gheorghe Şincai” în vederea
dezvoltare, în
oficiale
transferului unei suprafeţe din terenul
funcţie de
ISU, în administrarea liceului
nevoi

Beneficiari

Responsabili

 Colegiul
 Cadre didactice
 Elevi

 Director
 Director
adjunct

An şcolar

 Cadre didactice
 Elevi
 Comunitate

 Directori
 Director
educativ
 Cadre didactice

Organizarea de activităţi culturale,
mese rotunde, dezbateri pentru cadre
didactice, elevi, părinţi, reprezentanţi
 Mape de
ai comunităţii locale, cu ocazia
eveniment
manifestărilor: Spring Day - Ziua
primăverii în Europa, Ziua Europei,
balul bobcilor, etc.

Conform
calendarului

 Cadre didactice
 Elevi
 Comunitate

 Director
educativ
 Şefii de catedră

Ofertelor  Broşuri de
prezentare

Conform
calendarului

 Cadre didactice
 Elevi
 Comunitate

 Directori
 Cadre didactice

 Cadre didactice
 Elevi
 Comunitate

 Director
 Director
adjunct
 Administrator

Accesarea de noi fonduri europene

Participarea la
Educaţionale

Târgul

 Număr de
proiecte

Monitorizarea investiţiilor care se
derulează
 Banca de date
An şcolar
Fundamentarea propunerilor pentru
cu investiţii
noi investiţii

7.2. Sprijinirea demersului local pentru dotarea, modernizarea bazei materiale
Măsuri şi acţiuni planificate pentru
Resurse
Termen de
Indicatori de
atingerea obiectivului specific
necesare
realizare
realizare
Cuprinderea
liceului în
 Propuneri şi
programe de
Modernizarea bazei materiale
An şcolar
oferte de
dezvoltare, în
dotare
funcţie de
nevoi

Beneficiari

 Cadre didactice
 Elevi

Responsabili

 Cadre didactice
 Elevi

8. Formarea profesională a cadrelor didactice
8.1. Susţinerea participării la cursurile de formare continuă a personalului didactic prin programe MEN, POSDRU, alte surse
de finanţare
Măsuri şi acţiuni planificate pentru
Resurse
Termen de
Indicatori de
Beneficiari
Responsabili
atingerea obiectivului specific
necesare
realizare
realizare
Cuprinderea
 Oferta de
Asigurarea accesului la activităţile de
tuturor CD de
formare a
perfecţionare / formare continuă a
la nivelul
CCD
tuturor cadrelor didactice
prin
judeţului în
 Director
 Proiecte accesarea ofertei CCD şi a altor
An şcolar
cursuri de
 Cadre didactice
adjunct
fonduri
furnizori de formare, în vederea
formare
europene
îmbunătăţirii activităţii de predare şi
profesională în
 Liste
de evaluare
funcţie de
formabili
nevoile
 Liste
identificate în
Participarea la cel puţin un curs de
formabili
 Directori
sistem
formare organizat de MEN, ISJ a
An şcolar
 Cadre didactice
Proiecte  Cadre didactice
tuturor cadrelor didactice
fonduri
europene

 Liste
Asigurarea cadrului de perfecţionare
candidaţi
prin grade didactice şi oferirea de  Dosare
sprijin în elaborarea documentelor / a
candidaţi IT
portofoliului educaţional
şi de
specialitate

 Cadre didactice

An şcolar

 Director
 Comisia pentru
perfecţionare

9. Finanţarea Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
cea mai bună calitate
9.1. Asigurarea finanţării Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai”
Măsuri şi acţiuni planificate pentru
Resurse
Termen de
atingerea obiectivului specific
necesare
realizare
Asigurarea
finanţării,
conform
dispoziţiilor LEN, a HG 1274/ 2011
şi a bugetului de stat
Asigurarea respectării dispoziţiilor
 Bilanţ şi
legale privind finanţarea de bază în
Ani financiari
anexe
limitele costului standard/ elev/
conform metodologiei emise prin
multiplicarea costului standard cu
coeficienţii specifici liceului
Respectarea încadrării în indicatorii
de plan aprobaţi de către Ordonatorul
principal de credite - pentru anii
Trimestrial şi
 Bilanţ şi
financiari cuprinşi în anul şcolar
anual
anexe
2014-2015, la toate articolele
cuprinse în plan şi repartizat
instituţiilor de învăţământ

Indicatori de
realizare
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
2014-2015

Beneficiari

Responsabili

 Colegiul
 Cadre didactice
 Elevi

 Directori
 Contabil şef

 Colegiul
 Cadre didactice
 Elevi

 Directori
 Contabil şef

Asigurarea finanţării plata în cadrul
proiectului ”Bani de liceu”
Efectuarea
plăţilor
în
limita
alocaţiilor bugetare pentru plata
ajutorului financiar acordat de către
Guvernul României în vederea
stimulării
achiziţionării
de
calculatoare, în baza Legii 269/ 2004
Asigurarea încadrării în limitele
bugetare aprobate a finanţării
transportului pentru elevii care
îndeplinesc condiţiile stabilite de
OMECTS 139/ 2007, cu modificările
ulterioare
Efectuarea plăţilor în baza sentinţelor
definitive şi irevocabile pentru Euro
100 carte pentru cadrele didactice cu
respectarea dispoziţiilor Legii 315/
2006
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
Fundamentarea necesarului pentru
asigurarea efectuării plăţilor pentru
examenele
naţionale,
concursul
naţional unic pentru ocuparea
posturilor didactice

 Bilanţ şi
anexe

Trimestrial şi
anual

 Elevii beneficiari

 Directori
 Comisia

 Bilanţ şi
anexe

Trimestrial şi
anual

 Elevii beneficiari

 Directori
 Contabil şef

 Bilanţ şi
anexe

Trimestrial şi
anual

 Elevii beneficiari

 Directori
 Contabil şef

 Bilanţ şi
anexe

Trimestrial şi
anual

 Cadre didactice

 Directori
 Contabil şef

 Bilanţ şi
anexe

Trimestrial şi
anual

 Cadre didactice
 Elevi

 Directori
 Contabil şef

 Bilanţ şi
anexe

Semestrul al
II-lea

 Cadre didactice

 Directori
 Contabil şef

9.2. Asigurarea fondurilor pentru examinarea medicală obligatorie pentru personalul liceului
Măsuri şi acţiuni planificate pentru
Resurse
Termen de
Indicatori de
Beneficiari
atingerea obiectivului specific
necesare
realizare
realizare
Obţinerea
tuturor avizelor
Crearea cadrului propice pentru  Facturile
medicale şi a
organizarea consultaţiilor medicale
fiscale emise
celor
pentru evaluarea psihologică şi a
09. 2014
 Personalul
de către
psihologice
sănătăţii personalului, prin asigurarea
firmele
pentru întreg
fondurilor din Bugetul Local
contractate
corpul
profesoral

Director
Colegiul Naţional ”Gheorghe Şincai”
prof. Cristian Heuberger

Responsabili

 Director
adjunct
 Personalul
medical

Director adjunct
Colegiul Naţional ”Gheorghe Şincai”
prof. Marina Lici

