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   PREMISE GENERALE:  

  

La baza întocmirii planului de dezvoltare al Liceului Teoretic “Alexandru Papiu Ilarian” Dej  

au stat  legile  care  guvernează   domeniul   învăţământului :    

• Politica Guvernului României în domeniul educaţiei  

• Hotărârile  şi  Ordonanţele  emise  de  Guvernul  României,  toate  actele normative ce decurg 

din legile mai sus menţionate, Ordinele, Metodologiile, Precizările şi Programele elaborate de 

M.E.C..  

• Raportul comun al Consiliului (pentru educaţie) şi al Comisiei (febr. 2021) privind 

implementarea Programului de lucru “Educaţie şi formare profesională 2021”  

• Comunicatul de la Maastricht (dec. 2004) privind viitoarele priorităţi ale cooperării europene 

consolidate în domeniul formării profesionale (VET)  

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

• Ordin nr. 5.550/03.11.2021 pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020 ;  

• O.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației,aprobată cu modificările prin Legea 

nr.37/2006 cu modificările și completările ulterioare  

• Acordul asupra învǎţǎmântului bilingv între Guvernul Republicii Franceze şi Guvernul 

Romaniei (2006)  

• Legea nr. 128/1997-Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,  

• Ordin 5154 / 30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;   

• Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

• Legea 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările ulterioare;   

• OMEC nr. 492 / 10.06.2020 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul şcolar;   
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• ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469 / 12.06.2012 privind aprobarea Metodologiei 

de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass și a Metodologiei-cadru cu privire la 

serviciile de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții;  

• ORDIN nr. 4576 din 2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de 

personal în învățământul preuniversitar de stat;  

ORDIN MECS nr. 5991 din 2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei - cadru 

privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021 

– 2022;   

• OMEN nr. 4959/2013 privind Metodologia de organizare si desfășurare a concursurilor de 

ocupare a posturilor didactice / catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în 

unitățile de învățământ de stat;  

• ORDIN nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea 

corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea 

ocupării unei funcţii didactice;  

• ORDIN MECS nr.3749 din 28 aprilie 2021 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor 

privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar;   

• ORDIN nr. 6106 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a 

unităților de învățământ preuniversitar;   

• ORDIN nr. 5549 din 6 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și 

desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional 

de experți în management educațional;   

• ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar;  

• Consolidarea din data de 27 iulie 2020 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului 

și sportului nr. 3.753 / 2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de 

învățământ;  
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• ORDIN nr. 5553 - Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului 

universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic 

cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din 

învățământul preuniversitar;  

• ORDIN nr. 4050 din 29 iunie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ;  

• ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învățământul preuniversitar;  

• ORDIN nr. 5967 din 6 noiembrie 2020 - Metodologiei privind sistemul de acumulare, 

recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile;  

• ORDIN nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al 

documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;  

● ORDIN nr. 4624/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a 

unităților care oferă activitate extraşcolară;   

• ORDIN nr. 5574/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de 

sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în 

învățământul de masă;  

• OMECTS nr. 5086/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la 

domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe /clase în spitale, publicat in Monitorul Oficial al 

Romaniei, partea I, Nr. 797, din 10 noiembrie 2011;    

• ORDIN nr. 3189 din 27 ianuarie 2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a 

activității personalului didactic și didactic auxiliar;  

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 900 din 19 august 2021 privind metodologia de calcul 

pentru determinarea costului standard pe elev/ preşcolar / an şi finanţarea unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost 

pe elev / preşcolar pentru anul 2021;  

• ORDIN Nr. 5599/2020 din 21 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 

efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi 
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emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 

pentru anul şcolar 2021 - 2022;  

• Legea nr. 29 / 2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 35 /2007 privind creșterea 

siguranței în unitățile de învățământ;  

• Legea nr. 35 / 2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările 

ulterioare;   

• Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ 

preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 și Legea 29/2010 de modificare a 

Legii 35/2007; 41.H.G. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind prevenirea 

și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea, în situațiile de violență asupra copilului și 

de violență în familie și a metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională 

privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copii victime ale 

traficului de 8 persoane, precum și copiii români migranți, victime ale altor forme de violență 

pe teritoriul altor state.   

• ORDIN nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind violenţa psihologică - bullying 

PREMISE SPECIFICE:  

• Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic “Alexandru Papiu Ilarian”  

Dej și Clubului Sportiv Școlar Dej  

• Regulamentul intern  

• Planul managerial al Liceului Teoretic “Alexandru Papiu Ilarian” Dej  

  

  

I. ARGUMENT  

  

Educația de azi nu mai poate fi abordată în coordonatele vechilor tipare, ci în strânsă legătură 

cu problematica lumii contemporane, caracterizată prin importante transformări și schimbări în toate 

domeniile. În acest context, şcolii, ca principal agent educativ, îi revine rolul de a forma oameni 

adaptabili, cu spirit critic, cu capacitatea de a înţelege şi răspunde provocărilor din partea societăţii. 

Drept consecință, în contextul politicilor educaționale actuale, o organizație școlară este cu atât mai 

competitivă și mai performantă cu cât are capacitatea de a se dezvolta și, mai ales, adapta continuu. 

Școala trebuie să reflecte cu fidelitate ceea ce se petrece la nivel social. Astfel, unor trăsături precum 
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rigoarea, raţionalitatea, determinarea ori precizia li se opun altele cum ar fi abordarea integrată a 

conţinuturilor, formarea unei imagini holistice a lumii reale, existenţa mai multor alternative, 

renunţarea la limite, stiluri inovatoare, utilizarea masivă a tehnologiei în procesul didactic, mobilităţi 

interculturale etc.   

Sintetizând, schimbarea se impune datorită următoarelor:   

Presiuni externe favorabile schimbării   

 Modificările legislative pe plan național   

⮚ Legislația Uniunii Europene   

⮚ Adaptarea sistemului de educaţie la provocările unei societăți a cunoașterii   

⮚ Noile educații și interculturalitatea  

⮚ Asigurarea accesului la educație a grupurilor dezavantajate și marginalizate social  

⮚ Schimbarea mecanismelor de evaluare a personalului   

⮚ Introducerea sistemelor informatice și de comunicare ( manuale digitale, lecții asistate 

de calculator, platforme digitale)   

⮚ Introducerea noilor politici de finanțare  

⮚ Creșterea substanțială a investițiilor în educație prin accesarea fondurilor europene   

⮚ Cererea și oferta de pe piața serviciilor educaţionale   

⮚ Crearea unui cadru european de definire a competențelor cheie pentru învățarea 

continuă (TIC, limbi străine, competențe tehnologice, antreprenoriale, sociale )  

Presiuni interne favorabile schimbării   

⮚ Dorința de a îmbunătăţi calitatea serviciilor educaţionale   

⮚ Dorința de a îmbunătăţi sistemul de formare și motivare a personalului   

⮚ Sistemul deschis de comunicare.  

 

  P.D.I.-ul este conceput pentru creşterea calităţii actului educativ, în concordanţă cu noile cerinţe 

privind formarea competenţelor cheie la elevi, dar şi privind învăţarea pe tot parcursul vieţii ( lifelong 

learning ). El este fundamentat pe baza unei diagnoze obiective și gândit astfel încât să adauge plus de 

valoare calității educației din această organizație școlară. 
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  Oferta managerială reprezintă partea cea mai consistentă, care permite individualizarea şcolii şi 

în acelaşi timp crearea unei personalităţi de sine stătătoare, a ethosului propriu.  

  Oferta liceului nostru gestionează informaţiile privind realizările şi neîmplinirile anterioare şi 

îşi propune să promoveze o cultură organizaţională pragmatică a cărei finalitate să fie ameliorarea 

continuă a calităţii actului pedagogic.  

A fost aleasă perioada de patru ani 2021-2025, perioada de după concursul de directori a actualei 

echipe manageriale octombrie 2021, respectiv iulie 2022.  

 După analiza SWOT, echipa de proiect a ajuns  la concluzia  că sunt necesare ţinte şi obiective 

noi, iar viziunea şi misiunea şcolii necesită adaptare la noile condiţii locale şi naţionale în care 

funcţionează şcoala.   

Planul de Dezvoltare este necesar:   

• pentru a ne cunoaşte ţintele, scopurile, resursele şi a stabili  modalităţile  de  îndeplinire  

a  acestora;   

• pentru  ca  activitatea  noastră  să  se  desfăşoare ordonat,  în echipă  şi să putem  ridica  

standardele  școlii  şi să ducem  la îndeplinire  misiunea propusă  

• pentru ca partenerii comunitari şi instituţiile şcolare cu care colaborăm să cunoască 

ţintele şi activitatea propusă şi desfăşurată de colectivul liceului  

Destinat deopotrivă celor din interiorul, cât şi celor din exteriorul şcolii, proiectul instituţional  de  

dezvoltare  focalizează  atenţia  asupra  finalităţilor  educaţiei  (dobândire de cunoştinţe, de abilităţi,  

competenţe)  

Proiectul de dezvoltare instituţională a şcolii are caracter anticipativ şi valoare 

strategică. Proiectul şcolii, are o determinare multiplă: pe de o parte ţintele strategice ale dezvoltării, 

pe de altă parte, situaţia, condiţiile şi resursele concrete ale şcolii şi ale comunităţii pe care aceasta o 

serveşte.  

Proiectul liceului, ca traiect al dezvoltării  institutionale,  are o valoare strategică.  El este 

conceput pe o perioadă de 4 ani şi, chiar dacă suferă modificări pe parcurs, oferă un orizont şi direcţii 

clare pentru activitatea din liceu, inclusiv priorităţi în alocarea resurselor.  
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Proiectul şcolii are un caracter situaţional:  

• este elaborat având în vedere mediul şi condiţiile concrete în care funcţionează şcoala  

şi tendinţele de evoluţie ale acestora.  

• ţine cont că ameninţări evidente – scăderea populației școlare, scăderea numărului de clase la 

liceele teoretice în favoarea celor tehnologice/învățământ profesional și tehnic Proiectul şcolii 

are două componente strâns articulate:  

1. O  componentă  strategică  -  misiunea,  ţintele  şi  opţiunile  strategice  ale unităţii 

şcolare.  

2. O componentă operaţională - programele, activităţile şi acţiunile concrete prin care se 

ating ţintele strategice şi se realizează misiunea.  

Ambele componente trebuie să atingă toate domeniile funcţionale:  

■ curriculum-ul  

■ resursele materiale şi financiare 

■  resursele umane  

■ relaţiile sistemice şi comunitare  

  

Proiectul şcolii a fost elaborat  de la general la particular:  

• Am  definit      misiunea  şcolii  şi,  pe  baza  ei,  am  stabilit  ţintele  strategice  pentru 

dezvoltarea şcolară.  

• Am  construit  opţiunile  strategice  şi,  pe  baza  acestora,  am  stabilit  programele  şi 

acţiunile concrete ( pe domenii).  
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II. DIAGNOZA  
1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE – REPERE GEOGRAFICE  

  

Clădirea principală ( Corp A + Corp B) str. Piaţa Lupeni nr.2,  

tel: 0264-211421 – secretariat;         tel/fax: 0264-222002 – 

direcţiune;  

Structură: Clubul Sportiv Şcolar(CSŞ) –Centrul de Excelenţă în Volei (CNEV) str. Nicolae  

Titulescu Nr. 18; tel/fax: 0264-214124 – 

direcţiune;  

2. REPERE ISTORICE  

2.1. Cine suntem noi...  

Aşezat întru-un vechi municipiu din inima Transilvaniei, Liceul Teoretic “Alexandru Papiu 

Ilarian “Dej, a fost fondat în anul 1962 funcţionând pe parcurs sub următoarele denumiri:  

1962: Şcoala de 8 ani Nr. 2 Dej  

1964: Liceul Nr. 2 Dej  

1977: Şcoala Nr.1 Dej  

1991: Liceul Teoretic Nr. 2 Dej   

1992: Liceul Teoretic “Alexandru Papiu Ilarian” intrând astfel sub patronajul spiritual al unuia 

dintre cei mai reprezentativi paşoptişti.  

  În ciuda tinereţii sale de numai 30 ani de existenţă, unitatea noastră şcolară a devenit o unitate 

reprezentativă a învăţământului clujean, având un rol important în formarea generaţiilor care i-au trecut 

pragul, din rândul acestora provenind mulţi specialişti cu expertize în domenii  diverse.  

  Prestigiul acestuia este dat de către elevi dornici de afirmare, dar şi de dascăli, oameni deosebiţi  

care-i conduc prin labirintul cunoaşterii cu dăruire şi pasiune.   

    

  

2.2. Ce suntem?  

• suntem un liceu teoretic performant, dorit de populaţia şcolară din Dej şi zonă;  

• suntem un colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de performanţă;  
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• suntem tinerii care ştiu ce vor de la viitor şi se pregătesc pentru acest scop;   

• suntem simbolul corectitudinii şi dăruirii profesionale.  

  

 2.3. Ce vom fi?  

• vom fi cei care vor semăna în continuare educaţie, dorința de performanță, progres şi 

competiţie;  

• vom fi pe un drum ascendent spre perfecţionarea şi modernizarea procesului de 

învăţământ, ca rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână trei elemente 

esenţiale: profesori bine pregătiți, elevi selecționați dornici de a performa, bază 

materială la nivel european  

  

3. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN – ANALIZA P.E.S.T.E.  

Mediul extern al școlii se raportează la factorii politici, economici, sociali, tehnologici, ecologici, de 

vreme ce școala reprezintă un sistem deschis.  

Context politic  

Cadrul legislativ și politica educaţională a Ministerului Educaţiei  au ca direcţii prioritare 

descentralizarea, creşterea competitivităţii în educaţie prin formarea continuă a resursei umane, prin 

accesibilitate la educaţie şi abordarea unor standarde europene.  

Principalele direcţii de acţiune sunt:  

⮚ apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor politici de descentralizare  

( descentralizarea financiară, administrativă şi a resursei umane) care vin în sprijinul strategiilor de 

dezvoltare a unităţilor de învăţământ ,valorificând potenţialul acestora.  

⮚ deplasarea interesului în management de la control la autoevaluare  

⮚ adaptarea sistemului de învăţământ românesc la standardele europene și internaţionale prin 

introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe ( centrarea pe 8 competenţe cheie agreate de 

U.E. care determină profilul de formare al elevului)  

⮚ crearea unui cadru legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare interne și 

externe, sporirea resurselor financiare obţinându-se prin programe de finanţare de către statul român 

sau organisme internaţionale.  
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⮚ existenţa proiectelor de pregătire și perfecţionare a cadrelor didactice  

Context economic  

Contextul economic al judeţului Cluj este în permanentă transformare şi se bucură de un potenţial foarte 

ridicat. Zona Cluj este recunoscută pe plan naţional ca fiind puternic industrializată de agenţi economici 

cu precădere în domeniul IT, Universități dintre cele mai renumite atât în țară cât și în UE.  

Interesul companiilor franceze din zonă de a-şi atrage oameni instruiţi şi buni cunoscători ai limbii 

francezee se concretizează prin diverse acţiuni ale Clubului oamenilor de afaceri francezi, Institutului 

Cultural Francez, etc și parteneriate practice în vederea pregătirii adecvate a viitorilor absolvenţi pentru 

piaţa muncii.  

Pentru filiera vocațională – baschet/fete, volei/băieți, oportunitățile de a fi selecționați în loturile 

naționale sau în echipa de Divizia A din Dej sau din țară sunt de asemenea reale.  

Context social  

Comunitatea dejeană/clujeană se află în permanentă transformare, stare datorată liniei ascendente care 

caracterizează viaţa economică a oraşului şi implicit a judeţului nostru.   

 ⮚ îmbogăţirea ofertei educaţionale prin CDS-uri axate pe aprofundarea limbilor străine, dar şi pe 

studiul informaticii.   

⮚ Păstrarea celor 2 filiere – teoretică și vocațională care conferă elevilor dejeni din școlile 

gimnaziale alegerea filierei , sau specializării, filiera vocațională fiind singura cu profil sportiv 

din zonă.           

⮚ susţinerea consistentă de care se bucură şcoala din partea părinţilor, dar şi a comunităţii apropiate 

şcolii noastre, concretizate în acţiuni comune, parteneriate şi colaborări.   

Context tehnologic   

Tehnologia modernă, tehnica de calcul și digitalizarea informației sunt trăsături esențiale ale  

Secolului XXI. Adaptarea școlii la prerogativele societății actuale este strict necesară. Acest aspect 

impune ca fiind prioritară redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor didactice, 

acestea avand obligatia sa se readapteze mereu progresului științific și tehnologic prin:  ⮚ 

generalizarea unor practici educaționale inovatoare centrate pe utilizarea resurselor TIC existente în 

școală   
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⮚ introducerea de abordări cross-curriculare susținute de tehnologia digitală în transmiterea 

informatiilor   

Context ecologic  

Integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în respectarea mediului 

de către unitățile școlare. Ca urmare educația ecologică devine prioritară în școli, având ca obiectiv atât 

informarea elevilor cât și a personalului școlar. Derularea de programe de reciclare și protective a mediului 

devin hotărâtoare în acest sens.  

  

4. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN  

4.1. Informaţii de tip cantitativ  

  

                Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej cuprinde :  

❖ două nivele de învățământ (gimnazial și liceal)     

❖ două filiere ( teoretică și vocațională – profil sportiv), iar ca STRUCTURI - finanţate 

din bugetul de stat  

❖ CLUB SPORTIV ŞCOLAR cu ramurile: atletism, baschet, fotbal, volei,   

❖ CENTRUL NAŢIONAL DE EXCELENŢĂ ÎN VOLEI (CNEV)  

4.2. Structuri existente pe ani școlari   

Structura  liceului în anul şcolar 2017-2018  

Planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2017-2018 a fost realizat la LICEU atât la filiera teoretică 

cât şi la cea vocaţională, la GIMNAZIU, la CŞS și CNEV toate grupele.  

Filiera Teoretică, cu profilul real (specializările: matematică-informatică, intensiv informatică, 

ştiinţe ale naturii, intensiv engleză ) şi profilul uman (specializarea filologie, bilingv franceză );  

A. Filiera vocaţională, profilul sportiv, cu clase de sport ( instructor sportiv în baschet-fete, volei-băieţi) şi 

grupe de Club Sportiv Şcolar în ramurile: atletism, baschet, fotbal, volei precum şi Centrul Naţional de 

Excelenţă în Volei;  

Gimnaziu (6 clase):  

⮚ Câte o clasă a VII-a, a VIII-a cu predare intensivă a limbii engleze 

⮚ Câte o clasă a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a cu profil sportiv: baschet – fete/ volei – 

băieţi.  

Liceu – zi (16 clase):  

⮚ Câte o clasă a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a cu specializarea matematică-informatică, 
intensiv informatică;  
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⮚ Câte o clasă a IX-a , a X-a, a XI-a , a XII-a cu specializarea ştiinţe ale naturii, intensiv 

engleză;  

⮚ O clasă a XII-a științe ale naturii  

⮚ Câte o clasă a-X-a, a XI-a şi a XII-a cu specializarea filologie, bilingv franceză;  

⮚ Câte o clasă a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, cu 
specializările: instructor sportiv în baschet – fete/ volei – băieţi;  

Clubul sportiv şcolar:  

⮚ 9 grupe de club sportiv şcolar, în următoarele ramuri de sport: atletism, baschet, fotbal, 

volei  

 

(130 elevi sportivi);  

Centrul Naţional de Excelenţă în Volei -Băieţi  

⮚ 1 grupă de mare performanţă - volei (CNEV) (12 elevi sportivi).  

 

Numărul de clase: 22 (cuprinzând 618 elevi), din care 6 clase la gimnaziu (cu 163 elevi) şi 16 

clase la liceu (cuprinzând 455 elevi),  

Numărul de grupe de club sportiv şcolar și CNEV: 10 cu 142 elevi  

Numărul total al elevilor: 760  
Din cele 22 de clase, sunt 14 clase în filiera teoretică, iar 8 clase alcătuiesc filiera vocaţională. CSȘ 

+ CNEV = 10 grupe Număr total posturi : 79,12 din care 63,12 liceu şi 16,00 la CSŞ  

Posturi didactice: 51,12 total: din care 45,12 la liceu + 6 la CSŞ  

Personal didactic: 57 cadre didactice din care 54 la liceu+ 3 la CSȘ  

Personal didactic-auxiliar: total 10 din care 7,00 la liceu+ 3 la CSȘ  

Personal nedidactic : total 14 din care 8 la liceu + 6 la CSȘ  

Total general persoane : 81  

 

Structura  liceului în anul şcolar 2018-2019  

⮚ Planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2018-2019 a fost realizat la LICEU atât la filiera 

teoretică cât şi la cea vocaţională, la GIMNAZIU,  la CŞS și CNEV toate grupele.  

A. Filiera Teoretică, cu profilul real (specializările: matematică-informatică, intensiv  

informatică, ştiinţe ale naturii, intensiv engleză ) şi profilul uman (specializarea filologie, 

bilingv franceză ); 

B. Filiera vocaţională, profilul sportiv, cu clase de sport ( instructor sportiv în baschet-fete, 

volei-băieţi) şi grupe de Club Sportiv Şcolar în ramurile: atletism, baschet, fotbal, volei 

precum şi Centrul Naţional de Excelenţă în Volei; 

● Gimnaziu (6 clase):   

⮚ O clasă a V-a şi a VIII-a cu predare intensivă a limbii engleze, 
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⮚ Câte o clasă a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a cu profil sportiv: baschet – fete/ volei – băieţi. 

● Liceu – zi (15 clase): 

⮚ Câte o clasă  a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a cu specializarea   matematică-informatică, 

intensiv  informatică; 

⮚ Câte o clasă a IX-a ,  a X-a,  a XI-a , a XII-a cu specializarea   ştiinţe ale  naturii, intensiv 

engleză; 

⮚ Câte o clasă a-IX-a, a XI-a şi a XII-a cu specializarea filologie, bilingv  franceză; 

⮚ Câte o clasă a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, cu 

specializările: instructor sportiv în baschet – fete/ volei – băieţi; 

● Clubul sportiv şcolar: 

⮚ 9 grupe de club sportiv şcolar, în următoarele ramuri de sport: atletism, 

baschet, fotbal, volei   (142 elevi sportivi); 

● Centrul Naţional de Excelenţă în Volei -Băieţi 

⮚ 1 grupă de mare performanţă - volei (CNEV)  (12 elevi sportivi). 

Numărul de clase: 21 (cuprinzând  597 elevi), din care 6 clase la gimnaziu (cu 167 elevi) şi 15 clase  la 

liceu  (cuprinzând 430 elevi), 

Numărul de grupe de club sportiv şcolar și CNEV: 10  cu 151 elevi 

Numărul total al  elevilor: 748 

Număr total posturi :    75,73    din care 59,73 liceu şi 16,00 la CSŞ 

Posturi didactice:   48,73    total: din care  42,73  la liceu +   6  la CSŞ 

Personal didactic:    55  cadre didactice din care 51 la liceu+  4 la  CSȘ 

Personal didactic-auxiliar: total   9   din care 7,00 la liceu+ 2 la CSȘ 

Personal nedidactic : total 14 din care  7 la liceu + 7 la CSȘ 

Total general persoane : 78 

Structura  liceului în anul şcolar 2019-2020  
Planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2019-2020  

A. Filiera Teoretică, cu profilul real (specializările: matematică-informatică, intensiv 

informatică, ştiinţe ale naturii, intensiv engleză ) şi profilul uman (specializarea filologie, 

bilingv franceză );  

B. Filiera vocaţională, profilul sportiv, cu clase de sport (în baschet-fete, volei-băieţi, instructor 

sportiv) şi grupe de Club Sportiv Şcolar în ramurile: atletism, baschet, fotbal, volei precum şi 

Centrul Naţional de Excelenţă în Volei;  

● Gimnaziu (5 clase):  
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⮚ clasă a VI-a cu predare intensivă a limbii engleze,  

⮚ Câte o clasă a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a învățămînt integrat sportiv: baschet – fete/ 

volei – băieţi.  

● Liceu – zi (15 clase):  

⮚ Câte o clasă a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a cu specializarea matematică-informatică, intensiv 

informatică;  

⮚ Câte o clasă a IX-a , a X-a, a XI-a , a XII-a cu specializarea ştiinţe ale naturii, intensiv 

engleză;  

⮚ Câte o clasă a-IX-a, a X-a şi a XII-a cu specializarea filologie, bilingv franceză;  

⮚ Câte o clasă a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, cu 

specializările: baschet – fete/ volei – băieţi/ instructor sportiv;  

● Clubul sportiv şcolar:  

⮚ 9 grupe de club sportiv şcolar, în următoarele ramuri de sport: atletism, baschet, fotbal, volei  

 

(142 elevi sportivi);  

● Centrul Naţional de Excelenţă în Volei -Băieţi  

⮚ grupă de mare performanţă - volei (CNEV) (12 elevi sportivi).  

 

Numărul de clase: 20 (cuprinzând 572 elevi), din care 5 clase la gimnaziu (cu 141 elevi) şi 15 clase la 

liceu (cuprinzând 431 elevi),  

Numărul de grupe de club sportiv şcolar și CNEV: 10 cu 154 elevi  

Numărul total al elevilor: 726  

Din cele 20 de clase, sunt 12 clase în filiera teoretică, iar 8 clase alcătuiesc filiera vocaţională. CSȘ + 

CNEV = 10 grupe 

Număr total posturi : 74,32 din care 58,32 liceu şi 16,00 la CSŞ  

Posturi didactice: 47,32 total: din care 41,32 la liceu + 6 la CSŞ  

Personal didactic: 55 cadre didactice din care 51 la liceu+ 4 la CSȘ  

Personal didactic-auxiliar: total 9 din care 7,00 la liceu+ 2 la CSȘ  

Personal nedidactic : total 15 din care 8 la liceu + 7 la CSȘ  

Total general persoane : 79 

Structura  liceului în anul şcolar 2020-2021  
Planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2020-2021  

B. Filiera Teoretică, cu profilul real (specializările: matematică-informatică, intensiv 

informatică, ştiinţe ale naturii, intensiv engleză ) şi profilul uman (specializarea filologie, 

bilingv franceză );  
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B. Filiera vocaţională, profilul sportiv, cu clase de sport (în baschet-fete, volei-băieţi, instructor 

sportiv) şi grupe de Club Sportiv Şcolar în ramurile: atletism, baschet, fotbal, volei precum şi Centrul 

Naţional de Excelenţă în Volei;  

● Gimnaziu (6 clase):  

⮚ Câte o clasă a V-a,  a VII-a cu predare intensivă a limbii engleze,  

⮚ Câte o clasă a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a învățămînt integrat sportiv: baschet – fete/ 

volei – băieţi.  

● Liceu – zi (15 clase):  

⮚ Câte o clasă a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a cu specializarea matematică-informatică, intensiv 

informatică;  

⮚ Câte o clasă a IX-a , a X-a, a XI-a , a XII-a cu specializarea ştiinţe ale naturii, intensiv 

engleză;  

⮚ Câte o clasă a-IX-a, a X-a şi a XI-a cu specializarea filologie, bilingv franceză;  

⮚ Câte o clasă a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, cu 

specializările: baschet – fete/ volei – băieţi/ instructor sportiv;  

● Clubul sportiv şcolar:  

⮚ 9 grupe de club sportiv şcolar, în următoarele ramuri de sport: atletism, baschet, fotbal, volei  

 

(142 elevi sportivi);  

● Centrul Naţional de Excelenţă în Volei -Băieţi  

⮚ grupă de mare performanţă - volei (CNEV) (12 elevi sportivi).  

 

Numărul de clase: 21 (cuprinzând  589 elevi),   din care 6 clase la gimnaziu (cu 156 elevi) şi 15 clase  

la liceu  (cuprinzând 433 elevi), 

Numărul de grupe de club sportiv şcolar și CNEV: 10  cu 154 elevi 

Numărul total al  elevilor: 742 

Din cele 21 de clase, sunt 13 clase în filiera teoretică, iar 8 clase alcătuiesc filiera vocaţională. CSȘ + 

CNEV  = 10 grupe  

Număr total posturi :    75,49    din care 59,99 liceu şi 15,50 la CSŞ 

Posturi didactice:   48,99    total: din care  42,99 la liceu +   6  la CSŞ 

Personal didactic:    53  cadre didactice din care 49 la liceu+  4  la  CSȘ 

Personal didactic-auxiliar: total   10   din care 7,00 la liceu+ 3 la CSȘ 

Personal nedidactic : total 15 din care  8 la liceu + 7 la CSȘ 

Total general persoane : 78 
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4.3. RESURSE UMANE  4.3.1.Elevi  

  

Nr 

cr

t 

Elevi Categorii 

Ani şcolari 
 

2014/ 

2015 

 

2015/ 

2016 

 

2016/ 

2017 

 

2017/ 

2018 

 

2018/ 

2019 

 

2019 

2020 

  

 2020/   

2021 

1. 
Total 

elevi în şcoală 
 943 895 823 760 748 

 

726 

 

742 

2. 
Prove

nienţă 

Urban / 

rural 

641/ 

302 

626/ 

269 

569/ 

254 

526/23

4 

539/20

9 

 

390/336 

 

398/34

4 

3. 
Băieţi 

/ fete 

Bă

ieţi / fete 

435/20

6 

301/41

6 

383/44

0 

362/39

8 

369/37

9 

368/358 378/36

6 

4. 

Clase 

propuse/clase 

realizate 
 27/27 25/25 24/24 22/22 21/21 

 

20/21 

 

21/21/ 

5. 
Forme de 

învăţământ 

Liceu-zi 528 494 495 455 430 431 433 

Gimnaziu 237 223 190 163 167 141 156 

Club sportiv 11/166 11/166 9/126 9/130 9/139 9/142 9/142 

CNEV 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 

6. Elevi bursieri 

Performanţ

ă - - - 
24 17 20 0 

Merit 24 24 208 280 205 271 260 

Studiu 8 1 2 2 1 4 6 

Orfani 20 19 13 0 5 11 13 

Sociale 2 0 0 1 0 1 1 

Medicale 6 7 4 3 3 1 1 

Rural - - 130 - - - 68 

Bani de liceu 9 3 2 4 7 9 7 

 

4.3.2. Personal didactic  

  

An şcolar  
Nr. total 

Profesori  

Nr. prof. 

Grad I  

Nr. prof. 

Grad II  

Nr. prof.  

Definitiv  

Nr. prof. 

debutanţi  

Necalificaţi   

2008-2009  81  40  12  17  11  1  

2009-2010  75  33  13  15  14  -  

2010-2011  77  33  14  21  9  -  

2011-2012  72  40  9  19  3  1  

2012-2013  70  40  11  14  3  2  

2013-2014  69  39  14  10  5  1  

2014-2015  60  33  13  13  -  1  

2015-2016  60  35  12  12  1  -  
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2016-2017  57  39  12  6  -  -  

2017-2018 61 40 10 8 3 - 

2018-2019 55 37 9 4 5 - 

2019-2020 55 30 14 5 2 - 

2020-2021 53 36 12 3 2 - 

    
  

4.3.3. Personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic  

  

Politica în domeniul resurselor umane este esenţială în dezvoltarea calităţii învăţământului. 

Analiza noastră, în acest domeniu  cuprinde aspectul legat de gradul de acoperire cu personal didactic, 

didactic auxiliar, nedidactic  

  

     Anul şcolar     

2015-2016  2016-2017  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Total posturi  

Liceu/CȘS  

87,13  

69,13/18  

83,96  

47,76/17  

79,12  

63,12/16 

75,73    

59,73 /16 

74,32  

 58,32/16 

74,49 

59,99/15,50 

 

Didactic  61  57  57 55 55 53 

Didactic-auxiliar  9  11  10 9 9 10 

Nedidactic  18  18  14 14 15 15 

  

4.3.3. Clasificarea profesorilor pe grade didactice în anul şcolar 2021-2022   

  

 55 cadre didactice, distribuite după statut, astfel: 49 titulari, 6 suplinitori calificați și nici un suplinitor 

necalificat. Iar distribuția personalului angajat după gradele didactice obținute, se prezintă astfel: 41 

cadre didactice cu doctorat și  gradul I, 7 cu gradul II, 4 cu definitivat și 3 cadre didactice debutante. 

Gradul 

didactic  
  

Statutul  

Total  Debutanţi  Definitivat  Gradul II  Gradul I  Necalificat  

Titulari  49  - 1  7  41  -  

Detaşaţi  3 -  1 1 1 -  

Suplinitori  6 3   1 - 2  -  

Plata cu ora 

(pensionar)  
-  -  - -  -  

-  

TOTAL  55 3 3  8 44 -  
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                   4.3.5. Personal de conducere  

Funcția  Nume și  Specialitatea  Grad didactic  Vechime în  

 prenume    învățământ  

Director  Ceteraș-Mătieș 

Anamaria-

Terezia  

Informatică și 

TIC  

II 17 

Director adjunct  Martonoș Iosif  Educație fizică 

și sport  

I  25 

  

      4.3.6. Distribuția personalului didactic in funcție de disciplinele din trunchiul comun  

  

Disciplina/Aria Curriculară   Numărul cadrelor didactice în 

specialitate  

Limbă și comunicare        

Limba și literatura română    5  

Limba engleză    3+1(pensie revizuibilă)  

Limba franceză    4  

Limba latină    1  

Matematică și științe      

Matematică    4  

Fizică    2  

Chimie    2  

Biologie    2  

Om și societate      

Istorie    2  

Geografie    2  

Socio-umane    2  

Religie    2 +1(suspendare) 

Psiholog școlar    1  

Arte      
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Educație muzicală    1  

Educație vizuală    1  

Educație fizică și sport      

Educație fizică    2  

Educație  fizică  –  Pregătire  

specialitate - volei  

sportivă  de  4  

Educație  fizică  –  Pregătire  

specialitate - baschet  

sportivă  de  5  

Consiliere și orientare    22 diriginți  

Tehnologii      

Tehnologia informației și a comunicațiilor   5  

  

  

  

  5. INFORMAŢII DE TIP CALITATIV  

• Ambianţa în unitatea școlară: atmosfera este deschisă, nu există conflicte majore, dacă apar 

anumite conflicte sunt rezolvate în mod obiectiv și realist  

• Relaţiile   dintre   directori-personal,   profesori-profesori,   profesori-elevi   se bazează pe 

comunicare, colaborare, respect reciproc, ele fiind democratice  

• Managentul unităţii şcolare  se  desfăşoară  pe  baza  planului  managerial,  iar hotărârile sunt 

luate de  m e m b rii  consiliului  de administraţie și sunt publicate pe site-ul școlii. Cadrele  didactice  

sunt organizate  în comisii  pe arii curriculare,  fiecare  arie şi comisie având un responsabil. Există 

comisii de lucru cu caracter permanent/ ocazional. Responsabilii de arii  curriculare  şi  ai  comisiilor  

de  lucru  întocmesc  planul  managerial și raport de analiză semestrial/anual al comisiei de care 

răspund.  

       Personalul didactic auxiliar este organizat pe compartimente fiecare elaborând planul managerial 

respectiv raport de analiză semestrial/anual.  

• Relaţia  cu părinții.  Implicarea  părinţilor  în  activităţile  manageriale  este foarte bună, existând 

2 reprezentanți ai părinților în CA. Comitetul  Reprezentativ al Părinţilor se implică activ în viața 

școlii.   
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       Există disponibilitate din partea cadrelor didactice în ceea ce priveşte asistenţa acordată părinţilor 

(se organizează: lunar întâlniri-lectorate şi săptămânal consulaţii individuale cu părinţii). Există 

puțini părinţi care manifestă dezinteres faţă de şcoală şi educaţia elevilor, ceea ce se reflectă în 

comportamentul copiilor, în atitudinea lor faţă de şcoală.Un rol important în contracararea acestor 

disfuncţionalităţi  îl  are  consilierul școlar.  

• Cultura organizaţională este puternică, bine structurată, solid ancorată în tradiţia şcolii de a forma 

buni absolvenţi şi indivizi angajaţi civic, are obiective clar conturate şi resursă umană bine pregătită 

profesional, dornică de formare continuă.  Valorile dominante sunt: cooperare, munca în echipă, 

respect reciproc, ataşamentul faţă de elevi, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, 

receptivitatea la nou, creativitate, entuziasm, dorinţa de afirmare.   

Echipa managerială a elaborat simboluri ale liceului:   

Logo-ul, ecuson, design-ul şcolar, vitrine cuprinzând diplomele şi medaliile obţinute de 

elevii liceului, lucrări ştiinţifice şi metodico – ştiinţifice ale profesorilor şi elevilor liceului, reviste 

şcolare, site-uri de specialitate ale profesorilor,  

În tradiţia şcolii, s-au stabilizat manifestări cultural artistice generatoare ale unui climat 

stimulativ de pregătire, de ataşament al elevilor şi al unor cadre didactice faţă de şcoală, cum ar fi:  

• Participarea trupei de teatru francofon Caracteres la la festivalul internaţional „Amifran” de la Arad 

începând  din 1999, anual, precum şi la festivaluri internaţionale anuale în cadrul rețelei 

ARTDRALA.   

• Editarea revistei „Adolescenţii” semestrial, în care sunt prezentate valorile şi realizările liceului.  

• Organizarea unor activități dedicate evenimentelor anuale (Ziua europeană a Limbilor, Ziua  

Armatei, Holocaust, Ziua Națională a României, Ziua Unirii, Ziua poetului Național , Ziua 

Pământului, etc)  

• Organizarea de competiţii sportive şi turnee conform calendarelor competiţionale   

• Organizarea turneelor semifinale și finale ONSS  

• Organizarea Balului Bobocilor  

• Organizarea Balului Majoratului  

• Organizarea Serenadei claselor a XII-a  

• Organizarea anuală a Zilelor Liceului  

• Serbări / spectacole  
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6. CURRICULUM    

Învăţământul de performanţă – obiectiv prioritar al liceului nostru…  

Pentru a contribui la cultivarea interesului tinerilor pentru studiu, şcoala a lansat o 

provocare elevilor capabili de performanţă, în sensul că li se asigură o pregătire specifică 

suplimentară prin Centrul de Excelenţă organizat la nivelul unităţii şcolare.  

• În cadrul filierei teoretice sunt alocate anual de către ISJ prin Centrul de Excelenţă Cluj 7 grupe 

de excelenţă la disciplinele: limba română (2 grupe), chimie (2 grupe), limba franceză (1 grupă), 

geografie (1 grupă), socio-umane (1 grupă), coordonate de profesori metodişti sau responsabili 

ai cercurilor metodice.  

• Secţia bilingvă francofonă beneficiază de o pregătire specială, pe grupe, coordonată de 6 

profesori de limba franceză şi DNL-işti, echipă care susţine excelenţa – obținerea 

bacalaureatului cu menţiune bilingvă francofonă odată cu acceptarea liceului nostru în 

proiectul bilateral “ De la învățământul bilingv către filierele francofone ”  începând cu anul 

2009.  

• Activitatea sportivă din CSȘ și clasele de vocațional gimnaziu și liceu  are o structură unică-pe 

grupe și pe nivele - începători , avansați , performanță, înaltă performanță  

• În cadrul Clubului Școlar Sportiv funcţionează Centrul Naţional de Excelenţă în volei – 

băieţi cu o grupă de înaltă performanţă formată din elevi sportivi selecționați din toată țara 

care se pregătesc centralizat, oferinduli-se masa și cazare, cu un sistem competițional de nivel 

superior - Divizia B – Seniori. Finalitatea activității la CNEV este promovarea sportivilor în 

eșalonul de Divizia A și în loturile naționale de speranțe, cadeți și juniori care reprezintă 

România la Competițiile Internaționale – Balcaniada, Campionate Europene, Campionate 

Mondiale și Jocuri  

Olimpice. Elevii sportivi selecționați din alte centre sunt școlarizați la LAPI pe parcursul 

întregului an în funcție de filiera și clasa spre catre optează. Pregătirile sunt efectuate de către 2 

profesori antrenori nominalizați de către Federaţiei Române de Volei, profesori titulari ai 

liceului nostru .   
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• În activitatea şcolii se remarcă o preocupare reală pentru organizarea olimpiadelor şi 

concursurilor şcolare, pentru pregătirea elevilor calificați la fazele judeţene şi naţionale, pentru 

turneele competiţionale la sport, și finale la ONSS.  

• CDȘ-urile ofertate vin să întregească preferințele elevilor în materie de curriculum. Se remarcă 

preferința pentru discipline opționale cu tradiție, a opţionalelor ca disciplină nouă şi a 

opţionalelor integratoare   

   

  

 

 

 

CENTRALIZATOR  

An şcolar 2021-2022  

  

Nr.crt.  Materia  Aprofundare  Opţional ca disciplină nouă  Total  

1.   Română  2 liceu  -  2  

2.   Engleză  3x2 gimnaziu  

3x2 liceu  

 12  

3.   Franceză  4x2x2  7 liceu  23  

4.   Matematică  1 liceu  3 gimnaziu 1  

5.   Fizică  -  -  0  

6.   Chimie  -  5 liceu  5  

7.   Biologie   1 liceu  3 liceu  4  

8.   Istorie  1 liceu  2 liceu  3  

9.   Geografie  1 liceu  -  1  

10.   Socio-umane  -  1 liceu  1  

11.   Informatică   4x3x2 liceu   24  

12.   PSP  4x3x2 gimnaziu 

 liceu  

-  36   

  Total   92 (38 dublate)  22  114  

          

  Total  gimnaziu  26  3  29   

  Total liceu  66  19  85   
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  Materia  Nr.  Opţional ca disciplină nouă  

1.  Engleză  2x1 gimnaziu  

1 liceu  

Magic english-opţional avizat de inspectorat Proiecte 

colaborative online-opţional avizat  

2.  Franceză  1 liceu  

1 liceu  

2 liceu  

2 liceu  

Geografia Franţei-opţional cu programă  

Istoria Franţei-opţional cu programă  

DNL XI-opţional avizat  

Modul interdisciplinar-opţional avizat  

  1 liceu  DELF-opţional avizat  

3.  Chimie  5x1 liceu  Tehnici de laborator aplicate în chimie-opţional avizat  

4.  Biologie   3x1 liceu  Tehnici de laborator aplicate în biologie-opţional avizat  

5.  Istorie  1 liceu  

1 liceu  

O istorie a comunismului din România-opţional cu programă 

Ideea şi construcţia europeană-opţional avizat  

6.  Socio-umane  1 liceu  Competenţe în mass-media-opţional cu programă  

7.  Informatică   1 gimnaziu  Programarea computerului-opţional avizat  

    22    
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7. ACTIVITATEA  EXTRAȘCOLARĂ  

  

Activitatea extraşcolară se desfăşoară în Liceul „Alexandru Papiu Ilarian” în concordanţă cu 

politicile educaţionale de dezvoltare prin educaţie şi formare. Activitatea educativă din liceul nostru 

este concepută ca mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii 

organizaționale a şcolii și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare.  

       7.1. Activități în cadrul Programelor și platformelor educaționale  

  

• Program educational international  iEARN - International Education and Resource 

Network  http://www.iearn.org   

  

• Program educational international ASEF Asia-Europe Foundation http://www.asef.org/  

  

• Program educational international eTwinning  https://www.etwinning.net  

  

• Program educational international Adobe Youth  

Voices https://www.adobe.com/corporate-responsibility/education/adobe-

youthvoices.html  

• Școala virtuala globala pentru dezvoltare sustenabila ENO Environment Online - ENO 

Europe Network  https://sites.google.com/a/enoprogramme.org/enoeuroipe/Home  

  

7.2. Activități  cu tradiție din calendarul activităților nonformale  

• „Let’s Do It Romania!” – Activitate de ecologizare  

• Ziua Europeană a Limbilor – Evidenţierea diversităţii culturale şi lingvistice  

• Ziua Internaţională a Educatorului   
• Comemorarea Holocaustului  

• „Săptămâna legumelor şi fructelor donate”  

• Tradiții de Crăciun vechi și noi în satul transilvan  

• Târgul caritabil de Moş Crăciun  

• Spectacol de colinde  

• Târgul Mărţişorului  

• Săptămâna prevenirii criminalității   

• Ziua Europei  

      7.3  Cercuri   

• Prietenii pompierilor  

• Sanitarii pricepuți  

• Tehnici de redactare  

• Cerc de teatru francofon  

• Cerc de muzică vocal-instrumentală  

• Cerc de informatică  

http://www.iearn.org/
http://www.iearn.org/
http://www.asef.org/
http://www.asef.org/
http://www.asef.org/
https://www.etwinning.net/
https://www.etwinning.net/
https://www.adobe.com/corporate-responsibility/education/adobe-youth-voices.html
https://www.adobe.com/corporate-responsibility/education/adobe-youth-voices.html
https://www.adobe.com/corporate-responsibility/education/adobe-youth-voices.html
https://www.adobe.com/corporate-responsibility/education/adobe-youth-voices.html
https://sites.google.com/a/enoprogramme.org/eno-euroipe/Home
https://sites.google.com/a/enoprogramme.org/eno-euroipe/Home
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8. RESURSE UMANE  

8.1. Elevii:   

- în clasa a V a, elevii sunt admişi pe baza unor probe de selecţie în condiţiile în care 

numărul solicitărilor este mai mare decât numărul locurilor pentru clasele de engleză intensiv respectiv 

pentru învăţământ sportiv integrat (baschet-fete; volei-băieţi ).   

- în clasa a IX a, admiterea elevilor se face în baza mediei de admitere, a opțiunilor 

elevilor, a testelor de aptiutdini sportive, conform metodologiei elaborate de Minister.  

Elevii provin din municipiul Dej, comunele învecinate şi judeţele limitrofe (Bistriţa şi Sălaj), 

din familii cu nivel de şcolarizare mediu şi superior.  

 La CNEV aria de selecție este la nivel național . 

• Matematică-informatică  

 Finalitatea pregătirii: Atestate de competenţă în informatică  

Ultima medie de admitere:   2017-9,26;   2018- 8,57  ; 2019 -8,75 ; 2020 – 8.50;  2021 – 8.50 

• Ştiinţe ale naturii/ științele naturii-intensiv engleză  

  Ultima medie de admitere : 2017- 8,85 ; 2018-8,00   ; 2019- 7,98   ; 2020-7.98   ; 2021-nu avem 

clasa 

• Franceză bilingv  

Finalitatea pregătirii: Bacalaureat cu menţiune bilingvă francofonă  

Ultima medie de admitere: 2017- fără clasă; 2018- 6,90 ; 2019- 7,11  ; 2020- 7.67 ; 2021- 7.67  

• Sport: baschet/fete – volei/băieţi  

 Finalitatea pregătirii: Certificat de instructor sportiv în baschet/volei  

       Ultima medie de admitere:  2017 – 7,05;  2018-6,85  ; 2019-7,60   ; 2020- 8,56 ; 2021-8.56   

 Din 2015 liceul nostru este  acreditat ca Centru de testare ECDL        

     

8.2 Examenele naţionale – procente de promovabilitate  

  

Nr. 

crt  Elevi  
  Ani şcolari    

2016-2017  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1.  Evaluare Națională  84,78%  93,02% 92,15% 84,4% 67,73%   

2.  Bacalaureat  89%  92,95% 88,79 % 90,27% 92,56% 
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 Rata medie de cuprindere a absolvenților de clasa a XII-a în învăţământul superior şi postliceal 

este de peste 90 %.  

       8.3. Profesorii  

 Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej beneficiază de o încadrare de excepţie, 

toţi fiind profesori calificaţi, cu grade didactice, coordonatori ai grupelor de excelenţă,  

responsabili de cercuri pedagogice, membri în Consiliul Consultativ pe discipline al ISJ, 

membri în comisiile judeţene şi naţionale pentru Curriculum şcolar, autori de lucrări 

publicate în reviste de specialitate, formatori și coordonatori de programe internaționale/ 

naţionale, experţi ARACIP, coordonatori şi colaboratori ai revistelor redactate de elevi 

la nivelul şcolii, profesori care au urmat stagii de pregătire în Franţa finanţate de 

Ambasada Franţei şi Centrul Cultural francez, antrenori ai loturilor naționale, etc  

8.3.1.Cadre didactice cu responsabilităţi la nivel de zonă şi judeţ:  

⮚ responsabili ai cercurilor metodice pe zona Dej – 4 (limba română, limba franceză, 

limba engleză, socio-umane );  

⮚ membri în consiliul consultativ al disciplinelor – 6 (limba română, limba franceză, 

limba engleză, socio-umane, chimie, educație-fizică );  

⮚ profesori metodişti – 5 (limba română, limba franceză, limba engleză, socio-umane, 

geografie);  

⮚ profesori coordonatori ai grupelor de excelenţă – 1 ( geografie);  

⮚ profesori formatori – 3;  

  

8.3.2. Cadrelor Didactice cu Gradaţie de merit   

  

An școlar  2016-2017  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Gradaţie 

de merit  
      10  12 10 11 8 
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8.3.3. Profesori – Corpul de metodiști ai ISJ  

Nr.  

Crt.  

Numele și prenumele  Disciplina  

1.  Oargă Smaranda  Socio-umane  

2.  Vasiliu Petruța  Limba română  

3.  Platon Cornelia  Limba engleză  

4.  Sabou Alina  Limba franceză  

5.  Kiss Alexandru  Geografie  

    

          

  8.3.4. Profesori – Corpul de Experți în Management Educațional  

Nr.  

Crt.  

Numele și prenumele  Disciplina  

  

1.  Martonoș Iosif  Educație - fizică  

2.  Oargă Smaranda  Socio-umane  

3.  Platon Cornelia  Limba engleză  

4.  Blaga Mirela  Matematică  

5.  Farcaș Silvia-Maria  Fizică  

 

  

8.3.5. Profesori – Corpul Experti ai Corpului de Control al ministrului  

Nr.  

Crt.  

Numele și prenumele  Disciplina  

1.  Farcaș Silvia-Maria  Fizică  

2. Blaga Mirela  

   

8.3.6. Profesori – coordonatori de programe internaționale 

Nr.  

Crt.  

Numele și prenumele  Disciplina  

1.  Platon Cornelia  Limba Engleză  
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8.3.7. Profesori DNL   

Nr.  

Crt.  

Numele și prenumele  Disciplina  

1.  Kiss Alexandru  Geografie- franceză  

2.  Sfechiș Maria-Florina  Geografie- franceză  

3.  Hedeșiu Bogdan Victor  Sociologie - franceză  

4.  Farcaș Silvia Maria  Fizică- franceză  

5.  Almășan Alexandrina  Istorie- franceză  

6.  Tămaș Camelia Livia  Socio-umane  

  

  

8.3.8. Profesori antrenori ai loturilor naționale  

Nr.  

Crt.  

Numele și prenumele  Disciplina  

1.  Itt Mircea  Volei - băieți  

2  Chira Laurenția   Baschet-fete  

  

8.4. Rezultatele obţinute la olimpiade şi concursurile şcolare, competiții sportive:  

8.4.1. Olimpiade școlare 2017/2018 - 2020/2021 –  

 

 Faza județeană  

Lectura ca abilitate de viață -7 premii, 2 mențiui 

Matematică -2 premii  
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ- OLAV -2 mențiuni 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ- secțiunea A- 4 mențiuni 

LIMBA FRANCEZĂ –4 premiul III, 1 mențiune 

LIMBA ENGLEZĂ- mențiune și 3 premii speciale 

MATEMATICĂ-3 mențiune 

CHIMIE-3 mențiune 

INFORMATICĂ- 2 premii I, 2 premii II, 1 premiu III , 6 mențiuni 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI, SECŢIUNEA TIC – 1 premiu II, 1 mențiune 

 

ISTORIE – 1 premiu III, 4 mențiuni 
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RELIGIE ORTODOXĂ -premiu III 

RELIGIE PENTICOSTALĂ-2 mențiuni 

GIMNAZIADA-ECHIPA DE BASCHET FETE GIMNAZIU- 2 premii I 

ONSS- ECHIPA DE BASCHET FETE LICEU -1 premiu I 

PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ- 2 premii II, 4 premii II, 4 premii III, 2 mențiuni 

OSEPI –INFORMATICĂ- 2 premii III, 5 premii speciale și 2 mențiuni 

 

Calificări la faza națională  

LIMBA FRANCEZĂ- 1 premiu I,1 mențiune 

INFORMATICA- , o medalie de argint și 1 mențiune  

ECHIPA DE VOLEI 10 BĂIEȚI GIMNAZIU – premiul II (medalie de argint) 

ECHIPA DE BASCHET 10 FETE LICEU-mențiune  

ECHIPA DE VOLEI 10 BĂIEȚI LICEU – premiul I(medalia de aur) 

ONSS-baschet fete(liceu) – premiul II 

OLIMPIADA GIMNAZIILOR-premiul II 

ONSS-volei  băieți (liceu)-mențiune 

OSEPI –INFORMATICĂ- o participare, o mențiune și o medalie de bronz 

 

8.4.2. Concursuri școlare naționale și internaționale 2017/2018-2021/2022 

Festivalul Concurs de Teatru Francofon pentru Elevi FRANTHOUSIASME –4 Premiu II,  1 premiu III 

Concursul Naţional ŞCOALA ARDELEANĂ ŞI VALORILE EUROPENE- mențiune  

Concursul Interjudeţean MARIAN ŢARINĂ – 2 mențiuni 

Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor –mențiune 

 Concursul judeţean de MATEMATICĂ APLICATĂ ,,LEON BIRNBAUM” – 5 mențiuni 

Concursul naţional ,,ROMÂNIA -ŢARA MEA –premiul II 

Concurs „GÂNDEȘTE VERDE”  

ŞTIU, PARTICIP, CÂŞTIG!- LUMEA MAGICĂ A PĂSĂRILOR-mențiune 

BIOLOGIE- SANITARII PRICEPUŢI -4 mențiuni 

Concurs NAŢIONAL PROIECTE DE MEDIU-mențiune  

Concurs ITINOVATION –premiul I și mențiune 

Concurs INFOEDUCAŢIE –2 premiul I(calificare la națională), 2 premiul II și mențiuni 

JEU DE LA DICTÉE-2 premii I 

ISTORIE-1 premiul I(calificare la etapa națională), 1 premiu II, 2 premii III, 3 mențiuni 

INFORMATICĂ-2 premii I, 4 mențiuni(etapa interjudețeană) 

INFORMATICĂ INFOEDUCAŢIE-3 premii I (calificare la națională) 

SOCIO-UMANE—1 premiu II,mențiune 

LIMBA ENGLEZĂ-1 premiu II, 5 mențiuni(etapa interjudețeană) 

FOTOGRAFIE SI FILM – 1 premiu I, 2 premii II 

REPORTAJ-1 premiu I 

FILM JUCAT-1 premiu I 
PORTRET- 1 premiu II 

SESIUNE DANS MODERN- IMPREUNA PENTRU VIITOR-4 premii II 
BIOLOGIE-CHIMIE- CONCURS INTERJUDEȚEAN  INTERSCIENCE-premiul II și premiul III 
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MATEMATICĂ -CONCURS MICUL MATEMATICIAN –mențiune 

ISTORIE-CONCURS JUDEȚEAN ,„100 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ROMÂNESC LA CLUJ” -2 mențiuni 

ISTORIE ŞI SOCIETATE ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ-3 premiu II, 2 premiu III , 2 mențiune 

EDUCAȚIE PLASTICĂ-CONCUR SINTERJUDEȚEAN „PIXELART” TEHNICI MIXTE –mențiune 

CONCURSUL ”CREEAZĂ CU SCOP”: 

Secțiunea Film in limba engleză: 2 Premiul I, Premiul II,  2 Premiul III și 8 mențiuni 

Secțiunea Prelucrare imagine: Premiul I, Premiul III 

Secțiunea Artă fotografică: 6 mențiuni 

 Secțiunea Poster: Premiul II, 1 mențiune   

Secțiunea Caleidoscop : mențiune, premiu special 

CONCURSUL INTERNAȚIONAL ”iEARN Art Challenge”-Premiul I 

PROBLEMA SOLVENDA-participare la semifinală 
 

 

 

 

 8.4.3. Competiții sportive  la nivelul Federațiilor - FINALE NAȚIONALE 2017/2018 – 

2021/2022  

2017-2018  

ATLETISM   

•  CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ATLETISM- premiu I 

VOLEI BĂIEȚI   

● ECHIPA CADEŢI – mențiune (națională) 

● ECHIPA JUNIORI I - premiul II (Medalie de argint)  

 

BASCHET FETE 

   

● ECHIPA U 18- premiu III (națională) 

● ECHIPA U 16 – locul VI 

 

  

2018-2019  

VOLEI BĂIEȚI 

ECHIPA DE MINIVOLEI- premiul II (medalie de argint) VICECAMPIOANA ROMÂNIEI 

ECHIPA DE SPERANŢE-mențiune(etapa națională) 

ECHIPA DE CADEŢI- premiul II (medalie de argint) VICECAMPIOANA ROMÂNIEI 

ECHIPA DE JUNIORI I- premiul III (medalie de bronz) (etapa națională) 
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BASCHET FETE 

ECHIPA U 18 -mențiune (naţională)- FINAL FOUR- Turneu Final al Campionatului Națioanl 

de Baschet Feminin 

   ATLETISM  

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ATLETISM ÎN AER LIBER- premiul I medalie de aur 

(hexatlon) (națională) 

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE CROS- premiul II medalie de argint (națională) 

 

 

2019-2020  

ATLETISM  

CAMPIONAT NAȚIONAL DE ATLETISM - HEXATLON –medalie de aur 

CONCURSUL NAȚIONAL DE ATLETISM "CUPA DE IARNĂ- 60m J2 - medalie de aur 

CONCURSUL NAȚIONAL DE ATLETISM "CUPA DE IARNĂ”- 60m viteză, categoria 

juniori 3 –    medalie de bronz 
 
VOLEI 

MINIVOLEI BAIETI - calificați la faza zonală  

VOLEI SPERANTE BAIETI - calificați la faza zonală 

VOLEI CADEȚI BAIETI - calificați la faza zonală 

VOLEI JUNIORI I  BAIETI - calificați la faza zonală 

 

 

 

   2020-2021 

   ATLETISM 

  CAMPIONAT NAȚIONAL DE ATLETISM ÎN AER LIBER-medalie de aur 

CAMPIONAT NAȚIONAL DE ATLETISM ÎN SALĂ-medalie de bronz 

CAMPIONAT NAȚIONAL DE COPII I ȘI II- locul IV, locul V 

 

 

VOLEI BĂIEȚI   

VOLEI CADEȚI BAIETI- VICECAMPIOANĂ NAȚIONALĂ 

VOLEI JUNIORI I BAIETI - VICECAMPIOANĂ NAȚIONALĂ 

 

  

8.4.4.   Sportivi selecționați în loturile naționale – 2021 

Volei  

- 5 elevi  convocaţi la loturile naţionale de  juniori (Codorean Sebastian, Urian Claudiu, 

Cătinean Cătălin, Stînea Șerban și Martonoș Luca) 

 

Atletism – 1 elev-Tarța Octav 
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9. BAZA MATERIALĂ A LICEULUI  

  

Un alt punct forte al unităţii şcolare, care contribuie la dezvoltarea abilităţilor şi formarea  

competenţelor elevilor este baza materială. Putem afirma că, într-o lume deschisă, baza didactică 

modernă la nivel european, asigură informaţii de ultimă oră pentru toate disciplinele prevăzute în planul 

de învăţământ.  

Prin Programul Operaţional Regional Axa prioritară 3 s-a finalizat proiectul – pe fonduri 

structurale și de coeziune de 1,5 milioane de euro „ Modernizare și extindere clădire principală 

Liceul Alexandru Papiu Ilarian cu un corp de clădire D+P+2E și modernizare teren de sport cu 

anexe ”realizat în cadrul  Programului Operațional Regional 2007-2013,  

Axa Prioritară 3- Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3, 

4 – Reabilitarea, modernizarea ,dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaționale 

preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă, care a fost dat în 

folosință  din anul școlar 2012-2013  

 

• 26 săli de clasă   

• 12 cabinete dotate cu laptopuri, videoproiectoare  
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• 1 cabinet de consiliere psihologică   

• 3 laboratoare de informatică, dotate cu 87 calculatoare legate la internet  

• 2 laboratoare de chimie  

• 1 laborator biologie  

• 2 laboratoare de fizică  

• 1 Centru de Documentare și Informare – 25000 volume  

• O bibliotecă în limba franceză  

• Birouri dotate cu calculatoare, multifuncționale, faxuri, telefoane, etc   

• 2 săli de sport  

• 2 baze sportive în aer liber  

• 1 cabinet medical  

• 1 centru de comunicații date  

• 1 chioșc alimentar  

• 1 punct de distribuție lapte, corn, măr,   

• centrale termice, ateliere de întreținere și reparații  
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⮚ Teren de sport modernizat cu vestiare, tribune, suprafată sintetică, piste de 

alergare, instalaţie nocturnă, aparatură sportivă de specialitate   

  

  

• Clădirea nouă și modernă a Clubului Şcolar Sportiv, care cuprinde 56 de locuri 

de cazare, cantină cu 60 locuri pe serie, sală de conferinţă, sală de lectură pentru 

elevii de la Centrul de Excelenţă în volei care a fost dată în folosinţă începând cu 

anul şcolar 2012-2013 vine să încununeze baza materială atât de necesară realizării 

obiectivelor sportului de performanță. Fondurile de 19 miliarde lei vechi au fost 

alocate de la minister.   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

37  

  

    

• Împrejmuirea liceului s-a realizat prin construirea unui gard modern personalizat, 

din beton și fier forjat care are rolul de a întregi ansamblul estetic al clădirilor 

liceului, dar și de protecție și siguranță pentru elevi și personalul liceului. Lucrarea 

a fost realizată din fondurile alocate de la bugetul local.  

• Pentru rezultatele obținute, în urma notelor de fundamentare către ISJ Cluj și MEN 

a fost obținut un microbus școlar de 16 locuri nou pentru transportul elevilor și 

sportivilor de la filiera vocațională în activitățile specifice celor două filiere.  

• În scopul consolidării siguranței în școală s-a montat sistem de supraveghere și 

alarmare atât în clădirea liceului ( interior și exterior), cât și la CȘS (exterior) din 

fonduri alocate de către Comitetul Reprezentativ al Părinților la liceu și din venituri 

proprii la CȘS.  

• Sistem de siguranță prin realizarea accesului în clădirea principală pe bază de cartele, 

fonduri alocate de la Comitetul Reprezentativ al Părinților  

• În Clădirea principală, Corpul A s-au montat camere de supraveghere în sălile de 

clasă, necesare bunei desfășurări a examenelor naționale, dar și a procesului 

instructiv educativ și parchetarea tuturor sălilor de clasă din fonduri alocate de 

către Comitetul Reprezentativ al Părinților  

• S-a schimbat podeaua pe toată suprafața sălii,  

• S-a schimbat instalația de încălzire,  

• S-a schimbat instalația de iluminare,  

• S-au mobilat corespunzător vestiarele, băile, cabinetul profesorilor  

⮚  S-a reabilitat chioșcul alimentar din incinta școlii   

  

10.  RELAȚII DE PARTENERIAT  

Proiectele de parteneriat reprezintă acţiuni dedicate dezvoltării instituţiilor 

educaţionale, iar datorită caracterului deschis, profund inovator ele aduc schimbări 

planificate în cultura organizaţională, iar managementul de proiect consolidează 

mecanismele managementului instituţional, asigurându-i valoare adăugată.  
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Parteneriate internaționale  

• Proiect bilateral “De la învățământul bilingv către filierele francofone” - MEN şi  

Ambasada Franţei în România, Serviciul de Cooperare pentru Acţiuni Culturale, 

Institutul Cultural Francez Cluj-Napoca   

• Parteneriat de voluntariat cu Fundația The Duke of Edinburgh’s Internațional Aword 

Romania în care liceul nostru a primit Licența de Unitate Operațională.  

• Parteneriat de protecție civilă cu Organizația de tineret THW din Germania byw4 

krr 

• Parteneriat cu Comitetul de Schimburi Internaționale din Le Quesnoy Franța – 

Concurs de dictare în limba franceză  

• Parteneriat cu Liceul Agricol din Le Quesnoy Franța  

• Parteneriat cu Colegiul „ Pellerin” din Beauvais Franța   

• Liceul St.Marc INDIA   

Parteneriate Naționale  

• Parteneriat cu Fundația Noi Orizonturi prin Clubul de Inițiativă Comunitară pentru 

Tineri -  

IMPACT  

• Proiect Național – Strategia Națională de Acțiune Comunitară – SNAC în parteneriat 

cu Școala Specială Dej  

• Parteneriat cu Societaea Națională de Crucea Roșie din România – Filiala Cluj  

• Parteneriat cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Avram Iancu”al judetului 

Cluj  

• Organizaţia Naţională „Cercetaşii României”- Filiala Dej  

• Instituția Avocatul Elevului  

• Grupul EDUCATIVA  

Parteneriate cu alte instituții de învățământ  

• Universitatea Tehnică Cluj-Napoca  

• Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” Cluj-Napoca  

• Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de Business Cluj-Napoca  
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• Facultatea de Construcții Cluj-Napoca  

• Fundația Collegium XXI și Inspectoratul General al Poliției Române  

• Colegiul Național „Elena Cuza” București  

• Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej  

• Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu  

• Liceul cu Program Sportiv- Bistrița  

• Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Dej  

• Școala Gimnazială „Avram Iancu” Dej  

• Școala Gimnazială Nr.1 Dej  

• Școala Gimnazială Câțcău  

• Clubul Copiilor Dej  

• Muzeul Municipal Dej  

Parteneriate cu instituții dejene  

• Asociația Culturală ”ASTRA”  

• Biblioteca Municipală Dej  

• Centrul Cultural „Arta” Dej  

• Cercul Militar / Unități militare  

• Poliţia de proximitate / Jandarmeria municipiului Dej  

• Judecătoria Dej  

• Muzeul de istorie Dej  

• Clubul Copiilor Dej  

• Mass-media, Radio Fir Dej  

• Centrul de zi „Familia şi copilul” Dej  

• Protopopiatul Ortodox Dej  

• Parohia Ortodoxă „Sfântul Nectarie” Dej  

• Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi Dej  
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11.OFERTA EDUCAȚIONALĂ- pliant de prezentare  
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III.   ANALIZA   S.W.O.T.   

 

 DOMENIUL RESURSE CURRICULARE  

 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

• Oferta educaţională realistă şi flexibilă  

• Asumarea unui învăţământ european modern  

• Cadre didactice cu înalte competenţe în 

specialitate şi expertiză psihopedagogică  

• Aplicarea corectă a curriculum-ului pentru 

fiecare disciplină, cu respectarea integrală a 

programelor şcolare 

• Conştientizarea de către elevi a culturii 

organizaţionale 

• Disponibilitatea personalului didactic pentru 

performanţă, pentru lecţii moderne şi acţiuni 

de voluntariat 

• Excelente activități extrașcolare (variate și de 

înaltă calitate) derulate de cadre didactice 

dedicate și entuziaste 

• Structură piramidală a specializărilor care 

asigură continuitate gimnaziu/liceu,  

respectiv CȘS/gimnaziu/liceu la sport  

• Sustenabilitatea proiectului bilateral francofon 

și posibilitatea obținerii unei diplome de 

bacalaureat cu menţiunea specialǎ ”secţie 

bilingvǎ francofonǎ” care este recunoscutǎ în 

spațiul francofon   

• Rezultate foarte bune obținute anual la 

examenele naționale, olimpiade, concursuri, 

competiții sportive  

• Evaluarea semestrială unică la clasele 

terminale, EN VI- VIII, permite monitorizarea 

în permanență a gradului de formare a 

competențelor de către elevi  

• Se manifestă încă reţinere şi 

conservatorism în adoptarea şi aplicarea 

elementelor de noutate din partea unor 

profesori  

( menținerea metodelor tradiționale) în 

ciuda competențelor dobândite prin 
cursuri de formare la unele discipline  

• Lipsa exerciţiului pentru munca în echipă 

• Pericolul autosuficienţei  

• Insuficienta motivare şi implicare a unor 

profesori, elevi în viaţa şcolii  

• Concentrarea activității cadrelor didactice 

pe performanță, și nu pe progres școlar 

•  Lipsa de comunicare reală (coordonare-

cooperare) între cadrele didactice pentru 

armonizarea influenţelor educative  

• Nepracticarea unor trasee individualizate 

de învățare și insuficienta adaptare a 

curriculum-ului particularităților unor 

categorii speciale de elevi 

   

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  
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• C.D.S. oferă posibilitatea completării 

nivelului de  informație şi cunoaştere în 

diferite domenii   

• obținerii atestatelor în informatică, a 

certificatelor de instructor sportiv  

• Obținerea certificatului european ECDL   

 Scăderea numărului de clase aprobate în 

comparație cu cele propuse în planul de 

școlarizare afectează structura piramidală 

și implicit continuitatea  

 Politica școlilor gimnaziale de a nu 

încuraja elevii să vină la gimnaziu pentru 

clasele cu specializare din cadrul liceului  

  Scăderea populației școlare duce la 

diminuarea ariei de selecție la clasele de 

gimnaziu  

 Instabilitatea cadrului legislativ  

  

  

a) DOMENIUL RESURSE UMANE  

  

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

• Încadrarea liceului cu cadre didactice 

calificate în proporţie de 100%,  

majoritatea cu gradul I şi II;  

• Profesori în Corpul de Experti, prof. 

metodiști, prof. Coordonatori ai grupelor de 

excelență, antrenori la echipe naționale  

•  Relaţiile interpersonale (profesor-elev, 

profesor - părinţi, profesor - profesor) 

existente, creează un climat educaţional 

deschis, stimulativ.  

• Obținerea creditelor obligatorii  prin 

participarea la cursurile de formare 

continuă, masterate, doctorate și grade 

didactice, stagii de formare în Franța  

• Examene anuale pentru obținerea atestatului 

de antrenor  

• Recompensarea elevilor și profesorilor cu 

rezultate la olimpiadele şi concursurile 

şcolare judeţene, naţionale şi internaţionale.  

• Personal didactic auxiliar calificat cu 

competențe recunoscute (cu studii 

superioare de specialitate)  

• Diseminarea insuficientă a experiențelor 

bunelor practici   

• Interes scăzut pentru burse de dezvoltare 

profesională prin programul Erasmus +  

• Existența unor profesori ancorați în rutină, 

care se opun schimbărilor din educație 

pentru că nu doresc să-și schimbe 

mentalitatea, practicile și metodele 

pedagogice  

• Lipsa de implicare a unor profesori în 

activități extrașcolare, proiecte, etc  
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• Cultură Organizațională puternică, pozitivă 

de tip sarcină, în care membri sunt capabili 

să răspundă la schimbare  

• Posibilitatea profesorilor tineri să se 

perfecţioneze alături de cei cu mai multă 

experienţă  

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  

• Împărtăşirea experienţei, creşterea 

coeziunii grupului şi o comunicare eficientă 

prin activități de teambuilding  

• Varietatea cursurilor de formare şi 

perfecţionare organizate de universităţi,  

C.C.D şi O.N.G./ burse de studii  

• Posibilităţi financiare destinate motivării  

personalului şcolii şi elevilor care participă 

la diferite activități.  

• Oferta largă de cursuri de formare organizate 

de CCD şi de alţi furnizori de formare 

acreditaţi  

• Posibilitatea promovării sportivilor la 

echipele de nivel superior(divizia A și loturi 

naționale)  

 

• Salarizarea non-stimulatoare pentru 

personalul din învăţământ. 

• Prestigiul nerestabilit al profesorului 

• Migraţia părinţilor spre străinătate şi 

plasarea copiilor în grija persoanelor fără 

autoritate.  

• Plecarea unor profesori titulari spre alte 

școli pentru completări de 

norme/pretransfer ca urmare a scăderii 

claselor  

• Scăderea populației școlare într-un ritm 

alert  

• Lipsa unor stimulente financiare pentru 

profesorii care lucrează suplimentar  

  

b) DOMENIUL RESURSE MATERIALE ŞI 

FINANCIARE  

  

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

• Baza materială liceu/CȘS nouă și 

modernă 

• Existenţa unor mijloace moderne de 

informare și documentare.  

• Centru de distribuție gratuită de 

internet la majoritatea școlilor din Dej prin 

rețeaua RoEduNet  

• Decontarea  navetei  pentru 

 elevi  și profesori  

• Acordarea burselor de performanță, 

merit, studiu  

• Premierea elevilor cu rezultate şcolare 

deosebite (Comitetul de părinți)   

• Nu se  expoatează la maxim baza materială 

și a dotările existente   

• Insuficienta dotare a claselor cu mijloace 

didactice moderne: videoproiectoare  

• Baza materială sumară pentru desfăşurarea 

activităţilor din cadrul opţionalelor 

• Insuficiența bugetară alocată din partea 

Consiliului Local pentru activitatea sportivă 

de performanță și pentru activitățile din 

cadrul pareteneriatelor  
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• Sprijinirea activităților școlare și 

extrașcolare de către Comitetul  

Reprezentativ al Părinților și Asociația LAPI 

Dej  

• Participarea intensă la activități în 

plan școlar cu microbusele școlii  

• Susținere din partea sponsorilor mai 

ales la filiera vocațională  

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  

• Posibilitatea accesării unor proiecte și 

programe europene 

• Relații de parteneriat cu diferite 

asociații și instituții locale 

• Posibilitatea ofertării de servicii către 

comunitate pentru atragerea de venituri  

 Blocaje în mecanismele de comunicare 

instituționale odată cu introducerea noilor 

programe informatice pe secretariat/ 

contabilitate  

  

d.) DOMENIUL DEZVOLTARE  ȘI RELAŢII DE PARTENERIAT  

  

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

• Realizarea proiectelor de parteneriat 

internațional , național, local  

• Organizarea anuală a Zilelor liceului cu 

acțiuni de tradiție „Ziua porţilor deschise” 

Concursul de matematică Leon Birnbaum 

care oeferă promovarea imaginii școlii în 

comunitate   

• Participarea elevilor și profesorilor  la 

târgurile de oferte educaţionale  

• Organizarea anuală a turneelor semifinale și 

finale la nivel național pe două ramuri de 

sport( baschet/volei)  

• Realizarea proiectelor de parteneriat cu 

cluburile sportive din țară din punct de 

vedere a relației cazare/masă în perioadele 

de campionat   

• Insuficienta implicare a unor cadre 

didactice în lansarea  de parteneriate   

• Tendința unor elevi/profesori de a nu 

participa la unele manifestări organizate în 

parteneriat cu comunitatea locală  

  

  

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  



 

45  

  

• Interesul instituțiilor de învățămât superior 

de a-şi prezenta oferta educaţională   

• Interesul altor instituţii omoloage pentru 

schimbul de experienţă.  

• Interesul echipelor de eșalon superior pentru 

sportivii de lot național din grupele de juniori  

• Scăderea numărului de sponsori din cauza 

fondurilor insuficiente alocate pentru 

sponsorizări, mai ales pentru filiera 

teoretică  

• Implicarea mai timidă a părinților în 

susținerea unor proiecte derulate de școală,   

    

  

 

IV. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI ŞI DIRECŢIILE 

DE  EVOLUŢIE  

  

VIZIUNEA:  

Ne propunem o educație de calitate, fundamentată pe valori și principii europene, 

capabilă de a oferi societății oameni pregătiți cu o identitate bine definită și o personalitate 

armonios dezvoltată care să facă față realităților unei lumi în schimbare. 

  

MISIUNEA:  

Misiunea școlii este de a furniza servicii educaționale de înaltă calitate prin 

perfecționarea demersului didactic și asigurarea unui ambient favorabil studiului, acordarea de 

șanse egale fiecărui elev și raportarea la standardele europene de educație. 

Scopul este dezvoltarea fiecărui elev la potențial maxim în spriritul formării unei 

personalități active, competente și motivate capabile de opțiune și decizie. Noi încurajăm 

creativitatea, coerența, integrarea și deschiderea spre lume prin intermediul informaticii, 

științelor, limbilor străine și sportului. 

Școala noastră este mereu deschisă tinerilor, este un loc în care fiecare se simte liber, 

își dezvoltă personalitatea și talentul și se pregătesc pentru integrarea în societatea viitorului. 

 

 ŢINTE STRATEGICE  

Ţinând  cont  de  oportunităţile  oferite  de  politicile  educaţionale  la  nivel  naţional,  

fiind receptivi  la schimbările  socio-economice  contemporane,  la fluctuaţiile  de pe piaţa 

muncii,  la tendinţele demografice şi la presiunile comunităţii de adaptare a ofertei 
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educaţionale, echipa de elaborare  planului  de  dezvoltare stabilit următoarele 

scopuri/ţinte strategice pentru perioada 2021-2025:  

✔ T1. Formarea și dezvoltarea în rândul elevilor a competențelor sec. XXI, educarea 

lor în vederea adaptării la o societate aflată în schimbare;   

✔ T2. Asigurarea unui corp profesoral și administrativ de înaltã calificare, cu o 

motivație superioarã și atitudini  participative.   

✔ T3. Optimizarea mediului școlar prin asigurarea de condiții moderne și 

funcționale şi a unui climat de siguranță fizică şi psihică în şcoală.   

✔ T4. Dezvoltarea dimensiunii europene şi obținerea statutului de Şcoală Europeană.   

  

Motivarea alegerii țintelor   
  
• îndeplinirea acestor ținte strategice va îmbunățăți, starea actuală, adaugând valoare 

serviciilor de educaţie furnizate de instituţie.   

• ţintele stabilite sunt absolut necesare pentru existenţa şi dezvoltarea unităţii şcolare;   

• respectă politicile şi strategiile de dezvoltare europene, naţionale, regionale şi locale;   

• strategia este realizabilă cu resursele materiale şi umane existente şi previzibile. 

  

  

  

  

    OBIECTIVE STRATEGICE  

Opțiuni strategice   
  
✔ T1 Formarea si dezvoltarea in rândul elevilor a competențelor sec. XXI, educarea lor 

în vederea adaptării la o societate aflată în schimbare;   

  

Domeniul functional                            Optiunile strategice   
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Dezvoltare curriculara   

  

-Realizarea unei oferte curriculare care să vizeze 

formarea competențelor de comunicare într-o limbă 

străină, competențe antreprenoriale, competențe privind 

cetățenia democratică   

-Obtinerea unor rezultate foarte bune la evaluările 

naționale și BAC.   

-Introducerea unor inovații didactice și strategii moderne 

în predarea disciplinelor  

Dezvoltarea resurselor umane   -Formarea cadrelor didactice în vederea utilizării unor strategii 

didactice activ-participative care sa motiveze elevii, să le 

trezească interesul pentru cunoaștere   

-Formarea cadrelor didactice și didactice auxiliare pentru 

inițierea şi dezvoltarea de proiecte din perspectiva unei 

dezvoltări durabile   

-Pregătirea elevilor capabili de performanţă în vederea 

participării lor la concursuri şi olimpiade şcolare;  

 -Integrarea elevilor cu deficiențe în scoala de masa   

-Implicarea elevilor în vederea responsabilizării individuale și 

colective prin activităţi curriculare și de participare activă la 

activitățile școlii   

Atragerea de resurse financiare 

și dezvoltarea bazei materiale  

-Asigurarea conditiilor pentru desfasurarea optimă a 

activitãților școlare și extrașcolare prin amenajarea spațiilor 

școlare   

-Dotarea cu laptop, videoproiector a fiecărei săli de clasă, în 

vederea folosirii manualelor digitale, soft-urilor educationale, 

realizării de lecții comune cu parteneri din țară și din alte țări 

-Dotarea cu tablete a fiecărui elev pentru desfășurarea unui 

proces educativ calitativ, indiferent de forma de susținere a 

cursurilor   

Dezvoltarea relațiilor 

comunitare  

-Stabilirea unui curriculum corespunzător cerințelor elevilor, 

comunității locale.   

-Menținerea și dezvoltarea parteneriatelor cu școlile din Franța  

-Participarea în cadrul proiectelor locale, naționale și europene   

-Repartizarea bugetului pe priorităţi, cu consultarea factorilor 

implicaţi: Primărie, Comitetul Reprezentativ al Părinţilor   
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T2. Asigurarea unui corp profesoral și administrativ de înaltã calificare, cu o 

motivație superioarã și atitudini  participative.   

Domeniul functional                            Optiunile strategice   

Dezvoltare curriculara   

  

-Participarea unui număr cât mai mare de elevi și cadre 

didactice la toate activitățile organizate în școalã și în 

afara ei.   

-Realizarea unor auxiliare curriculare cu tematică 

integrată   

Dezvoltarea resurselor umane  -Identificarea adecvată a nevoilor de formare continuă a 

personalului din organizație și păstrarea echilibrului 

optim între nevoile sistemice și cele individuale  

 -Stimularea și sprijinirea acestuia pentru realizarea 

acestei formări prin contractarea furnizorilor acreditați de 

formare continuă și monitorizarea numărului minim de 

credite pentru fiecare cadru didactic   

-Îmbinarea formării externe (în instituțiile abilitate ), cu 

cea internă, din cadrul organizației prin folosirea 

oamenilor resursă   

-Selectarea personalului potrivit criteriilor proprii de 

competență   

Atragerea de resurse financiare 

și dezvoltarea bazei materiale  

-Folosirea spațiilor școlare pentru formarea continuă, 

menținerea centrului de testare ECDL, închirieri de săli 

de sport, terenuri   

Dezvoltarea relațiilor 

comunitare  

-Colaborarea cu autoritățile locale și cu alți parteneri de 

la nivel local şi judeţean implicați în actul educaţional, în 

derularea de proiecte şi programe de dezvoltare școlară  

-Dezvoltarea durabilă (a capacității instituționale de a 

aborda și implementa principiile „organizației care 

învață”);   

  
  

T3 Optimizarea mediului școlar prin asigurarea de condiții moderne și funcționale şi a 

unui climat de siguranță fizică şi psihică în şcoală.   

Domeniul functional                            Optiunile strategice   

Dezvoltare curriculară  

  

-Diversificarea ofertei de activităţi extracurriculare, în 

sensul educaţiei pentru dezvoltare durabilă  

-Continuarea proiectelor care vizează combaterea 

violenței, discriminării în mediul școlar   
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Dezvoltarea resurselor umane  -Valorificarea la maxim a dotărilor de care dispune școala 
- Efectuarea unor cursuri de formare pentru consiliere  

- Formarea și dezvoltarea abilităților și comportamentului 

personalului propriu pentru asumarea responsabilităților  

Atragerea de resurse financiare 

și dezvoltarea bazei materiale  

-Gestionarea corectă şi eficientă a resurselor materiale 

existente   

-Realizarea investițiilor propuse pentru obținerea 

autorizației ISU la liceu    

Dezvoltarea relațiilor 

comunitare  

-Asigurarea continuității tradițiilor Liceului   

-Asigurarea unei colaborări foarte strânse între școală și 

familie   

-Dezvoltarea relațiilor de parteneriat educațional și social 

cu instituțiile din comunitate   

-Dezvoltarea de parteneriate educaționale internaționale 

prin participarea la proiectele și programele derulate la 

nivel european   

  

T4 Dezvoltarea dimensiunii europene şi obținerea statutului de Şcoală Europeană   

  

Domeniul functional                            Opțiunile strategice   

Dezvoltare curriculară   

  

- Asigurarea sustenabilității activităţilor de 

cooperare europeană în care s-au implicat profesorii şi 

elevii, prin mobilităţi individuale sau parteneriate, 

demonstrată prin integrarea rezultatelor acestora în 

programul curent al şcolii;   

- Participarea elevilor şi profesorilor la activităţile 

iniţiate de ISJ, MECS, Comisia Europeană, destinate 

promovării valorilor europene;   

Dezvoltarea resurselor umane  - Continuarea activității de formare a cadrelor pentru 

proiectele europene   

-Participarea la seminarii, conferințe, simpozioane, 

platforme de învățare on-line   

-Promovarea unor structuri cu accent pe valorizarea 

individului, a comunicării deschise și climatului 

colaborativ   

Atragerea de resurse financiare 

și dezvoltarea bazei materiale  

-Transformarea spațiului școlar într-un mediu prietenos, 

atractiv odată cu  aducerea acestuia la standardele 

moderne, europene   

-Școala să devină un „centru de formare a cadrelor 

didactice” utilizat atât în predarea la clasă cât și în 

activitățile de proiecte europene și internaționale   
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Dezvoltarea relațiilor 

comunitare  

-Continuarea proiectelor naționale, europene și 

internaționale   

-Depunerea documentației pentru  proiecte Erasmus+,   

-Dezvoltarea parteneriatelor  comune cu școlile din  

Franța și India, dar și cu alte școli din spațiul european  

  

 RESURSELE STRATEGICE   
  

⮚ Resurse umane: elevii, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai autorității locale;   

⮚ Resurse materiale şi financiare: spații adecvate,  mobilier modern modular, echipamente IT, 

birotică/consumabile, finanțările oferite de autoritățile locale și cele din sponsorizări, donații, 

finanțări obţinute în urma aprobării proiectelor depuse la Consiliul  Județean Cluj;   

⮚ Resurse procedurale : strategia managerială a școlii, strategii specific pe comisii de lucru, 

proceduri de lucru pe compartimente   

     ⮚ Resurse informaționale: legislația specifica (site MEN, site ARACIP, site ISJ, site      

ERASMUS+, etc)   

    ⮚ Resurse temporale: alocate anual, semestrial, lunar pentru inițierea, monitorizarea și 

evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea 

rezultatelor stabilite în PDI   

         ⮚ Resurse de autoritate şi putere : MECS, ISJ, Comisia europeană, Primărie, Consiliul  

     Local, Consiliul de Administrație, Echipa Managerială a liceului   

  

  

 STRATEGII  

  

a) Curriculum  

• Analize, informări, activităţi de documentare şi diseminare a conţinuturilor actelor 

legislative, a metodologiilor, a regulamentelor;  
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• Susținerea proiectului bilingv "De la învățământul bilingv către filierele francofone" 

care facilitează obţinerea unui bacalaureat cu menţiunea specială "secție bilingvă 

francofonă"   

• Monitorizarea progresului şcolar în atingerea standardelor educaţionale prevăzute de 

curriculumul şcolar propriu fiecărui nivel de învăţământ  

• Participarea la târguri de oferte educaţionale şi implementarea programelor 

educaţionale de pregătire pentru viaţă  

• Elaborarea auxiliarelor curriculare ( publicații, softuri educaționale, bloguri)   

  

b) Resurse umane  

  

• Instituirea unui sistem relaţional şi informaţional optim între compartimente.  

• Responsabilul cu formarea continuă şi cu şefii de arii curriculare, vor face o analiză a 

nevoilor prioritare pentru stabilirea nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice.  

• Se vor elabora indicatorii de performanţă şi criteriile de evaluare la nivelul ariilor 

curriculare şi comisiilor metodice, fiind stimulaţi  profesorii cu performanţe şcolare 

(gradaţia de merit, distincţii).  

• Încheierea contractului educațional cu elevii liceului şi părinţii acestora.  

• Elaborarea noului R.O.F.pentru liceu și CSȘ și a  regulamentului intern prin adaptarea 

lor la legislația în vigoare  

• Selectarea elevilor capabili de performanţe şi asigurarea pregătirii acestora şi 

participării la olimpiadele şi concursurile şcolare.  

• Sprijinirea elevilor cu dificultăţi de învăţăre prin pregătiri suplimentare organizate de 

către cadre didactice şi prin asistenţă specifică acordată de psihologul şcolar;  

• Organizarea “Zilelor liceului” pentru întâlnirea dintre generaţii şi popularizarea  

realizărilor profesorilor şi elevilor, precum și a ofertei educaționale.  

• Redactarea anuală a revistei școlii „Adolescenții”  

• Actualizarea permanentă a site-ului liceului  
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c) Resurse materiale şi financiare  

  

• atragerea de resurse extrabugetare pentru stimularea elevilor şi profesorilor cu 

performanţe deosebite la concursurile şcolare;  

• Modernizarea în permanență și extinderea rețelei informatice  

• Atragerea de parteneri pentru finanţarea extrabugetară (sponsorizare).   

• Funcționarea în conformitate cu legislația a asociației „LAPI DEJ” și a asociației 

părinților  

  

d) Relaţii de parteneriat   

  

Permanentizarea şi consolidarea relaţiilor de colaborare cu factorii educativi:  

Institutul Cultural Francez, Asociaţia francofonilor, Federaţiile sportive de specialitate 

(volei, baschet, atletism), Primăria Municipiului Dej, Poliţia, Pompierii, Muzeu, Spitalul 

Municipal, Biblioteca Municipală, Centrul Cultural „Arta”, Galeria de Artă, 

Despărţământul „Astra” Dej,  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, instituţii 

de învăţământ superior;  

• Cuprinderea liceului în alte programe educaţionale naţionale şi internaţionale  

• Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu alte licee din ţară şi străinătate;  

• Parteneriate financiare cu celelalte cluburi din țară privind cazarea și masa sportivilor  

•  Organizarea târgurilor de oferte educaţionale.  

5.1 Grupuri ţintă  

A. Grupuri de interese care interferează în actul educaţional  

• Elevii  

• Personalul didactic  

• Personalul didactic auxiliar şi administrativ  

• Părinţii  

• Comunitatea  

• Autorităţile locale  

• ONG-uri, fundaţii, asociaţii  
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• Centre culturale, biblioteci, universităţi, alte şcoli  

• Mass-media  

• Agenţi economici  

  

  

Elevii  

• condiţii optime de învăţare  

• respectarea drepturilor copilului şi a demnităţii personale asigurarea egalităţii de şanse în 

formarea şi dezvoltarea personală  

• dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi orientare şcolară şi profesională în vederea 

inserţiei profesionale şi sociale optime  

• dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare  

• focalizarea curriculumului pe segmentele care răspund intereselor şi aşteptărilor proprii  

• creştere ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber  

•  Promovarea statutului elevului  

  

Părinţii  

• condiţii optime de învăţare şi securitate a copiilor în timpul activităţilor şcolare  

• asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător promovării cu succes a examenelor 

naţionale şi admiterii în etapa superioară de învăţământ în conformitate cu opţiunile 

exprimate  

• servicii de consultanţă psihologică şi educaţională  

• însuşirea de către copii a normelor de conduită socială  

• informări curente şi colaborare eficientă cu profesorul diriginte  

  

  

Cadrele didactice  

• informare profesională şi formare continuă  

• parcurgerea treptelor de perfecţionare şi carieră profesională  

• mediul de lucru plăcut, bază logistică modernă  
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• conducere democratică, participare la luarea deciziilor  

• salarizare decentă, pe măsura importanţei sociale a activităţii prestate  

•  promovarea codului de etică  

  

Autorităţile locale  

• gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare  

•  activitate şcolară care să răspundă nevoilor comunităţii locale  

• informări curente în legătură cu activităţile desfăşurate la şcoală  

• dezvoltare instituţională  

• implicare în programe şi proiecte de interes comun  

• stimularea elevilor prin acordare de burse  

  

ONG-uri, fundaţii, asociaţii  

• programe comune cu şcoala  

•  recrutare de voluntari  

• cursuri/seminarii/conferințe cu participanţi elevi, părinţi şi cadre didactice  

  

Agenţi economici  

 şcoala - consumator de servicii şi produse 

 sprijin în activitate prin sponsorizări  

  

  

Biserica  

• promovarea valorilor morale creştine în educaţie  

• activităţi de parteneriat Mass-media  

• desfăşurarea unor activităţi cu impact mediatic  
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REZULTATE AŞTEPTATE  

Pe termen scurt  

• Creşterea procentului de promovabilitate la examenele naționale   

• Obținerea de premii la olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale şi internaţionale şi 

a participării la simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, competiții sportive  

• formarea capacităţii elevilor de a comunica eficient în situaţii reale, în limba română, 

în 2 limbi străine şi în limbajele de specialitate și de a utiliza noile tehnologii 

informaționale;   

• formarea atitudinilor pozitive în relaţionarea cu mediul social (prin toleranţă, 

responsabilitate, solidaritate, acceptarea şi respectarea diversitatii etc.);   

• asigurarea unei inserții şcolare şi profesionale corespunzătoare aspiraţiilor şi 

aptitudinilor elevilor pentru absolvenții clasei a VIII a și a XII-a;   

• formarea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare învăţării în condiţiile unei societăţi în 

schimbare.  

• dezvoltarea competențelor și diversificarea specializărilor personalului școlii   

• creșterea numărului proiectelor educative desfăşurate la nivel local, judeţean, național și 

international în care şcoala este implicată;   

• realizarea investițiilor propuse   

• finalizarea lucrărilor necesare pentru obținerea autorizației ISU 

•  finalizarea designului liceului         

•  realizarea gardului de împrejmuire la capătul terenului de sport  

• dotarea cu tablete a fiecărui elev 

• refacerea sistemului audio-video pentru coridoare și exteriorul școlii 

• dotarea cu aviziere 

 

- Pe termen mediu  

• Accesarea burselor de dezvoltare profesională în străinătate  

• Găsirea de parteneri pentru proiecte Erasmus +;  

• Obținerea titlului de școală Europeană  

• Dotarea fiecărei săli de curs cu videoproiector/tablă interactivă 

• Reabilitarea termică 

 

Pe termen lung  

• Modernizarea terenurilor de sport din aer liber de la CȘS  
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VI. IMPLEMENTAREA / MONITORIZAREA PROIECTULUI  

  
Strategia cuprinsa in Proiectul de dezvoltare instituțională va fi operaționalizată atât la nivel de 

organizație, prin Planul Operational anual, prin Planul managerial anual al școlii, cât și la nivelul comisiilor 

metodice, catedrelor, colectivelor de lucru, prin planuri operaționale concrete de acțiune, conform 

specificului fiecărui compartiment/comisii. PDI-ul avizat de Consilui de administraţie este documentul 

principal pe baza căruia se vor elabora celelalte documente manageriale ale şcolii.   

Monitorizarea se va realiza prin evaluarea rezultatelor obţinute în diferite etape de aplicare a PDI şi 

se vor compara cu priorităţile stabilite. Rezultatele vor fi prezentate în consiliile profesorale, şedinţele cu 

părinţii şi ale Consiliului de administraţie. Pe perioade scurte (anuale semestriale), ţinând cont de realităţile 

momentului, pot apărea noi obiective generate de schimbările datelor de intrare. Acestea vor fi identificate 

şi cuprinse în noul plan operational si Planul managerial anual al şcolii.   

Evaluarea implementării Proiectului de Dezvoltare Instituţională se va realiza prin:   

- autoevaluare anuală, efectuată în baza planurilor operaţionale anuale de activitate, rezultatele fiind incluse 

în raportul anual;   

- evaluare finală, realizată în ultimul an de implementare, rezultatele fiind incluse în Raportul de evaluare 

finală;   

- evaluare ocazională, efectuată numai în cazul unor schimbări majore  

  
  

        VII. EVALUAREA STRATEGIEI   

  
⮚ Situaţii comparative ale rezultatelor obţinute de elevi la cele două testări (iniţială şi finală)   

⮚ Rezultatele obținute de elevi la evaluările naţionale (Clasele II, IV, VI, VIII ) și BAC;   

⮚ Gradul de integrare a absolvenţilor în licee;   

⮚ Rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri artistice şi sportive   

⮚ Procentul de promovabilitate, rata abandonului scolar   

⮚ Numărul cadrelor didactice care au urmat cursuri de formare continuă   

⮚ Nivelul dotării cu mobilier, aparatură al şcolii   

⮚ Realizarea investițiilor propuse   
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⮚ Numărul și calitatea proiectelor desfășurate în școală   

⮚ Numărul de elevi, cadre didactice, părinți, implicate în aceste proiecte   

⮚ Gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii   

  

  

Documente:   

- Elaborarea Graficului unic de monitorizare şi control al direcțiunii   

- Fişe tip de inspecţie   

- Fișe de colectare a feed back-ului   

- Rapoarte şi procese verbale   

- Rapoarte semestriale şi anuale în cadrul Consiliului de Administraţie   

- Existenţa şi aplicarea procedurilor operaționale specifice   

- Rapoarte de evaluare internă a calităţii   

- Baza de date a școlii   

- Planuri remediale, fişe de monitorizare a activităţii   

- Şedinţe de analiză privind impactul aplicării PDI   

- Chestionare iniţiale şi finale   

- Comunicate de presă   

Pentru atingerea tintelor strategice propuse și punerea în aplicare a opțiunilor strategice cele mai 

potrivite, se elaborează anual planuri operaționale de acțiune. Acestea trebuie realizate, în 

echipă, cu toți factorii de decizie de la nivelul unității de învățâmant, al compartimentelor, 

colectivelor metodice, catedrelor etc.   
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                      ECHIPA DE PROIECT                       

Director: prof. Anamaria-Terezia CETERAȘ-MĂTIEȘ           

  Director adjunct: prof. Iosif MARTONOS            

 Consilier educativ: prof. Cornelia PLATON              

  Responsabil CEAC: prof. Vasile TURI                       

Membri C.A. : prof. Iulia-Mirabela ABRUDAN                                               

  Prof. Silvia FARCAȘ  
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