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O.G.1 – Îmbunătățirea managementului (decizional, informațional, organizatoric, metodologic), în scopul creșterii calității educației la nivelul CSEI 

Sighetu Marmatiei  
  

Obiective specifice 
  

Măsuri şi acţiuni planificate 
  

Resurse 
  

Parteneri 
 

 Termen de   Indicatori de   

Beneficiari 
  

Responsabilităţi 
 

              

          

realizare 
  

performanţă 
     

             

   

       

                    

  I.1.Optimizarea  Actualizarea Consiliului de  Legislaţia în  ISJ Februarie 2017   1.1.1. Respectarea   Elevi  Director 

  activităţilor manageriale  administrație, a comisiilor  vigoare  Maramureş     prevederilor   Părinţi    
  desfășurate la nivelul  specifice; aplicarea   Metodologii  CCD     legislative la nivelul        
  

CSEI Sighetu Marmației, 

prin   

 

metodologiilor M.E.N.C.S. și a 

      

CSEI Sighetu 

Marmației 

       

    
Proceduri 

 
Maramureş 

           
  

aplicarea corectă a 

 
procedurilor CSEI Sighetu 

Marmației, 

      

1.1.2.Stabilirea 

       

    

Regulamente 
              

  modificărilor legislative,  în vederea asigurării         componenței        
                    

  a regulamentelor în  transparenţei decizionale şi           comisiilor pe baza        

  vigoare, a ordinelor  pentru optimizarea activităţii           competențelor        

  M.E.N.C.S  manageriale în anul şcolar           profesionale ale        

    2016-2017.            angajaților;        
     Proiectarea asistenţelor la ore,  Grafic de       1.1.3. Gestionarea   Elevi  Director 
     în vederea asigurării calităţii  asistenţe    februarie 2017   tuturor programelor   Cadre  Responsbil CEAC 
     educaţiei, cu accent pe           naționale (bani de   didactice  Responsabili 
     

îndrumare şi consiliere 
             

               
liceu, bursa 

  
Comunitatea 

 
comisii metodice                     

                 profesională, Lapte   locală    
              

corn) 
     

     Actualizarea / elaborarea  Procedurile și    Martie 2017     Elevi  Director 

     seturilor de proceduri pentru  registrul de        1.1.4. Cunoașterea   Cadre  Responsbil CEAC 
     aplicarea coerentă şi sistematică  înregistrare a        procedurilor de către   didactice  Responsabili 
     

a prevederilor legislative, a 
 

procedurilor 
       

întreg personalul 
   

               Comunitatea  comisii metodice      

metodologiilor şi 

          

CSEI Sighetu 

Marmației 

   

                 
locală 

   

     regulamentelor, a programelor           1.1.5. Stabilirea      
                      

     operaţionale, pentru           tematicii şedinţelor        

     implementarea proiectelor           comisiilor/comitetelo        

     prioritare în anul şcolar 2016-           r de lucru în        
     2017 etc.                   



 Elaborarea tematicii şi a Tematica în  Ianuarie 2017 conformitate cu Elevi Director 

 graficelor pentru şedinţele conformitate cu   atribuțiile structurilor Cadre Responsabili 
 Consiliului de administraţie şi atribuţiile   și cu nevoile didactice comisii/comitete 
 

comisiilor metodice, ale 
  

identificate la nivelul  
structurilor şi 

  
Comunitatea de lucru  

grupurilor de lucru şi comisiilor 
  

şcolii  

cu nevoile 
  

locală Consiliul de  la nivelul şcolii; adaptarea,   1.1.6. Postarea  

identificate la 
   

administraţie  cazuală, a tematicii proiectate   informaţiilor de  
 

nivelul şcolii 
    

    interes pentru   

  Procese verbale   personalul şcolii,   
  de şedinţă   elevi şi părinţi pe   
     

site-ul şcolii 
  

 Transmiterea informaţiilor de Avizier  An şcolar 2016- Personalul Director   

http:// 

scspecialasighet.ro/  interes pentru personalul şcolii Site CSEI  2017 CSEI Secretar   

       Administrator 
     

    
 

      financiar 
     

precum şi la avizierul 
 

       

 Organizarea unor dezbateri la Liste de  An şcolar 2016- Elevi Director   

şcolii  
nivelul coniliului profesoral, prezenţă 

 
2017 Părinţi Responsabili    

 comisiilor metodice, în scopul Procese verbale    Cadre comisii metodice 
 

popularizării legislației de 
    

     
didactice 

 
 

interes pentru diverse categorii 
     

     

Comunitatea 
 

 de cadre didactice pe      
     

locală 
 

 roblematica managementului      
       

 educațional       

 Consilierea cadrelor didactice Liste de  An şcolar 2016-  Cadre Director 

 cu privire la practicarea unui prezenţă  2017  didactice Responsabili 
 management eficient al clasei Procese verbale     comisii metodice 
       
        

 Organizarea în școală a Rezultate  An şcolar 2016-  Cadre Director 

 concursului de ocupare a concurs  2017  didactice Responsabil 
 catedrelor/posturilor vacante pe     Elevi comisie de 
 

parcursul anului școlar 
    

mobilitate       

I.2. Creşterea capacităţii Analiza, la nivelul școlii, a Procese verbale ISJ  1.2.1. Selecția de Elevi Director 

instituţionale de asumare nevoilor reale ale elevilor, a Rapoarte de Maramureş  personal didactic pe Părinţi Responsabil 

a responsabilităţilor ce specificului local și a resurselor analiză  ianuarie 2017 criterii de competență Cadre CEAC 

decurg din procesul 
disponibile pentru propunerea    1.2.2. Stabilirea 

didactice 
Secretar 

ofertei educaționale 
   

ofertei privind 
 

descentralizării, la nivelul 
   

Comunitatea 
 

Prezentarea ofertei la nivelul    curriculumul la  

CSEI Sighetu Marmației 
   

locală 
 

școlilor    decizia şcolii (CDŞ)  
      

 Aprobarea ofertelor în cadrul    şi curriculumul în   

 Consiliului de administraţie    dezvoltare locală   



 
Monitorizarea modului de Procese verbale 
elaborare a ofertei de CDŞ/CDL de consultare a 

la nivelul şcolii părinţilor/ 
 reprezentanţilor 

 comunităţii 

 locale 
  

Avizarea programelor de curs Lista cursurilor 
opțional / curriculum în opţionale 

dezvoltare locală (CDŞ/CDL) avizate 

pentru anul şcolar 2017 – 2018 Fişele de 

la ISJ Maramureş avizare 

  
Implementarea operaţională a Chestionare de 
sistemului de control intern/ autoevaluare 

managerial şi a managementului Proceduri 

riscurilor operaționale 

 Registrul 

 riscurilor 
 Situaţii 

 centralizatoare 

 semestriale și 
 anuale privind 
 stadiul 

 implementării şi 

 dezvoltării 

 sistemului de 

 control intern 

 Raportul 

 privind 

 implementarea 

 sistemului de 

 control intern 

 /managerial 
  

Organizarea unor acțiuni de Programele 
consiliere individuală sau de săptămânale și 

grup a cadrelor didactice, în lunare de lucru 

funcţie de nevoile specifice ale directorului 
  

 
ianuarie-

martie 2017 

 
 
 
 

 

aprilie-mai 2017 
 
 
 
 
 

 

An şcolar 2016-
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Semestrul II an 
şcolar 2016-
2017 

 
(CDL) conform 

nevoilor şi intereselor 

elevilor/specificului 

comunităţii locale 

 
1.2.3. Respectarea 

cerinţelor de 

elaborare a unei 

programe de curs 

opţional (CDŞ/CDL)  
1.2.4. Adecvarea 

cursului opţional 

(CDŞ/CDL) propus 

la nevoile elevilor , la 

specificul local, la 

solicitările agenţilor 

economici parteneri, 

la resursele 

disponibile la nivelul  
școlii  
1.2.5. Existenţa 

avizului pentru toate 

cursurile opţionale 

(CDŞ/CDL) ce se vor 

derula în unitate, în 

anul şcolar 2016-

2017.  
1.2.6. Implementarea 

sistemului de control 

intern-managerial la 

nivelul fiecărui 

compartiment din 

unitate 

  
Elevi Director 

Părinţi Responsabil 

Cadre comisie metodică 

Responsabil 
didactice 

CEAC 
Comunitatea  

locală  
  

Elevi Director 

Părinţi Cadre didactice 

Cadre  

didactice  

Comunitatea  

locală  
  

Elevi Director 

Părinţi Preşedinte 

Cadre comisie SCIM 
 

didactice  

Comunitatea  

locală  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elevi Director 

Părinţi Preşedinte 

Cadre comisie SCIM 
 

didactice  



 identificate la nivelul şcolii şi al    Comunitatea  

 (domenii: metode şi tehnici de preşedintelui    locală  
 comunicare, managementul comisiei SCIM      

 conflictelor, managementul       

 financiar, managementul       

 calităţii, realizarea de       

 parteneriate educaţionale       

 (şcoală/ agenţi       

 economici/comunitate,       

 realizarea de proiecte       

 instituționale de parteneriat       

 strategic)       

I.3. Eficientizarea Actualizarea și funcţionarea Diagrame Gantt  An şcolar 2016- 1.3.1. Personalul Director 

managementului CSEI eficientă a CA din unitate în Procese verbale  2017 conform Responsabilizarea CSEI Preşedinte 

Sighetu Marmației prin urma apariției OMEN nr.   graficului membrilor consiliului  comisie SCIM 

OMEN nr. 3160/01.02.2017, 
prin raportare la 

   

de administraţie din 

  

îmbunătăţirea activităţii 
     

legislaţia specifică 
   

unitate în procesul de 
  

consiliului de 
     

    luare a deciziilor, cu   

administraţie al şcolii 
      

Monitorizarea activității Procesele  An şcolar 2016- privire la buget, Elevi Director 
  

 consiliului de administrație verbale ale CA  2017 conform management Părinţi Responsabil 

    graficului financiar, angajarea Cadre CEAC 
     

personalului, 
 

     
didactice 

 
     

recompensarea 
 

     

Comunitatea 
 

     profesorilor, măsuri  
     

locală 
 

     disciplinare şi control  

 Elaborarea de strategii și Strategii /  An şcolar 2016- intern Elevi Director 

 politici educaționale la nivelul Politici  2017 1.3.2. Utilizarea Părinţi Responsabil 
 unităţii, pe baza politicilor educaţionale   procedurilor privind Cadre CEAC 
 

educaționale la nivel local, şi 
  

transparenţa Consiliul de     didactice  

național 
   

deciziilor (inclusiv administraţie     
Comunitatea      privind solicitările,  

     

locală 
 

     fundamentările şi  
       

     alocările bugetare   

     1.3.3. Dezvoltarea de   

     proiecte instituționale   

     de parteneriat   

     strategic, cu obiective   

     în domeniul   

     eficientizării   

         



 
managementului 

 
O.G.2 - Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare prin modernizarea abordării învățării, a sistemului de evaluare a calităţii în învăţământ 

și prin îmbunătățirea rezultatelor obţinute de elevi 
  

Obiective specifice 
  

Măsuri şi acţiuni planificate 
  

Resurse 
  

Parteneri 
 

 Termen de   Indicatori de   

Beneficiari 
  

Responsabilităţi 
 

              

          

realizare 
  

performanţă 
     

                       

  2.1. Asigurarea  Evaluarea periodică a  Rapoarte de  ISJ An şcolar 2016-   2.1.1. Creșterea   Elevi  Director 

  transparenţei decizionale  personalului didactic, didactic  autoevaluare  Maramureş 2017   transparenței   Părinţi  Responsabil 
  în conducerea  auxiliar şi nedidactic de la  Fişe de        decizionale la nivelul   Cadre  CEAC 
  

operaţională la nivelul 

 

nivelul unităţii şcolare 

        

CSEI Sighetu 

Marmației 

   

Consiliul de     
asistenţă 

         
didactice 

 
  

CSEI Sighetu Marmației, 

prin 

           

2.1.2. Centrarea 

   

administraţie                  

Comunitatea 
 

  respectarea principiului              calității proiectării și      
                 

locală 
   

  autonomiei în educaţie, a              implementării      
                      

  principiului  Verificarea prin asistenţe la ore  Rapoarte de    

Sem II, an şcolar 
2016-   curriculumului în   Elevi  Director 

  responsabilităţii publice  a aplicării documentelor  autoevaluare    2017   vederea formării de   Părinţi  Responsabil 
  şi la nivelul unității  planificare şi proiectare;  Fişe de        competențe la nivelul   Cadre  CEAC 
  

școlare 

 

monitorizarea planificării, 

        

CSEI Sighetu 
Marmației 

   

Responsabili     asistenţă          didactice  
     

organizării şi derulării 
            

comisii metodice                   

Comunitatea 
 

     procesului didactic cu                 
                  

locală 
   

     respectarea Curriculum-ului                 
                       

     Naţional                   
     Monitorizarea prin asistenţe la  Rapoarte de    An şcolar 2016-      Elevi  Director 

     ore / interasistenţe a aplicării  autoevaluare    2017      Părinţi  Responsabil 
     strategiilor moderne de predare-  Fişe de           Cadre  CEAC 
     

învățare-evaluare; accentuarea 
            

Responsabili       
asistenţă 

          
didactice 

 
     

dimensiunii formative a 
            

comisii metodice                   

Comunitatea 
 

     învăţării/evaluării, vizând                 
                  

locală 
   

     competenţele cheie, adoptate la                 
                       

     nivel european                   

     Consilierea cadrelor didactice  Procese verbale    An şcolar 2016-      Elevi  Director 

     cu privire la organizarea în  Rapoarte    2017      Părinţi  Responsabil 
     școală a concursului de ocupare              Cadre  comisie de 
     

a catedrelor/posturilor vacante 
              

mobilitate                   
didactice 

 
     

pe parcursul anului școlar 2016- 
                

                  

Comunitatea 
   

    2017                  
                  

locală 
   

                       

                    

     Consilierea cadrelor didactice  Procese verbale    An şcolar 2016-      Elevi  Director 

     cu privire la implementarea  Rapoarte    2017      Părinţi  Responsabil 

     curriculumului centrat pe              Cadre  CEAC 



     
competențe 

                 

                         

      didactice Responsabili 

      Comunitatea comisii metodice 

      locală  
        

2.2. Asigurarea asistenței Acordarea de consultanță pentru Liste de ISJ An şcolar 2016- 2.2.1. Diversificarea Elevi Director 

specializate în procesul eficientizarea acțiunilor de prezenţă la Maramureş 2017 conform strategiilor didactice Părinţi Responsabil 
de educație centrată pe adaptare curriculară, respectiv activităţile de CJRAE graficului în contextul activităţii Cadre CEAC 
elev pentru de elaborare a unor planuri 

 

instructiv-educative, Responsabili 
consiliere 

  
didactice 

creştere/dezvoltare educaţionale individuale pentru 
  

conform principiului comisii metodice    

Comunitatea personală, socială şi învăţare şi evaluare diferenţiată,    asigurării relevanţei Responsabil    

locală profesională a elevilor, în pentru elevii cu dificultăţi de    pentru creştere / CIAC 
    

furnizarea unui învăţare    dezvoltare personală,   

curriculum Consilierea cadrelor didactice Planuri de  An şcolar 2016- socială şi Elevi Director 

individualizat/adaptat pe problematica educației de tip intervenţie  2017 profesională și prin Cadre Responsabil 

nevoilor de instruire ale remedial personalizată   promovarea educaţiei didactice CEAC 

unor elevi/grupuri de 
   

2.2.2. Participarea la Responsabili  
Curriculum 

   

elevi la toate nivelurile 
   

educație a tuturor 
 

comisii metodice  

adaptat 
   

de școlaritate    elevilor cuprinși în  Responsabil      

     programe destinate  CIAC 

 Monitorizarea elevilor cu CES Lista elevilor  ian-martie 2017 grupurilor vulnerabile Elevi Director 
 integraţi în şcoala de masă integraţi în   a elevilor cu Părinţi Responsabil 
  învăţământul de   deficienţe Cadre CIAC 
    

associate/severe    
masă 

  
didactice       

  Rapoarte de      

  monitorizare      
        

 Evaluarea iniţială şi de progres Rapoarte/grile  An şcolar 2016-  Elevi Director 

 pentru toţi elevii şcolii de monitorizare  2017 conform  Părinţi Responsabil 
    graficului  Cadre CEAC 
      

Responsabili       
didactice       

comisii metodice        

        

 Analiza și prelucrarea Teste adaptate  An şcolar 2016-  Elevi Director 

 rezultatelor obținute la teste şi Lucrări scrise  2017  Părinţi Responsabil 
 lucrările semestriale Rapoarte de    Cadre CEAC 
     

Responsabili   
analiză 

   
didactice      

comisii metodice        

        

2.3. Asigurarea la nivelul Elaborarea, la nivelul fiecărei Rapoarte ISJ oct. 2016 2.3.1. Îndeplinirea Elevi Director 
CSEI Sighetu Marmației a 

unor discipline a programelor de  Maramureş  obiectivelor Părinţi Responsabil 
servicii educaționale de educație remedială  Alte  procesului Cadre CEAC 

      
         



calitate pentru toți elevii,   instituţii  educaţional în didactice Responsabili 

prin adecvarea   şcolare  corelare cu  comisii metodice 
demersului didactic la 

  

pentru 

 

prevederile 
  

Elaborarea şi implementarea Fișele de An şcolar 2016- Elevi Director 
nevoile reale ale elevilor, curriculumului 

unor programe şi proiecte monitorizare învăţământ 2017 conform Părinţi Responsabil 
prin derulare de naţional şi ale 

privind îmbunătăţirea Analize la nivel special graficului Cadre comisie metodică programe specifice curriculumului disciplinei şcolare, a activităţii de școală și 
 

Poliţia 
 

didactice a diriginţilor 
  

specific instituţiei de  de combatere şi de prevenire a proiect privind  
 

Jandarmeria 
 

învăţământ 
  

 delincvenţei juvenile, a rezultatele    
   

2.3.2. Cuprinderea în 
  

 abaterilor comportamentale obţinute de     
   

învăţământul special 
  

 timpurii, în colaborare cu elevi     
   

a tuturor copiilor cu 
  

 instituţiile locale / judeţene      
    

CES orientaţi către 
  

 Derularea parteneriatelor Liste de  An şcolar 2016 – Elevi Director   

CSEI Sighetu 

Marmației  educaţionale interne şi prezenţă  2017 Părinţi Responsabil   

2.3.3. Includerea în  internaţionale, a schimburilor Graficul de  conform graficului Cadre comisie metodică   

programe de educație  

interculturale desfăşurare 
 

de activități   

didactice a diriginţilor 
  

remedială a tuturor   Programele   
    

elevilor cu deficiențe 
  

  concepute     
    

de învățare (Art. 72, 
  

       

     alin.2, LEN 2011)   

     2.3.4. Îndeplinirea   

     obiectivelor propuse   

     prin proiecte   

     instituționale de   

     mobilitate personală   

     și profesională   

     derulate la nivelul   

     şcolii și care vizează   

     adecvarea demersului   

     didactic la nevoile   

     elevilor   

2.4. Diversificarea ofertei Implementarea planului de Grilă de ISJ An şcolar 2016 – 2.4.1. Participarea a Elevi Director 

educaționale de calitate acţiune al şcolii monitorizare şi Maramureş 2017 cel puţin 80 % din Părinţi Responsabil 
prin implementarea unui  evaluare (gradul Alte conform graficului numărul elevilor la Cadre comisie metodică 
program atractiv de 

 

de de activități activităţile educative  
instituţii didactice a diriginţilor 

activităţi nonformale 
 

realizare al 
 

cu caracter  

şcolare 
   

  obiectivelor  extraşcolar   
  

pentru 
   

  parteneriatului)  2.4.2. participarea   
  

învăţământ 
   

  Portofoliul  tuturor elevilor la   

  proiectului CCD  activităţile organizate   
     în cadrul Programului    



 Coordonarea activităţilor de Procese verbale Maramureş An şcolar 2016 – „Să ştii mai multe, să Elevi Director 

 integrare în comunitate şi Agende de  2017 fii mai bun” Părinţi Responsabil 
 dezvoltare educaţională a activitate  conform graficului 2.4.3. Diminuarea Cadre comisie metodică 
 

beneficiarilor aflaţi într-o 
  

de activități situaţiilor de violenţă    
didactice a diriginţilor  

situaţie vulnerabilă prin aportul 
   

din şcoli cu cel puţin     

Comunitatea Diriginţi  membrilor comunităţii - elevi    10 % faţă de anul     

locală 
 

 voluntari din alte unităţi de    şcolar trecut  
      

 învăţământ.    2.4.4. Concordanța   
 Monitorizarea şi evaluarea Plan de acţiune  An şcolar 2016 – temelor stabilite la Elevi Director 
 activităţilor organizate de Rapoarte de  2017 consiliere și orientare Părinţi Responsabil 
 unităţile de învăţământ în cadrul evaluare   cu specificul vârstei, Cadre comisie metodică  

programului „Şcoala altfel - Să 
   

cu interesele sau     
didactice a diriginţilor  

ştii mai multe, să fii mai bun” 
   

solicitările elevilor pe     

Comunitatea Diriginţi      baza programei 
     

locală Cadre didactice      elaborată pentru aria 
     currriculară   
     

Consiliere și 
  

 Organizarea/diversificarea/ Raport de  aprilie 2017 Elevi Director 

 monitorizarea orelor de monitorizare   orientare 100% Părinţi Responsabil 

 consiliere și orientare    2.4.5. Diminuarea Cadre comisie metodică 
 

(dirigenție) în concordanță cu 
   

situațiilor de conduită     
didactice a diriginţilor  

specificul vârstei și nevoilor 
   

și comportamente     
Comunitatea Diriginţi  identificate care să vizeze    

inadecvate în școală     

locală 
 

 

dezvoltarea personală a elevilor 
    

    

și în comunitate cu 
 

      

 

Elaborarea unei baze de date Baze de date 
 

An şcolar 2016 – Elevi Director   
cel puțin de 25% față  

complexe asupra încadrării 
  

2017 Părinţi Responsabil    

de anul școlar trecut  unităţii cu personal didactic şi    
Cadre comisie      

 

unei baze de date cu 
    

     
didactice perfecţionare  

perfecţionarea şi formarea 
    

     

Comunitatea Secretar  continuă în unitate.     
     

locală 
 

       
        

 Comunicarea către angajaţi a Baze de date  noiembrie 2016  Elevi Director 

 informaţiilor cu privire la     Părinţi Responsabil 
 perfecţionarea cadrelor     Cadre comisie 
 

didactice prin grade didactice 
    

     
didactice perfecţionare       

      Comunitatea Secretar 

      locală  
        

2.5. Creșterea Activităţi metodice ale Procese verbale ISJ sept. 2016 2.5.1. Participarea Elevi Director 

competențelor specifice responsabilului cu formarea Liste de Maramureş  tuturor cadrelor Cadre Responsabil 
prestării unor servicii de continuă cu cadrele didactice prezenţă   didactice / a    



 calitate de către cadrele  din unitate     Alte     personalului didactic  didactice  comisie 

 didactice, prin includerea        instituţii     auxiliar la cel puţin o     perfecţionare 
 în programe de        şcolare     formă de       
 

perfecţionare prin grade 
           

perfecţionare în anul 
      

 

       

pentru 
   

 

      

 

Acțiuni de informare și instruire 
 

Agenda 
  

Semestrial 
 

Cadre 
 

Director  
didactice şi diverse alte 

     
şcolar 2016-2017 

  

  
a cadrelor didactice care solicită 

 
întâlnirii 

 
învăţământ 

     
didactice 

 
Responsabil  activităţi de formare        2.5.2. Utilizarea în   

  
înscrierea la examenul național 

 
Liste de 

 

CCD 
        

comisie           activitatea la clasă a     
    

de definitivare în învățământ și 
 
prezenţă 

         

      
Maramureş 

    
achiziţiilor dobândite 

    
perfecţionare     

la examenele de acordare 
 
Procese verbale 

         

            
în cadrul cursurilor 

      

    
gradelor didactice 

                

              
de formare de către 

      

    

Constituirea la nivelul CSEI 
 

Oferta de 
    

An şcolar 2016 – 
  

Cadre 
 

Director           cel puţin 80 % din   
    

Sighetu Marmației a unui 

colectiv de 

 

formare 

   

2017 

   

didactice 

 

Responsabil           numărul cadrelor   
    

lucru format din echipa 
 

Liste de 
           

CEAC             didactice     
    

managerială, responsabili de 
 
prezenţă 

           
Responsabili             2.5.3. Abilitarea     

    
comisii metodice şi CEAC, 

              
comisii metodice               tuturor cadrelor     

    
responsabilul cu formarea 

              
Responsabil               didactice în evaluarea     

    

continuă şi responsabilul cu 
              

comisie               competenţelor     
    

proiectele educaţionale în 
              

perfecţionare               propuse prin     
    

scopul elaborării, din 
              

              programele școlare,       
    

perspectivă instituţională, a 
                

              în scopul orientării şi       
    

unor proiecte de mobilitate în 
                

              optimizării procesului       
    

scop de dezvoltare profesională 
                

              de învăţare       
    

a cadrelor didactice 
                

                      

 O.G.3 – Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic şi adaptarea ofertei educaţionale la nevoile comunităţii locale;       
 

Obiective specifice 
  

Măsuri şi acţiuni planificate 
  

Resurse 
  

Parteneri 
 

 Termen de   Indicatori de  
 

Beneficiari 
  

Responsabilităţi 
 

            

         
realizare 

  
performanţă 

     

                      

 3.1. Fundamentarea  Stabilirea ofertei educaţionale  Planul de  ISJ  An şcolar 2016-  3.1.1. Corelarea  Elevi  Director 

 ofertei educaţionale pe  pentru învăţământul profesional  şcolarizare  Maramureş 2017   planului de  Părinţi  Responsabil 

 baza nevoilor de  

şi tehnic la nivelul CSEI Sighetu  
Marmației  Chestionare  Consiliul     şcolarizare pentru  Cadre  CEAC 

 

dezvoltare personală a 
 

 şi fundamentarea 
 

privind 
     

învăţământul 
  

Responsabil     
judeţean 

     
didactice 

 
 

elevilor, ţinând cont de 
 
planului de şcolarizare în 

 
orientarea 

     
profesional şi tehnic, 

  
comisie     

Operatori 
     

Comunitatea 
 

 caracteristicile  funcţie de analiza opţiunilor  şcolară şi      cu priorităţile de   curriculum     

economici 
     

locală 
 

 comunităţii locale.  şcolare - profesionale ale  profesională      dezvoltare     
    

Asociaţii 
          

    elevilor clasei a VIII-a         preconizate în PLAI       

          profesionale     şi PRAI.       

    Monitorizarea situaţiei  Raport de  ONG-uri  aprilie 2017  3.1.2. Investigarea  Elevi  Director 

    
absolvenţilor CSEI Sighetu  

Marmației,  analiză        inserţiei pe piaţa  Părinţi  Responsabil 

    a inserţiei profesionale,           muncii a cel puţin  Cadre  CEAC 
    

pe baza informaţiilor oferite de 
          

50% din numărul 
  

Responsabil                
didactice 

 
    

angajatori. 
          

absolvenţilor 
  

comisie                   



                învăţământului  Comunitatea  curriculum 

                profesional şi tehnic  locală  Secretar 
                din unitate     Asistent social 

                        
    Antrenarea în activitatea de  Acorduri de    An şcolar 2016-     Elevi  Director 

    pregătire profesională a elevilor  parteneriat cu    2017      Părinţi  Responsabil 
    prin realizarea unui real  instituții și           Cadre  CEAC 
    

parteneriat cu instituțiile și 
 

agenţi 
           

Responsabil                
didactice 

 
    

agenții economici beneficiari ai 
 
economici 

           
comisie metodică                

Comunitatea 
 

    serviciilor de formare               Secretar                  

locală 
 

    profesională inițială               Asistent social 
                    

 3.2 Creşterea gradului de  Activizarea parteneriatului  Contracte cadru    An şcolar 2016-  3.2.1. Încheierea  Elevi  Director 

 participare a agenţilor  social în formarea profesională  încheiate cu    2017   acordurilor de  Părinţi  Maiştri instructori 
 economici în vederea  iniţială – parteneriate active  agenţii        colaborare /  Cadre  Secretar 
 

corelării ofertei 
 

şcoală-agent economic în 
 

economici 
       

parteneriat între CSEI 
    

           
didactice 

   
 

educaţionale cu piaţa 
 
vederea îmbunătăţirii formării 

 
Statistici 

       
Sighetu Marmației şi 

    

           

Comunitatea 
   

 muncii şi eficientizării  profesionale iniţiale  privind numărul        agenţii economici de     
           

locală 
   

 învăţământului     elevilor primiți        profil     
                  

 profesional     în stagii de                

       pregătire                

       practicã                

    Dezvoltarea capacităţii cadrelor  Contracte cadru    Sem. I     Elevi  Director 

    didactice care predau module de  încheiate cu           Părinţi  Profesor cultură 
    specialitate din învăţămîntul  agenţii           Cadre  de specialitate 
    

profesional şi tehnic pentru a 
 

economici 
           

Maiştri instructori                
didactice 

 
    

forma şi dezvolta competenţele 
 
Procese verbale 

             

               

Comunitatea 
   

    cheie conform standardelor de  de şedinţă              
               

locală 
   

    pregătire profesională;                 
                      

    dezvoltarea spiritului                   

    antreprenorial                   

 O.G.4 – Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară       
 

Obiective specifice 
  

Măsuri şi acţiuni planificate 
  

Resurse 
  

Parteneri 
 

 Termen de   Indicatori de  
 

Beneficiari 
  

Responsabilităţi 
 

            

         

realizare 
  

performanţă 
     

                      

 IV.1 Aplicarea  

Corelarea strategiei CSEI Sighetu  
Marmației  Strategia de  ISJ An şcolar 2016-  4.1.1 Reducerea ratei  Elevi  Director 

 prevederilor legislative în   cu strategia ISJ  dezvoltare a  Maramureş 2017   de părăsire timpurie a  Părinţi  Responsabil 
 domeniul monitorizării,  Maramureş şi cu Strategia  învăţământului  Comitetul de     şcolii cu 1% faţă de     comisie metodică 
  

privind reducerea părăsirii 

 

 

 

preuniversitar 

     

anul şcolar 2015- 

    

a diriginţilor  
prevenirii şi reducerii 

   
părinţi din 

        
  

timpurii a şcolii din România şi 

 

din judeţul 

    

2016 

     

Responsabil 

  

absenteismului şi 
   

şcoală 
        

  

cu reducerea absenteismului 

 

Maramureş 

     4.1.2 Diminuarea 

 

    CEAC 

                  



 
abandonului şcolar şcolar având ca scop: 2016-2017 Poliţia 

 - Creşterea inteligentă, prin  Jandarmeria 
 îmbunătăţirea nivelurilor de  ONG-uri 
 

educaţie şi formare profesională 
 

   

 - Creşterea incluzivă, prin   

 sublinierea  părăsirii timpurii a   

 şcolii  ca factor de risc major   

 pentru şomaj, sărăcie şi   

 excluziune social   

 - Creşterea susţinută, prin   

 punerea accentului pe eficienţa   

 resurselor, sustenabilitatea şi   

 competitivitatea mediului, în   

 special prin învăţarea pe tot   

 parcursul vieţii   

 Organizarea de dezbateri cu Procese verbale  

 privire la reducerea de la şedinţe  

 absenteismului şi abandonului Statistici  

 şcolar cu centrarea acţiunilor pe Centralizatoare  

 măsuri de prevenire, intervenţie   

 şi compensare, prin itermediul   

 consiliilor profesorale,   

 comisiilor metodice, a   

 lectoratelor cu părinţii, ore de   

 dirigenţie etc.   

 Sprijinirea derulării Procese verbale  

 programelor de consiliere şi de la şedinţe  

 orientare pentru copii / elevi în Statistici  

 vederea dezvoltării Centralizatoare  

 dimensiunilor atitudinale şi   

 valorice ale personalităţii   

 elevilor, cultivarea încrederii în   

 sine şi în ceilalţi, valorizarea   

 relaţiilor interpersonale,   

 implicarea în luarea deciziilor   

 etc.   

 Monitorizarea absenteismului Planificările  

 din unitate şi stabilirea unei pentru  

 politici educaţionale privind activităţile de  

 prevenirea şi diminuarea consiliere şi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

An şcolar 2016-
2017 conform 
graficului 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

An şcolar 2016-
2017 

 
procentului de elevi 

aflaţi în situaţie de 

absenteism major cu 

5% faţă de anul 
şcolar anerior 

  

  
Elevi Director 

Părinţi Responsabil 

cadre comisie metodică 

a diriginţilor 
didactice 

Responsabil 
Comunitatea 

CEAC 
locală Diriginţi 

 

  
Elevi Director 

Părinţi Responsabil 

cadre comisie metodică 

a diriginţilor 
didactice 

Responsabil 
Comunitatea 

CEAC 
locală Diriginţi 

 

  
Elevi Director 

  



 situaţiilor de abandon şcolar orientare    didactice Responsabil 

 precum: Graficul     CEAC 

 - Desfăşurarea de activităţi prin activităţilor de     Diriginţi 
 intermediul cărora să se suport      

 promoveze un comportament educaţional      

 adecvat al elevilor şi       

 diminuarea absenteismului       

 şcolar;       

 - Informarea permanentă a       

 familiilor privitor la frecvenţa şi       

 comportamentul elevilor, la       

 rezultatele şcolare ale acestora       

 Monitorizarea activităţii de Statistici  An şcolar 2016-  Elevi Director 

 consiliere individuală a elevilor privind  2017  Părinţi Responsabil 
 care absentează nemotivat şi a dinamica    Cadre comisie metodică 
 

părinţilor acestora fenomenului 
   

a diriginţilor     
didactice   

Rapoarte de 
   

Responsabil       

  informare     CEAC 

       Diriginţi 

        

 Monitorizarea desfăşurării de Analiza  An şcolar 2016-  Elevi Director 

 activităţi atractive, produselor  2017  Părinţi Responsabil 
 extracurriculare, adecvate activităţii    Cadre comisie metodică 
 

nevoilor reale ale elevilor, elevilor 
   

a diriginţilor     
didactice  

pentru creşterea motivaţiei de Instrumente de 
   

Responsabil      

 învăţare monitorizare     CEAC 

  (fişă de      

  observare,      

  raport scris etc.)      

 Elaborarea calendarului Calendarul  An şcolar 2016-  Elevi Director 

 acţiunilor extracurriculare şi acţiunilor  2017  Părinţi Responsabil 
 extraşcolare pentru anul şcolar extracurriculare    Cadre comisie metodică 
 

2016-2017 şi cuprinderea în şi extraşcolare 
   

a diriginţilor     
didactice  

cadrul acestuia a acţiunilor de Procese verbale 
    

      

 prevenire şi de combatere a       

 consumului de alcool, droguri,       

 tutun şi a programului de       

 educaţie pentru cetăţenie       

 democratică       

IV.2 Prevenirea Monitorizarea gradului de Statistici ISJ An şcolar 2016- 4.2.1 Reducerea cu Elevi Director 
         



fenomenului de violenţă siguranţă din unitate şi a privind Maramureş 2017 10% a cazurilor de Părinţi Responsabil 

şcolară aplicării Legii nr. 35/2007, dinamica Comitetul de  violenţă în spaţiul Cadre comisie metodică 
 privind implementarea fenomenului părinţi din  şcolar şi în apropierea didactice a diriginţilor 
 

Strategiei de reducere a 
  

acestuia Responsabil   
şcoală 

  
 

fenomenului de violenţă 
    

CEAC   
Poliţia 

   

 Organizarea de dezbateri cu Rapoarte An şcolar 2016-  Elevi Director  

Jandarmeria 
 

 privire la efectele violenţei Procese verbale 2017  Părinţi Responsabil 
 

ONG-uri 
 

 asupra colectivelor de elevi, la ale întâlnirilor   Cadre comisie metodică 
 

nivelul cercurilor pedagogice, la 
    

a diriginţilor      
didactice  

şedinţele cu directorii, cu 
    

Responsabil      

Comunitatea  participarea reprezentanţilor     CEAC      

locală  poliţiei şi a jandarmeriei, ONG-      
       

 uri; diseminarea exemplelor de       

 bună practică       

 Implementarea planului de Grafic de  An şcolar 2016-  Elevi Director 

 măsuri privind creşterea control  2017  Părinţi Responsabil 
 siguranţei la nivelul CSEI     Cadre comisie metodică 
 

Sighetu Marmației în anul şcolar 
    

a diriginţilor      
didactice  

2016-2017 
    

Responsabil      

Comunitatea       CEAC       

locală        
        

O.G.5 – Creşterea nivelului de siguranţă a elevilor în spaţiile şcolare 
  

Obiective specifice 
  

Măsuri şi acţiuni planificate 
  

Resurse 
  

Parteneri 
 

 Termen de   Indicatori de   

Beneficiari 
  

Responsabilităţi 
 

              

          

realizare 
  

performanţă 
     

                       

  V.1. Asigurarea aplicării  Verificarea tuturor spaţiilor din  Grafic de  ISJ Permanent   V.1.1. Reducerea la   Elevi  Director 

  prevederilor legislative în  şcoală astfel încât activitatea  control  Maramureş     zero a riscului de   Părinţi  Administrator 
  domeniul siguranţei  didactică să se desfăşoare în     Poliţia     producere a   Cadre  Personalul 
  

elevilor în spaţiile şcolare 
 

condiţii de maximă siguranţă. 
        

accidentelor în spaţiul 
   

muncitor de pază        
Jandarmeria 

      
didactice 

 
               

şcolar 
   

şi întreţinere            

ISU 
         

                       
                    

     Prelucrarea cu toţi elevii şcolii a  Norme NTSM    Martie  2016      Elevi  Director 

     normelor de securitate şi  Procese verbale           Părinţi  Administrator 
     siguranţă specifice spaţiilor              Cadre  Cadre didactice 
     

şcolare/internatului şcolii în 
                

                  
didactice 

   
     

care îşi desfăşoară activitatea 
                

                       

     (laboratoare şcolare, ateliere                   

     şcolare, sala/terenul de sport) –                   

     sub semnătura de luare la                   

     cunoştinţă                   



 
Verificarea/actualizarea Planuri 
planurilor de evacuare a evacuare 

clădirilor CSEI conform  

normelor P.S.I.  

  
Organizarea eficientă a Program 
serviciului pe şcoală astfel încât serviciu pe 

riscul producerii unor şcoală 

accidente/evenimente în timpul  

pauzelor să fie redus la zero.  

  
Securizarea accesului în curtea Registru de 
şcolii şi în internat prin evidenţă 

intermediul personalului  

muncitor de pază, profesor de  

serviciu, elev de serviciu,  

personalul care deserveşte  

internatul şcolii 

 

  

Reînnoirea protocoalelor de Protocoale 

colaborare cu unităţile locale de Procese verbale 

jandarmi, poliţie, pompieri  

  

  
Februarie -

martie 2017 
 
 
 
 

 

Permanent 
 
 
 
 
 

 

Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ianuarie-martie 

2017 

  
Elevi Director 

Părinţi Responsabil 

Cadre comisie PSI 
 

didactice  

Personal  

angajat  
  

Elevi Director 

Părinţi Responsabil 

Cadre comisie întocmire 

orar 
didactice  

Personal  

angajat  
  

Elevi Director 

Părinţi Administrator 

Cadre Personalul 

muncitor de pază 
didactice 

şi de întreţinere 
Personal 

 
angajat  

  

Elevi Director 

Părinţi Responsabil 

Cadre comisie PSI 
 

didactice  

Personal  

angajat  
  



O.G.6 – Îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii şi achiziţionarea materiale didactice care să susţină un demers educativ, formativ şi recuperator de calitate.  
  

Obiective specifice 
  

Măsuri şi acţiuni planificate 
  

Resurse 
  

Parteneri 
 

 Termen de   Indicatori de   

Beneficiari 
  

Responsabilităţi 
 

              

          

realizare 
  

performanţă 
     

                       

  VI.1. Armonizarea bazei  Desemnarea unui grup de lucru  Liste de  Consiliul Martie2017   VI.1.1. Înoirea a cel   Elevi  Director 

  materiale cu cerinţele  în unitate cu scopul identificării  inventar  Judeţean     puţin 10% din   Părinţi  Administrator 
  unui învăţământ special  mijloacelor fixe şi a obiectelor  Procese verbale  Maramureş     mobilierul şcolar, a   Cadre  financiar 
  

modern, de nivel 
 

de inventar uzate moral sau 
 

Referate de 
     

echipamentelor 
   

Administrator      Agenţi       didactice  
  

european, prin 
 
fizic care, în colaborare cu 

 
necesitate 

     
specifice şi a 

   
patrimoniu      

economici 
      

Personal 
 

  completarea bazei  Comisia de inventariere va face         materialului didactic      
       

ONG-uri 
      

angajat 
   

  materiale cu mijloace  propuneri în vederea înlocuirii         din unitate;      
                    

  fixe, obiecte de inventar  acestora şi achiziţionarea altor                   

  şi material didactic  bunuri necesare desfăşurării în                   

tru a se asigura cadrul bune condiţii a procesului de       

material optim pentru învăţământ la nivelul CSEI       

desfăşurarea unui proces Sighetu Marmației.       

formativ şi recuperator de Întocmirea Proiectului de buget Proiect de buget  Februarie 2017  Elevi Director 

calitate pentru anul 2017 ţinând cont de     Părinţi Administrator 
 nevoile de îmbunătăţire a bazei     Cadre financiar 
 

materiale şi înaintarea motivată 
     

     
didactice 

 
 

a acestuia spre aprobare 
     

     

Personal 
 

 Consiliului Judeţean      
     

angajat 
 

 Maramureş      
       

 Contactarea agenţilor Baza de date  Octombrie 2016  Elevi Director 
 economici şi a diferitor ONG-     Părinţi Responsabil 

 uri, interesaţi de o colaborare cu     
Cadre comisie de 

 

şcoala în vederea o 
    

imagine a şcolii      didactice  

donaţii/sponsorizări 
     

     
Comunitatea 

 
       

      locală  
        

VI. 2. - Redistribuirea şi Reamenajarea spaţiilor şcolare Rapoarte  Februarie 2017 VI.2.1. Reabilitarea Elevi Director 

reorganizarea spaţiilor şi distribuirea acestora în    sălilor de clasă şi a Părinţi Administrator 

şcolare raportat la 

funcţie de numărul elevilor pe 

    cabinetelor şcolare în Cadre financiar 

cerinţele fiecărei etape de cicluri de învăţământ / clase de 
   

procent de 30% şi Administrator    
didactice 

dezvoltare a instituţiei. elevi 
   

igienizarea tuturor patrimoniu    Personal 



     spaţiilor şcolare;  
     

angajat 
 

     VI.2.2. Asigurarea în  

 Reorganizarea spaţiilor Referate de  Februarie 2017 procent de 100% a Elevi Director 
 existente necesitate   spaţiului şi volumului Părinţi Administrator 
 astfel încât să fie îndeplinite    necesar de aer în Cadre financiar 
 

condiţiile impuse de către DSP 
   

funcţie de numărul de Administrator     didactice  

şi ISU 
   

elevi pe clase; patrimoniu     
Personal      VI.2.3. Amenajarea  

     

angajat 
 

     unui atelier pentru 

muncitorul de 

intretinere in cadrul 

garajului 

Director 

      
Administrator 

     dotarea acestuia cu  financiar 
     echipamentele  Administrator 
     necesare,   patrimoniu 

 

Realizarea unui studiu de 

fezabilitate in vederea mansardarii 

acoperisului scolii si realizarea de 

cabinete .,            

        

OG8. Deschiderea sistemului educaţional maramureşean şi de formare profesională către societate, către mediile: social, economic şi cultural 

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru 

atingerea obiectivului specific 

Resurse 

necesare 

Termen de realizare Indicatori de realizare Beneficiari Responsabili 

Susţinerea participării 

la cursurile de 

formare continuă a 

personalului didactic 

prin programe 

MENCS, POCU, 

PODCA, alte surse de 

finanţare pentru un 

bun parcurs al 

procesului de ÎPV 

― Asigurarea accesului la 

activităţile de 

perfecţionare/formare 

continuă/ÎPV a intregului 

personal prin accesarea ofertei 

CCD şi a altor furnizori de 

formare, în vederea 

îmbunătăţirii activităţii de 

predare şi de evaluare  

Oferta de 

formare a CCD 

Proiecte–

fonduri 

europene  

Liste formabili 

2016-2017 Cuprinderea tuturor 

cadrelor didactice în 

cursuri de formare 

profesională în 

funcţie de nevoile 

identificate  

Intregul 

personal  

Director, 

respomsabil 

formare continua 

― Participarea la cel puţin un curs 

de formare organizat de 

MENCS, ISJ, alţi furnizori 

acreditaţi a tuturor CD din judeţ 

Liste formabili 

Proiecte–

fonduri 

europene 

2016-2017  Director 

RFC 

 

― Monitorizarea parcurgerii celor Centralizatoare 2016-2017 Cadre Director, 



90 de credite profesionale 

transferabile în ultimii 5 ani 

şcolari încheiaţi sau a gradului 

didactic de către toate cadrele 

didactice din scoala  

pe scoala 

Rapoarte 

PV 

 

didactice 

 

Personal 

 

angajat 

RFC 

― Asigurarea cadrului de 

perfecţionare prin grade 

didactice: 

- Oferirea de sprijin în elaborarea 

documentelor/a portofoliului 

educaţional 

 

Liste candidaţi  

Dosare 

candidaţi 

 

2016-2017 Cadre 

didactice 

Director, 

 sefi de comisii 

Monitorizarea 

impactului 

parteneriatelor 

şcolare asupra 

calităţii actului 

educaţional 

― Sprijinirea  pentru dezvoltarea 

relaţiilor parteneriale în mediul 

comunitar în realizarea de 

proiecte şi obţinerea de granturi 

pentru şcoală şi comunitate 

Proiectele de 

parteneriat 

2016-2017 Selectarea şi 

dezvoltarea 

proiectelor de 

parteneriat 

educaţional care duc 

la dezvoltarea şcolii 

şi a comunităţii 

locale. Eliminarea 

parteneriatelor 

ineficiente 

 

Cadre 

didactice 

Director 

Coordonator de 

proiecte ed,  

― Încheierea de contracte de 

colaborare cu agenţii economici 

beneficiari ai serviciilor de 

formare profesională iniţială în 

vederea asigurării condiţiilor de 

desfăşurare a pregătirii practice 

a elevilor 

Inspecţii pe 

componenta 

CEAC 

Conform 

calendarului activităţilor de 

evaluare 

Diriginti 

,maistri 

instructori 

Director 

 Membrii CA , 

CEAC 

― Informarea şi sprijinirea 

cadrelor didactice care doresc 

să participe la activităţi de 

formare privind educaţia 

adulţilor 

 

Lista CD 

formatori 

2016-2017 Cadre 

didactice 

Director, , 

Membrii CA  

― Implicarea în  proiecte 

noi/derularea proiectelor 

Candidaturi 

depuse 

ian–apr 2017 Cadre 

didactice 

Director 

 Membrii CA 



aprobate spre finanţare în 

cadrul Erasmus+  

― Elaborarea unui plan de 

şcolarizare realist, relevant 

pentru nevoile comunităţii şi ale 

elevilor, care să ţină seama de 

nivelul educaţiei oferite la 

nivelul CSEI Sighetu 

Marmatiei 

 ianuarie 2017 Elevi 

Părinţi 

Cadre 

 

didactice 

 

 

Director, Membrii 

CA 

OG9. Finanţarea învăţământului preuniversitar maramureşean 

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea obiectivului 

specific 

Resurse 

necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de 

realizare 

Beneficiari Responsabili 

Asigurarea finanţării 

instituţiilor de 

învăţământ 

― Asigurarea finanţării CSEI SIGHET  conform 

dispoziţiilor LEN şi a HG1274/2011 şi a bugetului de 

stat 

 

Monitorizare Ani 

financiari 

Respectarea cu 

stricteţe a încadrării 

în indicatorii de plan 

aprobaţi de către 

Ordonatorul 

principal de credite–

pe secvenţa din anii 

financiari cuprinşi în 

anul şcolar 2016-

2017 

Elevi 

Părinţi 

Cadre 

 

didactice 

 

Personal 

 

angajat 

Director 

Contabil şef 

― Respectarea cu stricteţe a încadrării în indicatorii de 

plan aprobaţi de către Ordonatorul principal de 

credite–pentru anii financiari cuprinşi în anul şcolar 

2016-2017, la toate articolele cuprinse în plan şi 

repartizat CSEI SIGHET  

― Asigurarea finanţării pentru plata în cadrul 

programului ”Bani de liceu” 

― Efectuarea plăţilor în limita alocaţiilor bugetare 

pentru plata ajutorului financiar acordat de către 

Guvernul României în vederea stimulării 

achiziţionării de calculatoare, în baza Legii 269/2004 

― Asigurarea încadrării în limitele bugetare aprobate a 

finanţării transportului pentru elevii care îndeplinesc 

Bilanţ si 

anexe la 

bilanţ 

Trimestrial 

şi anual 

 Director 

Contabil şef 



condiţiile stabilite de OMECTS 329/2007, cu 

modificările ulterioare 

― Efectuarea plăţilor în baza sentinţelor definitive şi 

irevocabile pentru Euro100 carte pe suport electronic 

pentru cadrele didactice cu respectarea dispoziţiilor 

Legii 315/2006 

― Asigurarea bazei legale şi a plăţilor angajate pentru 

acţiunile de perfecţionare a personalului didactic; 

efectuarea plăţilor alocate în baza contractelor şi a 

convenţiilor încheiate 

― Respectarea normelor legale privind plăţile ce se vor 

efectua pentru organizarea transportului elevilor la 

concursuri, campionate 

― Asigurarea plăţilor  pentru utilităţi, întreţinere, 

aprovizionare 

― Respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea 

plăţilor pentru lucrările de investiţii  

Bilanţ si 

anexe la 

bilanţ 

Trimes-trial 

şi anual 

 Director 

Contabil şef 

Asigurarea fondurilor 

pentru examinarea 

medicală obligatorie 

pentru CD din 

Bugetul Judeţean 

― Crearea cadrului propice pentru organizarea 

consultaţiilor medicale pentru evaluarea sănătăţii 

corporale şi mentale ale CD (IMECTS 4/2011), prin 

asigurarea fondurilor din Bugetul Local/Judeţean 

Facturile 

fiscale emise 

de către 

firmele 

contractate 

2016-2017 Obţinerea tuturor 

avizelor medicale şi 

a celor psihologice 

pentru întreg corpul 

profesoral 

CD 

Angajaţi 

şcoli 

Director 

Contabil şef 

Susţinerea 

programelor sociale 

naţionale 

― Gestionarea corectă a atribuţiilor în cadrul 

programelor naţionale "Fructe în şcoli", aprobat prin 

OUG nr. 24/2013, cu modificările şi completările 

ulterioare şi "Lapte şi corn", aprobat prin OUG nr. 

96/2002 şi HG nr. 714/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Documentele 

necesare 

bunei 

colaborări cu 

Consiliul 

Judeţean 

2016-2017 Întocmirea la timp a 

situaţiilor statistico-

financiare 

 Director 

Contabil şef 

Administrator  

Aplicarea legislaţiei 

privind naveta 

elevilor 

― Decontarea navetei elevilor conform viitoarei 

aprobări OUG de modificare a LEN 

Documente 

contabile 

2016-2017 Toţi solicitanţii vor 

beneficia de 

aplicarea legii 

 Director 

diriginti 

Contabil şef 

OG10. Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii 

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea Resurse Termen Indicatori de realizare Beneficiari Responsabili 



obiectivului specific necesare de 

realizare 

Organizarea internă a 

compartimentului cu 

specific 

― Întocmeşte, actualizează şi gestionează 

procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul 

CSEI Sighet 

 

Site-ul CSEI 

2016-

2017 

Invocarea articolelor de lege în 

minim 50% din documentele 

îtocmite 

Cadre 

didactice, 

elei, parinti 

Director 

CEAC 

― Completarea la zi a Registrelor matricole de 

evidenţă a elevilor 

 2016-

2017 

 

Elevi 

Director 

 secretar 

Creşterea integrităţii, 

reducerea 

vulnerabilităţilor şi a 

riscurilor de corupţie 

― Ducerea la îndeplinire a măsurile ce ne revin 

ca instituţie potrivit SNA 

― Considerarea interesului public mai presus de 

orice alt interes în îndeplinirea atribuţiilor de 

serviciu 

― Respectarea legislaţiei specifice examenelor 

naţionale, gradaţiilor de merit etc. 

Documente 

interne 

derivate şi din 

SNA 

2016-

2017 

  

Angajaţi  

director 

Acces liber la 

informaţiile de interes 

public 

― Asigurarea la accesul neîngrădit la 

informaţiile de interes public, conform Legii 

nr. 544/2001, privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cu modificările 

ulterioare 

― Formularea de răspunsuri cu precizarea 

corectă a articolelor legislative la petiţii, 

memorii, sesizări, conform Legii nr. 

233/23.04.2002, modificată cu OG nr. 

27/30.01.2002 

Documente 

care să ateste 

aplicarea 

legislaţiei 

2016-

2017 

Răspunsul prompt oferit tuturor 

petiţiilor, reclamaţiilor, 

memoriilor în termenele 

precizate de lege 

 director 

 

 
 
 

Director, 
Prof. Marfici Oresia Aurora 


