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RAPORT 

privind starea învăţământului CSEI SIGHETU MARMATIEI 

în anul şcolar 2017 – 2018 
 

 

I. ANALIZA CALITĂŢII PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂŢARE – EVALUARE 

 

A. CONTEXTUL   NORMATIV -   INSTITUŢIONAL    

 

În  perioada  anului şcolar  2017 -2018,  activitatea  CENTULUI SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SIGHETU 

MARMATIEI s-a desfăşurat cu respectarea strictă a Planului managerial al ISJ Maramureș pentru anul școlar 2017-2018, a planului 

managerial al CSEI Sighetu Marmatiei. S-a avut astfel în vedere: 

a. Rolul şi atribuţiile CSEI SIGHETU MARMATIEI 

― Aplică politicile şi strategiile MEN la nivel local -CSEI SIGHETU MARMATIEI; 

― Controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor 

naţionale/indicatorilor de performanţă, prin inspecţia şcolară; 

― Controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului CSEI; 

― Asigură, împreună cu autorităţile publice locale, şcolarizarea elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe 

durata învăţământului obligatoriu; 
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― Monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de MEN in CSEI SIGHETU MARMATIEI, precum şi a 

proiectelor derulate de CSEI SIGHETîn cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educaţiei; 

― Gestionează baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în CSEI SIGHETU MARMATIEI, precum şi întreaga 

bază de date a educaţiei; 

― Asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia. 

 

b. Elementele de analiză şi diagnoză utilizate în planificarea activităţii 

― activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere, diferenţiere a demersului 

educaţional); 

― nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele educaţionale naţionale (curriculare şi de 

evaluare); 

― rezultatele activităţii de monitorizare a implementării planurilor de îmbunătăţire ale instituţiilor de educaţie ; 

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

şi de dezvoltare profesională de la nivelul CSEI SIGHET; 

― stabilitatea sistemului educaţional maramureşean ; 

― conştientizarea conceptului de Învățare pe tot parcursul vieții de către toți cei implicați în actul educațional, prin participarea 

la cursuri/schimburi de experienţă/diseminări de bune practici/cercuri pedagogice/întâlniri şi/sau şedinţe de lucru etc.; 

― rapoartele scrise/notele de control/fişele de observare a lecţiilor/procese verbale şi alte documente oficiale încheiate şi 

măsurile luate pentru remedierea problemelor semnalate pentru asigurarea calităţii în educaţie; 

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

― funcţionalitatea consiliului  de administraţie şi profesoral; 

― asigurarea fuxului informaţional corect; 

― respectarea atribuţiilor stabilite prin fişele posturilor; 

― aplicarea în munca la clasă a cunoştinţelor dobândite prin participarea la cursuri de formare; 
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― verificarea monitorizării şi implicării în rezolvarea problemelor elevilor, existenţa unor planuri de măsuri specifice; 

― scăderea ratei absenteismului şi a abandonului şcolar; 

― funcţionarea claselor în temeiul legii; 

― funcţionalitatea comisiilor din Csei Sighetu Marmatiei 

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

a) reglementări legale; 

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

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

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

e) reclamaţii, sesizări, propuneri adresate CSEI SIGHETU MARMATIEI şi rezoluţiile privind rezolvarea acestora 

f) proiecte, parteneriate şi afilieri naţionale şi internaţionale; 

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

a) rezultatele stabilite (rapoarte de inspecţie); 

b) atingerea indicatorilor de ieşire şi de rezultat stabiliţi; 

c) încadrarea în bugetul aprobat; 

d) folosirea eficientă a resurselor alocate; 

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

modul de evaluare a activităţii prin inspecţie, în special; 

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

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

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

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

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

de îmbunătăţirea calităţii activităţii de inspecţie, în special; 

― date statistice judeţene, regionale sau naţionale referitoare la aspecte ale sistemului de învăţământ; 

― studii/informări/analize diagnostice/prognoze; 

― decizii luate la nivelul MEN sau al ISJ. 

 

c. Ţintele şi opţiunile strategice pentru perioada 2017-2021 

Ţinta strategică 1: Furnizarea unei activități manageriale de calitate în vederea dezvoltării unităților de învățământ prin 

crearea cadrului optim de dezvoltare profesională a managerilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice. 

Opțiunea strategică 1.1. Creşterea autonomiei instituţiilor de învăţământ preuniversitar maramureşean prin eficientizarea 

procesului de descentralizare; 

Opțiunea strategică 1.2. Monitorizarea modului de gestionare, de modernizare şi de dotare a bazei materiale şi a 

infrastructurii UPJ; 

Opțiunea strategică 1.3. Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii; 

Opțiunea strategică 1.4. Finanţarea învăţământului preuniversitar maramureşean; 

Opțiunea strategică 1.5. Optimizarea competențelor specifice managementului strategic a personalului didactic care ocupă 

funcții de conducere, îndrumare și control; 

Ţinta strategică 2: Îmbunătățirea procesului instructiv-educativ prin elaborarea și implementarea unor planuri de măsuri care 

vizează creșterea calității actului de predare-învățare-evaluare și dezvoltarea personală a elevilor prin dobândirea de competențe 

adaptate la cerințele societății și pieței muncii. 

Opțiunea strategică 2.1. Creşterea calităţii actului educaţional, dezvoltarea culturii calității şi realizarea echităţii în educaţie; 

Opțiunea strategică 2.2. Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare 

permanentă; 
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Opțiunea strategică 2.3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a 

elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale; 

Opțiunea strategică 2.4. Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării examenelor 

naţionale; 

Ţinta strategică 3: Promovarea educaţiei incluzive prin eliminarea segregării şi combaterea discriminării pe criterii etnice, de 

statut social şi dizabilităţi. 

Opțiunea strategică 3.1. Promovarea unor oferte educaționale ale unităților școlare menite să răspundă nevoilor de formare 

personală și profesională actuale și de perspectivă ale tuturor beneficiarilor de educație; 

Opțiunea strategică 3.2. Asigurarea egalității de șanse și a nondiscriminării privind participarea la educație a elevilor; 

Ţinta strategică 4: Dezvoltarea şi diversificarea strategiilor educaţionale pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar, 

a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar. 

Opțiunea strategică 4.1. Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă 

şcolară; 

Opțiunea strategică 4.2. Dezvoltarea unui demers educațional formal, nonformal, informal corespunzător cadrului de 

consiliere, orientare şcolară și profesională, de asistenţă psihopedagogică, de informare și comunicare; 

Ţinta strategică 5: Formarea continuă a cadrelor didactice pentru dobândirea de competenţe necesare asigurării unui 

învăţământ performant, inclusiv, corelat cu nevoile de formare personală şi profesională ale elevilor şi cerinţele pieţei muncii. 

Opțiunea strategică 5.1. Deschiderea sistemului educaţional maramureşean şi de formare profesională către societate, către 

mediile: social, economic şi cultural; 

Opțiunea strategică 5.2. Facilitarea accesului cadrelor didactice la cursuri de formare continuă atât în domeniul didacticii, 

cât și în cel al managementului educațional multiplan în directă relație cu competențele cheie; 

Opțiunea strategică 5.3. Susținerea demersurilor pentru performarea inovației pedagogice ca mijloc de dezvoltare a 

resurselor umane din educație și formare; 
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Ţinta strategică 6: Promovarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în scopul performării unui învăţământ inovativ, la 

standarde europene. 

Opțiunea strategică 6.1. Completarea cadrului formal al educației prin activități extrașcolare și extracurriculare pentru a 

asigura tinerei generaţii însuşirea cunoştinţelor, formarea şi dezvoltarea competenţelor, valorilor şi atitudinilor necesare integrării 

pe piaţa națională/europeană/mondială a muncii; 

Opțiunea strategică 6.2. Optimizarea dezvoltării instituționale prin dialog social și consultare, transparență în aplicarea 

suportului legislativ specific învățământului; 

Opțiunea strategică 6.3. Extinderea relațiilor parteneriale interne și externe pentru o mai bună aplicabilitate practică a 

conceptului ”învățare pe tot parcursul vieții”; 

 

d. Obiectivele generale (corelate cu direcţiile şi obiectivele strategice ale ISJ în domeniul de referinţă) 

OG1-Respectarea principiului autonomiei şi descentralizării precum şi a principiului responsabilităţii publice şi întărirea 

mecanismelor legale de funcţionare a acestor principii în învăţământul maramureşean 

OG2-Monitorizarea modului de gestionare, de modernizare şi de dotare a bazei materiale şi a infrastructurii UPJ 

OG3-Finanţarea învăţământului preuniversitar maramureşean 

OG4-Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii 

OG5-Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie 

OG6-Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă 

OG7-Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării examenelor naţionale 

OG8-Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva 

dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale 

OG9-Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară 

OG10-Deschiderea sistemului educaţional maramureşean şi de formare profesională către societate, către mediile: social, 

economic şi cultural 
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OG11. Susținerea formării cadrelor didactice. 

Domeniul Curriculum şi Inspecție Școlară al Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş şi-a fundamentat activitatea ținînd 

seama de țintele și obțiunile strategice de mai sus, având ca obiective principale evaluarea calităţii serviciilor educaţionale 

furnizate de unităţile de învăţământ, evaluarea calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului atingerii standardelor de performanţă de 

către cadrele didactice şi de către elevi. 

Inspecţia şcolară rămâne instrumentul important  de evaluare, iar rezultatele ei, corelate cu informaţii din alte surse, asigură 

o imagine clară a stării învăţământului  la nivelul judeţului şi suport pentru acţiunile viitoare de reglare. 

Graficele unice ale acţiunilor de îndrumare, evaluare şi control din semestrele I și II ale anului şcolar 2017-2018 au vizat cu 

predilecţie menţinerea unui echilibru între inspecţiile generale, cele tematice şi cele de specialitate.  

Criteriile care au stat la baza întocmirii acestor grafice au fost: 

- intervalul scurs între două inspecţii generale / tematice dintr-o unitate de învăţământ 

- semnalarea unor deficienţe în activitatea unităţilor de învăţământ referitoare la derularea procesului didactic, calitatea 

activităţii manageriale, conflicte între directori şi cadre didactice, disfuncţii pe relaţia cu comunitatea, sesizări şi reclamaţii 

- formarea continuă a cadrelor didactice 

 

B. ANALIZA  INSTITUŢIONALĂ  DIN PERSPECTIVA INSPECŢIEI ŞCOLARE   
 

1. Domeniile  activităţii de inspecţie şcolară 

În activitatea de inspecţie şcolară s-au avut în vedere principalele domenii de activitate: 

- activitatea de ansamblu a unităţilor de învăţământ, prin inspecţia şcolară generală; 

- activitatea unor servicii-compartimente specializate; 

- activitatea pe una sau mai multe arii curriculare; 

- activitatea comisiilor metodice; 

- activitatea metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice; 
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- activitatea de performanță desfășurată în centrele de excelență; 

- managementul unităţilor de învăţământ; 

- derularea programelor naționale privind accesul la educație (Laptele și cornul, Bani de liceu, Rechizite școlare și Decontarea 

navetei) 
 

2. Principalele obiective ale inspecţiei şcolare au fost: 

- sprijinirea unităților școlare și a cadrelor didactice în procesul de eficientizare a activității de predare, învățare, evaluare și a 

procesului managerial; sprijinirea și consilierea cadrelor didactice în vederea creșterii calității actului didactic, a atingerii 

standardelor de performanță de către elevi;  

- evaluarea calității aplicării curriculum-ului național (cu accent pe noul curriculum la clasa a V-a) și a curriculum-ului local, a 

activităților extracurriculare, a calității serviciilor educaționale - a ofertei educaționale, a managementului școlar, a activității 

personalului din unitățile de învățământ; creșterea calității serviciilor educaționale, a calității ofertei educaționale și a nivelului 

atingerii standardelor de performanță de către cadre didactice și preșcolari/elevi;  

- determinarea concordanței dintre evaluarea internă (la nivelul unității de învățământ, comisiei/catedrei metodice etc.), evaluarea 

externă și situația reală din unitatea școlară;  

- monitorizarea pregătirii examenelor finale  

- evaluarea conlucrării unității de învățământ cu părinții/reprezentanții comunității locale, a modului în care aceștia sunt implicați 

în viața școlii 
 

3. Funcţiile activităţii de inspecţie şcolară avute în vedere: 

- diagnoză, prognoză şi prospecţie a sistemului de învăţământ la nivel judeţean; 

- planificarea şi organizarea sistemului de învăţământ; 

- orientarea şi îndrumarea metodologică a cadrelor didactice; 

- monitorizarea eliminării disfuncţiilor şi aplicarea planurilor de remediere stabilite în urma inspecţiei şcolare. 
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4. Finalităţile activităţii de inspecţie şcolară 

- eficientizarea modalităţilor de evaluare internă; 

- sprijinirea şi încurajarea dezvoltării individuale a elevilor şi atitudinii pozitive a acestora faţă de educaţia pe care le-o 

furnizează şcoala; 

- ameliorarea proceselor de predare – învățare, respectiv de educație, toate reflectate în rezultate mai bune; 

- consilierea conducerii unităţilor de învăţământ în vederea realizării unui management de calitate; 

- îmbunătăţirea comunicării intra şi interinstituţionale la nivelul întregii comunităţi; 

- aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare. 
 

5. Analiza procesului de predare – învăţare - evaluare, constatări, aprecieri şi soluţii de remediere 

Constatările pe care le prezentăm în continuare în materialul de analiză a stării învăţământului pentru anul şcolar 2017-

2018 au la bază rapoartele de inspecţie ale sefilor de comisii metodice 

 Inspecții de specialitate 

Obiectul principal al inspecţiilor de specialitate a fost activitatea didactică a educatorilor, institutorilor/învăţătorilor, 

profesorilor, profesorilor pentru învăţământul primar, profesorilor pentru învăţământul preşcolar, maiştrilor instructori. 

Inspecţiile de specialitate au inclus: inspecţia de specialitate curentă, inspecţia de specialitate realizată în vederea obţinerii 

definitivării în învăţământ, inspecţia de specialitate realizată în vederea obţinerii gradelor didactice II şi I (inspecţie şcolară 

specială), și alte forme de evaluare, control şi consiliere a activităţii cadrelor didactice în domeniul de specialitate. 

Aspecte vizate: 

- Activitatea cadrului didactic (proiectare, predare–învățare, evaluare, reglare/ remediere, diferențiere a demersului educațional);  

- Modernizarea practicilor didactice şi centrarea demersului didactic pe elev;  

- Consilierea cadrelor didactice inspectate în vederea diversificării ofertei educaționale a unităților școlare;  

- Consilierea cadrelor didactice în legătură cu posibilitățile de dezvoltare profesională și evoluție în carieră.  
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Constatări/aprecieri: 

- Cadrele didactice au făcut dovada pregătirii unor proiecte de lecție corect întocmite, realiste, flexibile și ușor de transpus în 

practică;  

- Respectarea programei școlare în vigoare și preocupare pentru esențializarea și adaptarea conținuturilor la particularitățile de 

vârstă ale elevilor și la nivelul clasei;  

- Originalitatatea demersului didactic;  

- Creativitate în conceperea activităţilor;  

- Abordarea transdisciplinară a conţinuturilor;  

- Gestionarea optimă a resurselor;  

- Asigurarea unui climat relaxat și motivant;  

- Utilizarea unor strategii de individualizare și diferențiere;  

- Accent deosebit pe realizarea aspectului formativ în cadrul lecţiei;  

- Lecţiile se desfăşoară într-un climat permisiv, încurajator, cu accent pe cooperare;  

- Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea şi autoformarea continuă;  

- Implicarea cadrelor didactice în viaţa şcolii;  

- Organizarea de activităţi extracurriculare şi extraşcolare;  

- Unele documente şcolare preluate, fără a fi personalizate;  

- Dotarea necorespunzătoare cu materiale didactice şi mijloace audio-vizuale (casetofon, CD player, casete, CD-uri), atât de utile 

studiului limbilor străine;  

- Insuficienta antrenare a elevilor în activităţi de evaluare şi autoevaluare;  

- Slabă preocupare pentru utilizarea A.E.L sau a altor softuri educaționale;  

- Anumită reţinere a cadrelor în a-şi autoanaliza activitatea didactică;  
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- Preocupare redusă faţă de proiectarea didactică modernă, abordarea C.D.Ş.-urilor în special în scopul completării normei 

didactice.  
 

Recomandări generale: 

- Utilizarea strategiilor de tratare diferenţiată şi de abordare adaptată a parcursului didactic la particularităţile psihointelectuale şi 

de vârstă ale elevilor;  

- Stimularea creativității elevilor prin evidenţierea caracterului interdisciplinar al conţinuturilor;  

- Menţinerea caracterului aplicativ al activităţilor derulate.  
 

 

Soluţii de remediere: 

- reducerea absenteismului, condiţie esenţială a progresului şcolar; 

- motivarea elevilor în vederea participării la orele de pregătire suplimentară; 

- completarea, acolo unde este cazul, a portofoliilor profesorilor şi elevilor; 

- eficientizarea demersului didactic prin utilizarea metodelor activ-participative şi diversificarea materialelor didactice; 

- aplicarea unor teste care să urmeze cu stricteţe structura modelelor de subiecte propuse pentru examenele naţionale şi 

discutarea modului de rezolvare a itemilor în vederea unei autoevaluări corecte, obiective, dar şi pentru diminuarea numărului 

de contestaţii la examenele naţionale; 

- responsabilizarea părinţilor; 

- cadrele didactice trebuie să stabilească şi să menţină relaţii de lucru şi comunicare eficiente cu elevii; 

- abordarea capacităţii de învăţare a elevilor ca variabilă dependentă de calitatea şi timpul instruirii; 

- planificarea învăţării în timp pedagogic flexibil, formal şi informal; 

- realizarea / dezvoltarea lecţiei în context deschis prin optimizarea raporturilor dintre cele trei acţiuni subordonate activităţii de 

instruire şi anume predare – învăţare - evaluare, ţinând seama că un scenariu didactic deschis trebuie să includă evaluarea 

iniţială, predarea - învăţarea, evaluarea continuă şi evaluarea finală; 
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- intercondiţionări ale celor trei categorii de variabile: funcţionale (scopuri, obiective), structurale (conţinuturi, resurse, timp, 

profesor, elev, relaţii) şi operaţionale (strategii, procese, mijloace, evaluare); 

- raportarea tuturor activităţilor de predare/învăţare la competenţe; 

- aplicarea paradigmei postmoderne a curriculumului care presupune următoarea ordine de  prioritate: 

1. atitudini (afective, motivaţionale, caracteriale, angajamentul cognitiv al elevului faţă de cunoaştere) 

2. strategii cognitive (pentru sesizarea şi rezolvarea de probleme şi soluţii la probleme) 

3. cunoştinţe (concepute ca informaţii esenţiale şi metodologii cu aplicabilitate socială) 

- competenţele asimilate să devină mai importante decât cunoştinţele propriu-zise; 

- viziune integratoare asupra programei  din perspectiva unei culturi a esenţializării, relevanţei si accesibilităţii; 

- modele de lucru la clasă care să genereze: 

1. stimularea şi dezvoltarea personalităţii elevilor inclusiv aptitudinea acestora de comunicare şi lucru în echipă, gândirea 

creativă şi gradul sporit de adaptare la situaţii diferite; 

2. dezvoltarea capacităţii de investigare şi de valorizare a propriei experienţe; 

3. alfabetizarea digitală; 

4. formarea capacităţii de învăţare de-a lungul întregii vieţi precum şi de integrare socială armonioasă; 

5. sporirea şanselor de a urma cursuri de învăţare ulterioare care facilitează găsirea unui loc de muncă  intr-o piaţă a muncii 

modernă, flexibilă şi incluzivă 

6. precizarea secvenţelor de învăţare  

7. abordarea integrată, inter şi transdisciplinară ; 

8. dobândirea de către elevi a unor achiziţii complexe, care decurg din domeniile de competenţe cheie, dar şi din alte sisteme 

referenţiale care deschid lumea şcolii către viaţa reală; 

 

 

C. STATISTICA REZULTATELOR LA EXAMENELE de competente profesionale (nivel 3) : 11 absolventi care au promovat toti  
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II. SITUAŢIA RESURSELOR UMANE, ÎNCADRARE AN ŞCOLAR 2017-2018 

 

Activitatea Compartimentului Resurse Umane din cadrul CSEI SIGHETU MARMATIEI a avut la bază Legea Educaţiei 

Naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, OMENCS nr. 5739/14.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind 

mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017 – 2018,  OMEN nr. 5485/13.11.2017 pentru 

aprobarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018 – 

2019 cu completările și modificările ulterioare, adrese, informări sau notificări transmise de către Direcţia Generală Învățământ 

Secundar Superioar și Educație Permanentă din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.   

În această perioadă a fost aplicat şi OMEN 4959/02.09.2013 cu completările și modificările ulterioare, privind Metodologiei 

de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului 

şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi alte adrese şi precizări MEN. 
 

1. Situaţia statistică privind numărul de norme existente în CSEI SIGHETU MARMATIEI  în anul şcolar 2017-2018,  
 

AN ŞCOLAR 
Norme Personal 

didactic 

Norme Personal 

didactic auxiliar 

Norme Personal 

nedidactic 

TOTAL NORME  

CSEI SIGHET 

2017 - 2018 45,31 5,5 9,5 60.31 

  

2. Situaţia statistică privind personalul  încadrat în învăţământ în CSEI SIGHET în anul școlar 2017 -2018: 

 

A. CADRE DIDACTICE: 
   Numar total          41            din care:   31  titulari   9  suplinitori   1 detașat   repartizati astfel: 

-profesor  psihopedagog:                 total    14 din care titulari  13   din care suplinitori  1 
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-professor de educatie speciala:.    total      5 din care titulari   5   din care suplinitori  0 

-profesor de alte specialitati            total      2 din care titulari   1   din care suplinitori  1 

-invatator                                            total      0 din care titulari   0   din care suplinitori  0 

-invatator-educator                           total      5 din care titulari   3   din care suplinitori  2 

-educatoare                                        total      2 din care titulari   1   din care suplinitori  0 

-profesor educator                             total      5 din care titulari   4   din care suplinitori  1 

-cadru didactic de sprijin/itinerant  total      5 din care titulari   2   din care suplinitori  3 

-profesor kinetoterapeut                  total    1 din care titulari   1   din care suplinitori 0 

-maistru instructor                            total     2 din care titulari   1   din care suplinitori  1 

 

B. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR:   …..…….. 6 persoane                       

C. PERSONAL ADMINISTRATIV:  ……………….. 9 persoane           

 

 

3    Activităţi/acţiuni desfăşurate la nivelul compartimentului: 

- centralizarea datelor privind încadrarea cu personal în unităţile şcolare  

- analiza la nivelul Comisiei paritare SLIMM - CSEI SIGHET  

- monitorizarea organizării concursurilor de către unităţile şcolare pentru anul şcolar 2017-2018, conform OMEN nr.4959/ 

02.09.2013 cu completările și modificările ulterioare 

- gestionarea modului de înregistrare a borderourilor Plata cu ora, valabil pentru anul şcolar 2017-2018 

- emiterea deciziilor de repartizare pentru cadrele didactice 
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- s-a constituit comisia de mobilitate la nivelul CSEI Sighetu Marmatiei, fiecare membrul al comisiei luând la cunoştinţă          

atribuţiile ce le revin în acest sens 

- au fost întocmite procedurile de lucru  

- au fost studiate si preluate de pe site-ul: www.isjmm.ro, domeniul Mobilitate: 

o legislaţia referitoare la ocuparea posturilor pe parcursul anului şcolar 2017– 2018 

o Metodologia –cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018 – 

2019 

o modele de cereri – tipizate, extrase din OMEN nr. 5485/2017, necesare etapelor de mişcare personal 

o tipizate utile pentru etapele de mobilitate/modele de cereri 

o informaţii utile pentru etapele derulate în cadrul mobilităţii personalului didactic 

o macheta posturilor vacante în anul şcolar 2017-2018, actualizată permanent 

o Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile, specializarile, probele de concurs pentru încadrarea 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar – 2018, precum şi anexele la Centralizator 

o aplicaţia privind actualizarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi aplicaţia privind 

actualizarea proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2018-2019 

o comunicarea permanentă cu cadrele didactice participante la etapele mişcării personalului didactic 

o arhiva mobilităţii  

III. POPULAŢIE ŞCOLARĂ, FLUXURI DE ELEVI – TRANSFER ELEVI 

 

TIPUL: INVATAMANT SPECIAL 

TIPUL DE DEFICIENTA: MINTALĂ-ASOCIATĂ 

D. COPII / ELEVI 
Numar total   139   copii / elevi din care: 

http://www.isjmm.ro/
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-grădinita: ………………….. 1 grupe cu  …………… 8  copii 

-clasa pregătitoare- ………….1 clasa cu…………….. 8  elevi 

-clasa    I   -…………………..1 clasa cu…………….. 6  elevi 

-clasa a II-a  ………………….1 clasa cu…………….. 9  elevi................. (din care 1 domiciliu) 

-clasa a III-a  …………………1 clasa cu…………….. 10  elevi..................(din care 2 domiciliu) 

-clasa a IV-a  …………………1 clasa cu…………….. 12 elevi.................(din care 1 domiciliu) 

-clasa  a V-a  …………………2 clase  cu…………….. 12 elevi 

-clasa  a VI-a …………………1 clasa cu…………….. 8 elevi 

-clasa  a VII-a  ………………..1 clasa cu…………….. 8  elevi...................(din care  1 domiciliu) 

-clasa a VIII-a    ………………1 clasa cu…………….. 10 elevi...................(din care 1 domiciliu) 

-clasa  a IX-a severi……………1 clasa cu……………..4  elevi 

-clasa  a X-a severi…………….1 clasa cu……………. 0 elevi 

-clasa  a IX-a…………………..1 clasa cu…………….. 9  elevi 

-clasa  a X-a…………………...1 clasa cu…………….. 14 elevi 

-clasa  a XI-a…………………..1 clasa cu…………….. 9  elevi 

-invatamânt profesional stagii de practica 1 clasa ………12 elevi 

-Clase speciale compacte integrate in scoala de masa……0 elevi 
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Efectivele şcolare. Situaţia numerică a populaţiei şcolare cuprinse în diferitele forme de învăţământ, în anul şcolar 

2017-2018 

Tip de 

învăţământ 
Nivel TOTAL 

Special 

Preşcolar 8 

Primar 45 

Gimnazial 42 

Liceal 32 

Stagii de pregatire 

practica 
12 

TOTAL 139 

 

 PARTICIPARE LA EDUCAŢIE (FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR) 

 

Programe sociale (2017-2018) 
 

1. Manuale şcolare  

La unitatea școlară nu s-au primit manuale școlare. 

 

2. Rechizite şcolare: nu s-a primit rechizite școlare de la ISJMM dar s-a achitat contravaloarea acestora prin HG 564/2017 , 

finanțare primită de la CJMM. 

 

3. Programul BANI DE LICEU  
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În anul şcolar 2017-2018 numărul de beneficiari în cadrul Programului Naţional BANI DE LICEU este de 0 de elevi. În anul 

şcolar 2018-2019 numărul de beneficiari în cadrul Programului Naţional BANI DE LICEU este de 2 de elevi 

 
 

4. Programul EURO 200 –nu au fost cerințe. 

 

6. Asigurarea mobilierului şcolar pentru clasa pregătitoare 

Pentru anul şcolar 2017-2018 mobilierul şcolar necesar desfăşurării în condiţii optime a activităţilor a fost  asigurat de 

autoritatea locală sau din bugetul unităţii de învăţământ în funcție de necesitățile unităților școlare. 

 

 

IV. FINANŢARE 
 

Conform dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/16.02.2017, publicată în M.O. nr.127/17.02.2017, a Legii nr. 

2 din 3 ianuarie 2018 a bugetului de stat pe anul 2018, publicată în M.O. nr. 4 din 3 ianuarie 2018, a O.G. nr. 63/2017 și 83/2017 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017  cât şi pe baza  Metodologiei  de elaborare şi aprobare a bugetului, 

prevăzută de Legea nr. 500/2002 a Finanţelor Publice, Centrul școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmatiei, în calitate de 

ordonator terțiar de credite, a procedat la analiza şi repartizarea creditelor bugetare alocate:  

- cu salariile la TITLUL 10 CHELTUIELI DE PERSONAL   

          - Salariile aferente anului 2018: buget aprobat și finanțat de ISJMM în valoare de 3.098.172 lei 

o TITLUL 20 „BUNURI ŞI SERVICII” 

- Bunuri și servicii aprobate și finanțate de CJMM  în valoare de 663.680 lei pentru anul financiar 2018. 

o TITLUL 57 ,,ASISTENŢĂ SOCIALĂ" 

- Decontarea cheltuielilor de transport pentru elevi în sumă de 3.329 lei pentru un număr de 11 elevi 

beneficiari  conform. OMEC nr. 329/26.02.2007 cu modificările ulterioare si a OG 69/2016 
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o TITLUL 59 ,,BURSE"  

- Acordarea sumei  de 4.923 lei privind sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de 

protecţie socială ,,Bani de liceu"( 2 beneficiari) pentru anul școlar 2018-2019 

- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în valoare de 53.718 lei. 

 Din analiza execuţiei bugetare realizate la finele anului școlar 2017 - 2018, pe bază de bilanţ, Raport la bilanţ, 

proceduri financiar contabile aplicate de către ordonatorii de credite şi a anexelor solicitate de către Ministerul  Educaţiei 

Naţionale  în calitate de ordonator principal de credite rezultă o încadrare în indicatorii aprobaţi.  

 

V. SITUAŢIA BAZEI MATERIALE – INFRASTRUCTURA 

Numărul de clădiri şi dispersia în teritoriu a acestora: numar cladire 1, in aceeasi locatie 

 

 

 

 

Sali de clase 13, cabinete  logopedie 5, cabinet psihodiagnoza 1, cabinet matematica+CES +AEL , ateliere şcoală 2, parcuri de joaca  1, sală multimedia/ 

multifuncţională 1, bibliotecă 1, cantină/ spaţiu pentru servirea mesei 1, camera senzoriala 1, camera relaxare+club 1, sala profesorala 1,  sală de sport 1, 

teren de sport 1 

1. Situaţia autorizaţiilor sanitare : avem autorizatia  NR 1884/07.04.2010 
 

2. Proiectul de reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii şcolare  
 

2.a. Proiectul de dezvoltare a infrastructurii şcolare prin finantarea de catre  Consiliului Judetean Maramures pentru 

obtinerea documentatiei DALI pentru mansardarea  si recompartimentarea podului scolii pentru crearea de spatii 

suplimentare ( cabinete, sala multimedia, miniinternat) 
 

 2.b. Proiectul de reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii şcolare prin MEN   -- 
 

Structura bazei materiale utilizate în activităţi didactice şi extracurriculare: 
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3. Situaţia asigurării cu mijloace de transport şcolar  

Situaţia unităţilor şcolare la care elevii fac naveta zilnic şi a mijloacelor de transport folosite : NU EXISTA MICROBUS 

SCOLAR DESI PARINTII CER ACEST MIJLOC DE TRANSPORT 
 

 

 

VI. MANAGEMENT ŞCOLAR ŞI EVALUARE INSTITUŢIONALĂ 

 

Pentru realizarea obiectivelor din planul managerial al CSEI Sighetu Marmatiei , pentru anul şcolar 2017-2018,  am întreprins 

următoarele: 

 s-a redactat Planul managerial al ISJ Maramureş anual şi pe semestrul al II-lea; 

 s-a creat şi gestionat pagina Management de pe site-ul Csei Sighet (permanent); 

 au fost actualizate ROF, RoI, Codul etic ale CSEI Sighetu Marmatiei, precum şi Regulamentul CSEI Sighetu Marmatiei, şi au 

fost aprobate de către CA al ICSEI Sighetu Marmatiei: 

 au fost elaborate  deciziile de numire a comisieiilor  perrmanene si periodice  

  Exemplele de bună practică au fost  prezenate in cadrul cercului cercurilor pedagogic din invatamantul special in semestrul II 

alanului şcolar 2017-2018, organizat in CSEI Sighetu Marmatiei cu tema “ROLUL PARTENERIATULUI SCOALA 

COMUNITATE PENTTU CUNOASTEREA, ACCEPTAREA SI INCLUZIUNEA COPIILOR CU CES” 

 s-a finalizat înregistrarea şi semnarea  Fişelor posturilor pentru toti angajatii CSEI Sighetu Marmatiei 

 -au realizat şi aprobat toate documentele manageriale obligatorii specifice funcţiei de către director: planul managerial, grafic 

de inspecţii, rapoarte de activitate; 

 consilierea tuturor factorilor implicaţi în viaţa şcolii – dascăli, părinţi, elevi  
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Asistentele la ore si evaluarea activitatii comisiilor metodice  a relevat următoarele constatări/aprecieri privind managementul 

CSEI Sighetu Marmatiei: 

a) Aspecte pozitive 

 implicarea în organizarea unor acţiuni de interes naţional şi judeţean ale CSEI Sighetu Marmatiei; 

 creşterea competitivităţii CSEI Sighetu Marmatiei, mai ales a competitivităţii interşcolare; 

 continuarea procesului de refacere treptată a încrederii în şcoală; 

 managementul este centrat în majoritatea cazurilor pe rezultate; 

b) Aspecte care necesită ameliorare 

 corpul profesoral nu este omogen ca pregătire şi nici ca mentalitate, iar discrepanţele şi necolaborarea se resimt; 

 în continuare, educaţia informală este, în mod paradoxal, mai influentă şi şcoala nu reuşeşte să dea o replică consistentă la 

deruta societăţii; 

 aspectele educative sunt împinse spre marginea interesului didactic; 

 respectul scăzut la mulţi elevi pentru calitatea proceselor intelectuale; 

 blocaje în relaţia de parteneriat dintre şcoală şi comunitate; 

 carenţe în dezvoltarea unui sistem de control intern/managerial la nivelul unităţii; 

 activitate sporadică în comisiile metodice ale şcolii, care ar trebui să fie ,,laboratoare pedagogice” ale unităţii de învăţământ, 

precum şi lipsa interrelaţionării acestor comisii; 

 activitatea procedurabilă sub aspectul implementării lasă de dorit, în mare parte datorită  măsurilor  unor sefi de comisii de a 

achiziţiona servicii de redactare a acestor tipuri de documente fără finalitatea implementării lor şi a neînţelegerii reale a 

conceptelor acestor documente, care au rol reglator pentru activitatea managerială, atît de către cei care au elaborat aceste 

documente cât şi de cei care ar trebui să le pună în aplicare. De aici şi incoerenţa evaluării riscurilor; 
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 carenţe în colectarea rapoartelor privind derularea activităţii, ale tuturor comisiilor aprobate de către consiliul profesoral şi 

neasumarea acestora, în vederea colectării unor date concrete şi corecte de către director pentru redactarea Raportului privind 

starea învăţământului la nivelul unităţii; 

 existenţa  la nivel CSEI Sighetu Marmatieie a unor factori perturbatori, care nu coalizează cu conducerea şcolii, refuzând orice 

progres instituţional; 

 unele rapoarte, chiar şi cele privind starea învăţământului la nivelul unităţii, nu conţin analize, diagnoze etc., ci enumerarea 

simplă a datelor statistice înregistrate în şcoală; 

c) Remedii, soluţii pentru managementul şcolar: 

 transformarea şcolii într-o organizaţie care învaţă şi produce învăţare, prin urmare cultura organizaţiilor şcolare trebuie să fie 

una de dezvoltare; 

 identificarea punctelor de dezvoltare printr-o viziune atractivă, viziunea fiind un atribut major al liderilor de succes; viziunea 

trebuie comunicată, înţeleasă şi însuşită; 

 dezvoltarea competenţei de comunicare, care este esenţială în schimbarea atitudinii; 

 participarea conducerii şi a membrilor corpului profesoral la cursuri de formare profesională continuă specifice, pentru 

dezvoltarea/implementarea unui control intern/managerial realist, dar şi pentru dezvoltarea altor activităţi specifice unui 

management sistemic performant, pentru creşterea calităţii în învăţământ în management educaţional şi leadership; 

 crearea unui cadru propice pentru realizarea unui management al timpului eficient; 

 transformarea familiilor elevilor în parteneri reali ai educaţiei, prin atragerea lor în acţiunile şcolii; 

 intensificarea acţiunilor psihologilor/logopezilor în parteneriat cu diriginţii şi managerii şcolilor, în vederea recuperării elevilor 

cu risc de abandon şcolar. 
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VII. FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 

 

 ACTIVITATEA PRIVIND EVOLUŢIA ÎN CARIERĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ 
 

În anul școlar 2017 – 2018, evoluția în carieră prin grade didactice  și activitatea de formare continuă a personalului didactic din unitatea școlară__ 

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA  ,  SIGHETU MARMATIEI a fost proiectată și organizată în concordanță cu prioritățile strategice 

stabilite în Planul managerial al școlii. Activitatea de formare continuă  a personalului didactic din școală s-a axat pe obiective specifice dezvoltării 

competenţelor psihopedagogice şi metodice, în specialitate şi psihorelaţionare, teoretico-metodologice, constructive-acţionale şi constructive-creatoare, 

ale cadrelor didactice, având ca deziderat „Profesionalizarea carierei didactice”.  

Ţinându- se cont de priorităţile de dezvoltare profesionale identificate,  cadrele didactice din școala noastră  au fost implicate într- o varietate de 

activităţi de perfecționare și/sau de formare continuă  menite să contribuie la actualizarea și dezvoltarea de competențe.  

Principalele forme de activități în care au fost implicate cadrele didactice din unitatea școlară CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA  

,  SIGHETU MARMATIEI , în anul școlar 2017 – 2018, sunt: 

I. Evoluția în carieră prin definitivat și grade didactice:  

 

Nr.  
crt. 

Nume și prenume Denumire curs Perioada de 
desfășurare 

Locația  Instituția organizatoare Inspecții 
susținute* 

Catedra: 

1. MATUS MIHAELA Sustinere 
Grad didactic I 

 SIGHETU 
MARMATIEI 

CENTRUL SCOLAR DE 
EDUCATIE INCLUZIVA 

IS 

2. MOLDOVAN 
ILEANA 

Sustinere  
Grad didactic I 

 SIGHETU 
MARMATIEI 

CENTRUL SCOLAR DE 
EDUCATIE INCLUZIVA 

IS 

Catedra: 

1. AGAPEANU ANA CERERE IC1 PT 
INSCRIERE GRAD 
DIDACTIC I 

 SIGHETU 
MARMATIEI 

CENTRUL SCOLAR DE 
EDUCATIE INCLUZIVA 

IC1 

2. RECALO LIDIA CERERE IC1 PT  SIGHETU CENTRUL SCOLAR DE IC1 
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INSCRIERE GRAD 
DIDACTIC I 

MARMATIEI EDUCATIE INCLUZIVA 

3. TRIFOI MARIA CERERE IC1 PT 
INSCRIERE GRAD 
DIDACTIC I 

 SIGHETU 
MARMATIEI 

CENTRUL SCOLAR DE 
EDUCATIE INCLUZIVA 

IC1 

4. MIHALCA VASILE CERERE IC1 PT 
INSCRIERE GRAD 
DIDACTIC I 

 SIGHETU 
MARMATIEI 

CENTRUL SCOLAR DE 
EDUCATIE INCLUZIVA 

IC1 

Catedra: 

5. BANCILA ANGELA COLOCVIU SERIA 2018-2020 CLUJ-NAPOCA   

6. IACOBUS IOANA COLOCVIU SERIA 2018-2020 CLUJ-NAPOCA   

7. SARKADY RALUCA COLOCVIU SERIA 2018-2020 ORADEA   

8. TRIFOI ANCA CERERE IC1 PT 
INSCRIERE GRAD 
DIDACTIC II 

 SIGHETU 
MARMATIEI 

CENTRUL SCOLAR DE 
EDUCATIE INCLUZIVA 

IC1 

 
9. 

HERBEL ALINA IC2 SERIA 2017-2019 SIGHETU 
MARMATIEI 

CENTRUL SCOLAR DE 
EDUCATIE INCLUZIVA 

IC2 

 
10. 

IOICALIUC 
MANUELA 

IC2 SERIA 2017-2019 SIGHETU 
MARMATIEI 

CENTRUL SCOLAR DE 
EDUCATIE INCLUZIVA 

IC2 

 
11. 

MIHALCA BIANCA IC2 SERIA 2017-2019 SIGHETU 
MARMATIEI 

 CENTRUL SCOLAR DE 
EDUCATIE INCLUZIVA  

IC2 

 
12. 

 
DOBROTCHI 
DENISIA 

 
IC2 

 
SERIA 2017-2019 

 
SIGHETU 
MARMATIEI 

 
CENTRUL SCOLAR DE 
EDUCATIE INCLUZIVA 

 
IC2 

 
13. 

 
MIHAI ANDREEA 

 
CERERE IC1 PT 
INSCRIERE GRAD 
DIDACTIC II 

  
SIGHETU 
MARMATIEI 

 
CENTRUL SCOLAR DE 
EDUCATIE INCLUZIVA 

 
IC1 
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14. RAD MARIA CERERE IC1 PT 
INSCRIERE GRAD 
DIDACTIC II 

SIGHETU 
MARMATIEI 

CENTRUL SCOLAR DE 
EDUCATIE INCLUZIVA 

1C1 

 
15. 

 
TATAR LILIANA 

 
CERERE IC1 PT 
INSCRIERE GRAD 
DIDACTIC II 

  
SIGHETU 
MARMATIEI 

 
CENTRUL SCOLAR DE 
EDUCATIE INCLUZIVA 

 
IC1 

 

* Toate cadrele didactice înscrise la grade didactice au susținut pe parcursul anului școlar 2017 – 2018 inspecții curente (IC) și speciale (IS) 

conform legislației în vigoare 

 Structura personalului didactic din unitatea școlară CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA  ,  SIGHETU MARMATIEI se prezintă astfel: 

 

Nr. total de cadre 
didactice 

Doctorat Grad didactic I Grad didactic II Definitivat Debutanți 

41 - 19 12 8 2 

 

II. Formarea și perfecționarea continuă prin: 

Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a realizat astfel:   

 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor cadrelor didactice;  

 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale) 

 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade 

didactice  ( CCD, ISJ, MEN).  

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;   

 

a) participare la cursuri de formare  

Nr.  
crt. 

Nume și 
prenume 

Catedra/speciali
zarea 

Denumirea 
programului de 

Perioada de 
desfășurare 

Locația  Instituția 
organizatoare 

Nr. de ore Nr. de credite 
profesionale 
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formare transferabile 
(CPT) 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
 
9. 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
13. 
 
14. 
 
 

AGAPEANU ANA 
 
CRISAN SERGIU 
 
CODREA 
CARMEN  
 
DOBROTCHI  
DENISIA 
 
GODJA IOANA 
 
IACOBUS IOANA 
 
MARFICI ORESIA 
 
MATUS 
MIHAELA 
 
MIHAI ANDREEA 
 
MODOVAN 
ILEANA 
 
POPSA 
LEONTINA 
 
RECALO LIDIA 
 
ROMAN IRINA 
 
TRIFOI ANCA 

Logoped 
 
prof. psih. speciala 
 
bibliotecar 
 
 
prof. psih. speciala 
 
 
prof. psih. speciala 
 
prof. psih. speciala 
 
director 
 
prof. psihodiagnoza 
 
 
prof. psihopedagog 
 
prof. itinerant  
 
 
prof. psih. speciala 
 
 
prof. educator  
 
prof. psih. speciala 
 
prof. educator 
 

,, COPILUL AGRESIV 
SI OPOZANT-
DINCOLO DE 
ETICHETE’’ 
 
 
 
 

9-10 DECEMBRIE 
2017 

CSEI SIGHETU 
MARMATIEI 

ASOCIATIA C.I.S 
IMPROVE 

12  
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15. 
 
 
 
 
 
 
 

AGAPEANU ANA 
 
 
 
 
 
 
 

Logoped 
 
 
 
 
 
 

,,TRAUMA SI 
REZILIENTA  IN 
COPILARIA 
TIMPURIE; 
INTERVENTII 
PSIHOTERAPEUTICE 
CENTRATE PE 
RELATIA PARINTE-
ELEV’’ 

17-18 MARTIE 
2018 
 
 
 
 
 
 

CLUJ-NAPOCA 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASA CORPULUI 
DIDACTIC CLUJ 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

b) perfecționare prin burse, stagii în țară și/sau străinătate, cursuri postuniversitare, masterat, doctorat  etc. 

        

 

Nr.  
crt. 

Nume și 
prenume 

Catedra/speciali
zarea 

Denumirea 
programului de 
formare 

Perioada de 
desfășurare 

Locația  Instituția 
organizatoare 

Nr. de ore Observații 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 

 
ARDELEAN 
BOGDAN 
 
 
 
 
 
 
 
BLEDEA LUCIA 
 
 
 
 
 
 
BIBOL ANCA 

 
PROFESOR 
ITINERANT DE 
SPRIJIN 
 
 
 
 
 
 
LOGOPED 
 
 
 
 
 
PROFESOR 
PSIHOPEDAGOG 

 
,,TERAPIA 
ACTIVITATILOR 
ASISTATE DE 
ANIMALE PENTRU 
PERSOANE CU NEVOI 
SPECIALE’’- CURS 
POSTUNIVERSITAR 
 
 
,, MENTOR’’- CURS 
POSTUNIVERSITAR 
 
 
 
 
 
,, PSIHOPEDAGOGIE 

 
 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
6 LUNI, 2018 
 
 
 
 
 
 
6 LUNI, 2018 

 
 
CLUJ-NAPOCA 
 
 
 
 
 
 
 
ORADEA 
 
 
 
 
 
 
ORADEA 

 
UNIVERSITATEA,, 
BABES-BOLYAI’’ 
CLUJ-NAPOCA, 
FAC. DE 
PSIHOLOGIE SI 
STIINTE ALE 
EDUCATIEI 
 
 
UNIV. DIN 
ORADEA, 
DEPARTAMENTUL 
PT PREGATIREA 
PERSONALULUI 
DIDACTIC 
 
UNIV. DIN 

 
188 
 
 
 
 
 
 
 
 
480 
 
 
 
 
 
 
480 

 
24 
 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
60 
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4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
GODJA IOANA 
 
 
 
 
 
 
 
HERBEL ALINA 

 
 
 
 
 
 
PROFESOR 
PSIHOPEDAGOGIE 
SPECIALA 
 
 
 
 
 
PROFESOR 
PSIHOPEDAGOG 

SPECIALA  
SCOLARA’’- CURS 
POSTUNIVERSITAR 
 
 
 
 
 
,, PSIHOPEDAGOGIE 
SPECIALA  
SCOLARA’’- CURS 
POSTUNIVERSITAR 
 
 
 
 
,, PSIHOPEDAGOGIE 
SPECIALA  
SCOLARA’’- CURS 
POSUNIVERSITAR 

 
 
 
 
 
 
 
6 LUNI,2018 
 
 
 
 
 
 
 
6 LUNI, 2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ORADEA 
 
 
 
 
 
 
 
ORADEA 

ORADEA, 
DEPARTAMENTUL 
PT PREGATIREA 
PERSONALULUI 
DIDACTIC 
 
 
UNIV. DIN 
ORADEA, 
DEPARTAMENTUL 
PT PREGATIREA 
PERSONALULUI 
DIDACTIC 
 
UNIV. DIN 
ORADEA, 
DEPARTAMENTUL 
PT PREGATIREA 
PERSONALULUI 
DIDACTIC 

 
 
 
 
 
 
 
480 
 
 
 
 
 
 
 
480 

 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
60 

 

c) participarea la activități metodico-științifice și pedagogice: 

  coordonatorii de cerc pedagogic   MARFICI  ORESIA -AURORA   ,COORDONATOR ZONAL CERC PEDAGOGIC INVATAMANTUL SPECIAL 

  cadrele didactice care fac parte din Corpul Național al Experților în Management Educațional  

 MARFICI ORESIA AURORA 

 STEFANOIU DANIELA 

 BLEDEA LUCIA ILEANA 

 

Toate din școală au participat la CercuL  pedagogic invatamntul special organizat la CSEI Sighetu Marmatiei  17 MAI  2018. 

5 Cadre didactice au participat la cercul pedagogic inv special  de la  CSEI BAIA MARE 

d) participarea la sesiuni de comunicări, simpozioane, conferințe, schimburi de experiență etc. 
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Nr.  
Crt. 

Nume și 
prenume 

Denumire  
sesiune/simp
ozion etc. 

Nivelul 
sesiunii/simpozi
onului* 

Perioada de 
desfășurare 

Locația  Instituția 
organizatoare 

Nr. de 
ore 

Participare cu 
lucrare Da sau 
NU 

Titlul lucrarii  
acolo unde 
este cazul 

1 CODREA 
CARMEN 

ARTTERAPIA-
LIMBAJUL 
UNIVERSAL AL 
COPILARIEI 

SIMPOZION 
JUDETEAN 

6 DECEMBRIE 
2017 

VISEU DE SUS CSEI VISEU DE SUS  DA REFERAT SI 
EXPOZITIE 

2 RECALO LIDIA ARTTERAPIA-
LIMBAJUL 
UNIVERSAL AL 
COPILARIEI 

SIMPOZION 
JUDETEAN 

6 DECEMBRIE 
2017 

VISEU DE SUS CSEI VISEU DE SUS  DA REFERAT SI 
EXPOZITIE 

3 HERBEL ALINA ARTTERAPIA-
LIMBAJUL 
UNIVERSAL AL 
COPILARIEI 

SIMPOZION 
JUDETEAN 

6 DECEMBRIE 
2017 

VISEU DE SUS CSEI VISEU DE SUS  DA REFERAT SI 
EXPOZITIE 

4 POP RAMONA ARTTERAPIA-
LIMBAJUL 
UNIVERSAL AL 
COPILARIEI 

SIMPOZION 
JUDETEAN 

6 DECEMBRIE 
2017 

VISEU DE SUS CSEI VISEU DE SUS  DA REFERAT SI 
EXPOZITIE 

5 
 

DOBROTCHI 
DENISIA 

ARTTERAPIA-
LIMBAJUL 
UNIVERSAL AL 
COPILARIEI 

SIMPOZION 
JUDETEAN 

6 DECEMBRIE 
2017 

VISEU DE SUS CSEI VISEU DE SUS  DA REFERAT SI 
EXPOZITIE 

6 
 

MURESAN 
LILIANA 

ARTTERAPIA-
LIMBAJUL 
UNIVERSAL AL 
COPILARIEI 

SIMPOZION 
JUDETEAN 

6 DECEMBRIE 
2017 

VISEU DE SUS CSEI VISEU DE SUS  DA REFERAT SI 
EXPOZITIE 

7 

 

TRIFOI ANCA ARTTERAPIA-
LIMBAJUL 
UNIVERSAL AL 
COPILARIEI 

SIMPOZION 
JUDETEAN 

6 DECEMBRIE 
2017 

VISEU DE SUS CSEI VISEU DE SUS  DA REFERAT SI 
EXPOZITIE 

8 POPSA 
LEONTINA 

ARTTERAPIA-
LIMBAJUL 
UNIVERSAL AL 
COPILARIEI 

SIMPOZION 
JUDETEAN 

6 DECEMBRIE 
2017 

VISEU DE SUS CSEI VISEU DE SUS  DA REFERAT SI 
EXPOZITIE 
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9 MATUS 
MIHAELA 

ARTTERAPIA-
LIMBAJUL 
UNIVERSAL AL 
COPILARIEI 

SIMPOZION 
JUDETEAN 

6 DECEMBRIE 
2017 

VISEU DE SUS CSEI VISEU DE SUS  DA REFERAT SI 
EXPOZITIE 

10 BLEDEA LUCIA ARTTERAPIA-
LIMBAJUL 
UNIVERSAL AL 
COPILARIEI 

SIMPOZION 
JUDETEAN 

6 DECEMBRIE 
2017 

VISEU DE SUS CSEI VISEU DE SUS  DA REFERAT SI 
EXPOZITIE 

11 

 
MOLDOVAN 
ILEANA 

ARTTERAPIA-
LIMBAJUL 
UNIVERSAL AL 
COPILARIEI 

SIMPOZION 
JUDETEAN 

6 DECEMBRIE 
2017 

VISEU DE SUS CSEI VISEU DE SUS  DA DESEN-PICTURA 
EXPOZITIE 

12 MARFICI ORESIA ARTTERAPIA-
LIMBAJUL 
UNIVERSAL AL 
COPILARIEI 

SIMPOZION 
JUDETEAN 

6 DECEMBRIE 
2017 

VISEU DE SUS CSEI VISEU DE SUS  DA DESEN-PICTURA 
EXPOZITIE 

13 

 
IOICALIUC 
MANUELA 

ARTTERAPIA-
LIMBAJUL 
UNIVERSAL AL 
COPILARIEI 

SIMPOZION 
JUDETEAN 

6 DECEMBRIE 
2017 

VISEU DE SUS CSEI VISEU DE SUS  DA DESEN-PICTURA 
EXPOZITIE 

14 MIHALCA 
BIANCA 

ARTTERAPIA-
LIMBAJUL 
UNIVERSAL AL 
COPILARIEI 

SIMPOZION 
JUDETEAN 

6 DECEMBRIE 
2017 

VISEU DE SUS CSEI VISEU DE SUS  DA DESEN-PICTURA 
EXPOZITIE 

15 STEFANOIU 
DANIELA  

ARTTERAPIA-
LIMBAJUL 
UNIVERSAL AL 
COPILARIEI 

SIMPOZION 
JUDETEAN 

6 DECEMBRIE 
2017 

VISEU DE SUS CSEI VISEU DE SUS  DA REVISTA SCOLARA  
+PICTURA DESEN, 
,,LUMEA VIE + 
EXPOZITIE 

16 MUTAFFOF 
MELANIA 

ARTTERAPIA-
LIMBAJUL 
UNIVERSAL AL 
COPILARIEI 

SIMPOZION 
JUDETEAN 

6 DECEMBRIE 
2017 

VISEU DE SUS CSEI VISEU DE SUS  DA REVISTA SCOLARA 
+PICTURA DESEN, 
REFERAT SI 
EXPOZITIE 

17 MARFICI ORESIA INGRIJIND 
NATURA, 
RESPECTAM 
VIATA 

SIMPOZION 
JUDETEAN 

6  IUNIE 2018 ORADEA LICEUL TEHNOLOGIC 
SPECIAL NR 1 

 DA LUMEA VIE-
PLANETA 
ALBASTRA 
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17 SZEIBERT 
DANIELA 

INGRIJIND 
NATURA, 
RESPECTAM 
VIATA 

SIMPOZION 
JUDETEAN 

6  IUNIE 2018 ORADEA LICEUL TEHNOLOGIC 
SPECIAL NR 1 

 DA LUMEA VIE-
PLANETA 
ALBASTRA 

 

 

 

III. Recunoașterea și echivalarea creditelor profesionale transferabile 

În conformitate cu OMECTS Nr. 5562/2011 privind aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a 

creditelor profesionale transferabile, în luna sepetmbrie 2017, în cadrul școlii a fost constituită, prin decizia directorului școlii nr. 243/ din 14.09.2017. 

Comisia pentru echivalarea creditelor profesionale a unor forme de organizare a formării continue, având următoarea componență: 

1. prof. MARFICI ORESIA  – director   

2. prof. IACOBUS IOANA  – responsabil cu dezvoltarea profesoinală din unitatea școlară  IACOBUS 

3. prof. ADELINA GROSAN – metodist CCD MM   

Au fost depuse un număr de 9 dosare prin care s-a solicitat echivalarea pentru următoarele forme de organizare a formării continue: 

Grad didactic I 4 

Masterat 1 

Grad didactic II 3 

Cursuri diverse   1 

 

După analizarea dosarelor depuse, comisia a decis echivalarea în credite profesionale pentru acele solicitări ale cadrelor didactice . Rezultatele 

echivalării au fost comunicate Consiliului de administratie al  școlii CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA  ,  SIGHETU MARMATIEI și 

secretariatului Școlii CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA  ,  SIGHETU MARMATIEI  care a eliberat adeverințele de echivalare. 

IV: Alte activități - monitorizare 
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 PARTICIPAREA LA  organizarea si implementarea PROIECTULUI  EDUCATIONAL  ` Imi pasa!` DEDICAT PERSOANELOR CU DIZABILITATI 3 DECEMBRIE 

2017  realizat in colaborare cu galeria de arta Vassiliev 

 Organizanizarea concursului local DARURILE TOAMNEI de catre  cadrele didactice  

 Organizator :Marfici Oresia -Director CSEI Sighet 

 Coordonatori Proiect  Stefanoiu Daniela Si Mutaffof Melania  

 Echipa de proiect: Herbel Alina,  Mihai Andreea,Recalo Lidia, Moldovan Ileana, Trifoi Maria, Rad Maria, Petrovai Mariana,Pop Ramona,Ardelean 

Rodica, Agapeanu Ana,Sarkady Raluca Popsa Leontina 

 

 

VIII. PROGRAME DE INTERES NAŢIONAL ŞI JUDEŢEAN 

 

Proiecte cu finanţare prin Fondul Social European (fonduri structurale): 

Scoala noastra a fost inclusa in POCU/74/6/18/106944, Componenta 1 Programul „ȘCOALA PENTRU TOȚI”, Axa Prioritară 

Educaţie și competenţe: MOTIVEZI ȘI ÎNDEPĂRTEZI ABANDONUL! 

Manager de proiect: prof. Camelia Bogdan, inspector școlar general adjunct 

DURATA PROIECTULUI: 36 luni, începând din data de 04.06.2018 

Buget total 8,758,981.10 lei, din care 7,839,521.30 lei cheltuieli totale nerambursabile 

Parteneriatul este format din: Lider - INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MARAMUREȘ, Partener 1 – UAT Oraş 

Ulmeni, Partener 2 – UAT Municipiul Baia Mare, Partener 3 – Consiliul Judeţean Maramureş 

Unităţi de învăţământ cuprinse în proiect: S1 - Școala Gimnazială Chelința - str. Principală nr.196, sat Chelința, oraș Ulmeni, S2 - 

Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu - localitatea Baia Mare, str. Arenei nr.15, S3 - Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu - 
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localitatea Baia Mare, str. Lunci nr.22, S4 - Școala Gimnazială Specială Baia Mare, S5 - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

Sighet. 

In cadrul atelierelor de lucru care se vor organiza (centre integrate educative educație nonformală / inovare socială) este vizată 

participarea elevilor la activități de educație non-formală care determină o școală atractivă, centru integrat de acțiuni educative 

(S1, S3, S4, S5) prin ateliere de lucru. Acestea se organizează de 2 ori pe săptămână cu sprijinul cadrelor didactice, experți în 

proiect. Activitatea se va derula în următoarele unități școlare: 

a) Școala Gimnazială Chelința -P1 

b) Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu - P2; 

c) Școala Gimnazială Speciala Baia Mare - P3 

d) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sighetu Marmației - P3 

În cadrul celor 2 școli (P3), centrele integrate sunt derulate în spațiul celor 2 obiective amenajate în proiect: camera senzorială și 

grădina senzorială. 

 

 

IX. ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ A ELEVILOR. 

ACTIVITATEA LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI LA NIVELUL JUDEŢULUI.  

PREOCUPĂRI PENTRU ŞCOLARIZAREA ELEVILOR ŞI PENTRU DERULAREA PROIECTELOR DIN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL –  

 

  

Activitățile didactice, educative și terapeutice se desfășoară  în funcție de gradul și tipul de dizabilitate al elevilor, prin metode 

și tehnici specifice de recuperare a deficiențelor acestora cu respectarea planurilor de intervenție personalizate, realizate de către 

profesorii psihopedagogi, profesorii de educație specială, profesorii logopezi, profesorii educatori, profesorii kinetoterapeuți. 

Serviciile de recuperare, învățare și educație oferite de unitatea școlară  pentru copiii cu CES sunt realizate de cadre didactice 

specializate, care acordă maximă atenție fiecărui elev, copiii simțindu-se valorizați și acceptați în mediul școlar și social, indiferent 



CENTRUL ȘCOLAR 

DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

SIGHETU-MARMAȚIEI 

 34 

de mediul din care provin și diagnosticele  medicale. Realizează progrese școlare  elevii cu deficiență severă  și moderată în 

învățământul special, atât prin activitățile desfășurate la clasă, cât și prin activitățile extrașcolare la care participă activ și cu 

interes. 

Date statistice: 

Nr.crt. Tipul de cerinţă / perioada Anul şcolar  

2017-2018 

Observaţii  

2. Număr de elevi şcolarizaţi în învăţământul special 139  

3. Număr de unităţi de masă care integrează elevi cu deficienţe ( CES )- şcoli integratoare. 16  

4. Număr de elevi din învăţământul de masă cuprinşi în servicii educaţionale de sprijin 38  

5. Număr de elevi depistaţi şi integraţi de către comisia internă de evaluare continuă / SEC 

şi care nu beneficiază de program de sprijin 

- toti elevii 

beneficiază de 

programe de 

sprijin 

6. Număr de grupe / clase speciale integrate care funcţionează în învăţământul de masă - - 

9. Număr de elevi şcolarizaţi la domiciliu 6  

11. Număr de cadre didactice de sprijin la nivel de CSEI SIGHET 7 4,5 NORME 

13. Număr profesori logopezi 5  

14. Număr mediator şcolari  0  

 

FIŞA SINTEZĂ 

Privind situaţia unităţilor de învăţământ special  2017-2018 

 Total 

elevi 

Tipul de deficienţă Obs. 

Nr . 

crt. 

Mintală – asociată Auz Văz Locomotor ADHD TSA 
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Csei Sighet 139 71 2 3 23 5 35  

 

Tipul de deficienţă: mintală / asociată 

Grădiniţă Clase P-

IV 

V-VIII IX – X 

severi 

IX – XII  

liceu de 

masă 

IX-XI 

Liceu 

tehn. 

Spec 

IX-XII 

Liceu  

Special 

Liceu 

XIV-XV 

Liceu 

FR 

A II-a 

sansă 

Stagii de 

practica 

Postlic

eal 

Sc 

profesion

ală 

Total 

3 19 18 1 - 22 - - - - 8 - - 71 

 

Tipul de deficienţă: auz 

Grădiniţă Clase P-

IV 

V-VIII IX – X 

severi 

IX – XII  

liceu de 

masă 

IX-XI 

Liceu 

tehn. 

Spec 

IX-XII 

Liceu  

Special 

Liceu 

XIV-XV 

Liceu 

FR 

A II-a 

sansă 

Stagii de 

practica 

Postlic

eal 

Sc 

profesion

ală 

Total 

- - 1 - - - - - - - 1 - - 2 

 

Tipul de deficienţă: văz 

Grădiniţă Clase P-

IV 

V-VIII IX – X 

severi 

IX – XII  

liceu de 

masă 

IX-XI 

Liceu 

tehn. 

IX-XII 

Liceu  

Special 

Liceu 

XIV-XV 

Liceu 

FR 

A II-a 

sansă 

Stagii de 

practica 

Postlic

eal 

Sc 

profesion

ală 

Total 
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Spec 

1 1 - - - - - - - - 1 - - 3 

 

Tipul de deficienţă: locomotor 

Grădiniţă Clase P-

IV 

V-VIII IX – X 

severi 

IX – XII  

liceu de 

masă 

IX-XI 

Liceu 

tehn. 

Spec 

IX-XII 

Liceu  

Special 

Liceu 

XIV-XV 

Liceu 

FR 

A II-a 

sansă 

Stagii de 

practica 

Postlic

eal 

Sc 

profesion

ală 

Total 

2 12 5 1 - 2 - - - - 1 - - 23 

 

 

Tipul de deficienţă: ADHD / TSA 

 

Grădiniţă Clase P-

IV 

V-VIII IX – X 

severi 

IX – XII  

liceu de 

masă 

IX-XI 

Liceu 

tehn. 

Spec 

IX-XII 

Liceu  

Special 

Liceu 

XIV-XV 

Liceu 

FR 

A II-a 

sansă 

Stagii de 

practica 

Postlic

eal 

Sc 

profesion

ală 

Total 

3 12 14 2 - 8 - - - - 1 - - 40 
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 Prin activităţile educative realizate în unităţile învăţămantului special din  judeţul Maramureş, s-a realizat o latură importantă a 

educaţiei elevilor noştri. La aceste activităţi, elevii au participat cu entuziasm şi plăcere, sub îndrumarea plină de răbdare a 

dascalilor din învăţămantul special. Imbinarea armonioasă a momentului instructiv-educativ cu cel al organizării unor activităţi 

competitive /cultural-artistice/sportive/şi de divertisment  îi ajută pe  copiii cu CES să trăiasca alături de ceilalţi copii şi le 

orientează viaţa în bine. Am urmărit prin aceste activităţi să folosim o combinaţie de metode cat mai variate, să urmărim 

comunicarea între copii,socializarea în cadrul grupului, petrecerea timpului şi-n alte situaţii decat cea de învăţare. 

 Aceste activităţi au contribuit la  dezvoltarea personalităţii, a atitudinii pozitive fată de sine şi faţă de alţii, a imaginii de sine 

pozitivă, a nevoii de succes, a motivaţiei învăţării continue; îi ajută să demonstreze autonomie în comportament, să-şi elaboreze şi 

să practice un stil personal adecvat de autoexprimare în limbaj. Ca dascăli suntem datori să oferim copiiilor din şcolile noastre 

speciale un cadru cultural adecvat exprimării lor artistice, domeniu în care fiecare din ei pot exprima ceva unic, ceva frumos şi 

armonios, astfel încât să fie atinse următoarele obiective: 

a. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare din învățământul special 

b. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi extracurriculare în proiectarea 

activităţii educative. 

c. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare. 

d. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării. 

e. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şextraşcolare prin prevenirea şi reducerea fenomenelor 

antisociale, de abandon şcolar,absenteism şi analfabetism 

f. Redimensionarea activităților extrașcolare din perspectiva valenţelor  

 Elevii cu CES din CSEI SIGHETU MARMATIEI ,au fost implicati in anul școlar 2017-2018 în următoarele concursuri 

școlare, obținând diverse diplome si premii: 
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NR CRT 

 DENUMIREA 

CONCURSULUI 

/OLIMPIADA 

TIPUL(LOCAL, REGIONAL, 

NATIONAL/INTERNATIONA

L) 

DATA/PERiOADA 
ORGANIZATO

R 
PREMIUL ELEVUL 

CADRUL 

DIDACTIC 

INDRUMATOR 

1 AM FOST S-OM FI 

FESTIVALUL 

INTERNATIONAL  DE 

FOLCLOR PENTRU COPII 

SI TINERET, FOLCLOR, 

CAEN POZITIA  52/2018 

7-10 MAI 2018 

CLUBUL 

COPIILOR 

SIGHET 

I 
GRUPUL PUI DE 

MOROSAN 

MARFICI 

ORESIA, 

MURESAN 

LILIANA, 

BLEDEA LUCIA 

2 AM FOST S-OM FI  

FESTIVALUL 

INTERNATIONAL  DE 

FOLCLOR PENTRU COPII 

SI TINERET, FOLCLOR  

CAEN POZITIA 52 

7-10 MAI 2018 

CLUBUL 

COPIILOR 

SIGHET 

PREMIUL I PETREUS FLORICA 
MARFICI 

ORESIA 

3 
ARTTERAPIA-

LIMBAJUL UNIVERSL 
SIMPOZION JUDETEAN 2017 VISEU DE SUS 

DIPLOMA DE 

MERIT 
HARDA PAUL 

MURESAN 

LILIANA 

4 
COPIII VESTESC 

PRIMAVARA 

CONCURES 

INTERJUDETEAN 
Apr-17 

SC GIMN 

SPECIALA 

CLUJ NAPOCA 

PREMIL I GRIJAC CASIANA 
MUTAFFOF 

MELANIA 

5 
COPIII VESTESC 

PRIMAVARA 

CONCURES 

INTERJUDETEAN 
Apr-17 

SC GIMN 

SPECIALA 

CLUJ NAPOCA 

PREMIL I AXIUC VALELE 
STEFANOIU 

DANIELA 

6 
CUM E DATINA 

STRABUNA 
CONCURS NATIONAL 

15-17 DECEMBRIE 

2017 

CLUBUL 

COPIILOR 

SIGHET 

PREMIUL I GRUP COLINDATORI 

MURESAN 

LILIANA,ULICI 

ADINA 
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7 

CUM E DATINA 

STRABUNA"- 

COLINDE 

CONCURSUL NATIONAL 

DE DATINI SI OBICEIURI 

DE IARNA CAEN A8 

POZITIA 24/2017 

15-17 DECEMBRIE 

2017 

CLUBUL 

COPIILOR 

SIGHET 

I SPECIAL 

AL JURIULUI 
CSEI SIGHET 

ULICI ADINA, 

MURESAN 

LILIANA, 

MARFICI 

ORESIA  

8 

DANS TRADITIONAL 

"IMPREUNA PENTRU 

VIITOR" 

 CONCURS NATIONAL DE 

DANS SNAC , ETAPA 

REGIONALA 

4 MAI 2018 
SNAC/CJRAE 

SATU MARE 
I 

GRUPUL FLORI DE 

MARAMURES CSEI 

SIGHET+ LIC 

FORESTIER 

MARFICI 

ORESIA, 

BLEDEA LUCIA, 

MURESAN 

LILIANA, SAS 

STEFAN 

9 

DANS TRADITIONAL 

"IMPREUNA PENTRU 

VIITOR" 

 FESTIVAL NATIONAL DE 

DANS SNAC , ETAPA 

NATIONALA CAEN POZITIA 

25/2018 

25-27 MAI 2018 
SNAC/SLATIN

A 
I 

GRUPUL FLORI DE 

MARAMURES CSEI 

SIGHET+ LIC 

FORESTIER 

MARFICI 

ORESIA, 

BLEDEA LUCIA, 

SAS STEFAN 

10 DARURILE TOAMNEI CONCURS LOCAL  NOIEMBRIE 2017 
CSEI SIGHETU 

MATMAȚIEI  
I TĂMAŞ LUCA VASILE 

MOLDOVAN 

ILEANA 

11 DARURILE TOAMNEI CONCURS LOCAL Nov-17 
CSEI SIGHETU 

MARMATIEI 
MENTIUNE CHILICIUC DENISA 

MUTAFFOF 

MELANIA 

12 DARURILE TOAMNEI CONCURS LOCAL Nov-17 
CSEI SIGHETU 

MARMATIEI 
MENTIUNE RAGIU MOSNEAN 

STEFANOIU 

DANIELE 

13 DARURILE TOAMNEI CONCURS LOCAL noiembbrie 2017 
CSEI SIGHETU 

MARMATIEI 
PREMIUL II MOLDOVAN NAOMI RECALO LIDIA 

14 Datini, obiceiuri , traditii” Concursul judetean  februarie 2018 
Sc.G 

“M.Vulcarescu 
I Diaconu Gabriel Palcus Viorica 
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15 
DATINI,OBICEIURI SI 

TRADITII 
CONCURS JUDETEAN 

IANUARIE-

MARTIE2018 

ȘC. 

GIM."MIRCEA 

VULCĂNESCU

" BÂRSANA 

I 
MANDRUTIU 

VALERIUS 

IACOBUS 

IOANA 

16 
DATINI,OBICEIURI SI 

TRADITII 
CONCURS JUDETEAN 

IANUARIE-

MARTIE2018 

ȘC. 

GIM."MIRCEA 

VULCĂNESCU

" BÂRSANA 

II HARDA PAUL 
IACOBUS 

IOANA 

17 
DATINI,OBICEIURI SI 

TRADITII 
CONNCURS JUDETEAN Dec-17 

SC.MIRCEA 

VULCANESCU 

BARSAANA 

PREMIU 

SPECIAL 

GRUPUL DE 

COLINDATORI 

MURESAN 

LILIANA,CODRE

A 

NORICA,MIHAI 

ANDREEA 

18 
DATINI,OBICEIURI SI 

TRADITII 
CONCURS JUDETEAN IANUARIE MARTIE 

SC.MIRCEA 

VULCANESCU 

BARSAANA 

PREMIUL I CICEU FLORICA 
MURESAN 

LILIANA 

19 
DATINI,OBICEIURI SI 

TRADITII 
CONCURS JUDETEAN 

IANUARIE-

MARTIE2018 

ȘC. 

GIM."MIRCEA 

VULCĂNESCU

" BÂRSANA 

III TĂMAŞ LUCA VASILE 
MOLDOVAN 

ILEANA 

20 
DATINI,OBICEIURI SI 

TRADITII 
CONCURS JUDETEAN 

IANUARIE-

MARTIE2018 

ȘC. 

GIM."MIRCEA 

VULCĂNESCU" 

BÂRSANA 

I 
GHIRASEN 

GIORGIANA 

DOBROTCHI 

DENISIA 

CLAUDIA 

21 DARURILE TOAM NEI CONCURS LOCAL NOIEMBRIE 2017 
CSEI SIGHETU 

MATMAȚIEI  

IIi, 

MENȚIUNE 

 ILIEȘ DARIUS, 

TOMAS IASMINA 

MIHAI 

ANDREEA-

ANCA 
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22 
DINCOLO DE 

CUVINTE ROSTITE 
CONCURS JUDETEAN Apr-18 

STRATEGIA 

NATIONALA 

DE ACTIUNE 

COMUNITARA 

I COSTANIUC MITICA 
IACOBUS 

IOANA 

23 
DINCOLO DE 

CUVINTE ROSTITE 
CONCURS SNAC ISJMM Apr-18 ISJMM PREMIUL I TIVADAR DARIUS 

MUTAFFOF 

MELANIA 

24 
DINCOLO DE 

CUVINTE ROSTITE 
CONCURS SNAC ISJMM Apr-18 ISJMM PREMIUL I AXIUC VASILE 

STEFANOIU 

DANIELA 

25 
DINCOLO DE 

CUVINTELE ROSTITE 
CONCURS JUDEȚEAN 18-Apr SNAC PREMIUL I MOLDOVAN NAOMI RECALO LIDIA 

26 
DINCOLO DE 

CUVINTELE ROSTITE' 

CONCURS JUDETEAN 

SNAC 
APRILIE 2018 ISJMM I BOOGA ADI 

MARFICI 

ORESIA  

27 

FESTIVAL 

INTERNATIONAL DE 

FOLCLOR AM FOST 

S-OM FI 

CONCURS 

INTERNATIONAL CAEN 

52/2018 

May-18 

ISJMM,CLUBU

L COPIILOR 

SIGHETU 

MARMATIEI 

 PREMIUL I 

DUNCA 

IONUT,DRAGAN 

GABRIEL 

MUTAFFOF 

MELANIA 

28 

FESTIVAL 

INTERNATIONAL DE 

FOLCLOR AM FOST 

S-OM FI 

CONCURS 

INTERNATIONAL CAEN 

52/2018 

May-18 

ISJMM,CLUBU

L COPIILOR 

SIGHETU 

MARMATIEI 

 PREMIUL I 

AXIUC VASILE,RAGIU 

MOSNEAG,MANDRUTI

U NICOLETA 

STEFANOIU 

DANIELA 

29 

FESTIVAL 

INTERNATIONAL DE 

FOLCLOR AM FOST 

S-OM FI 

CONCURS 

INTERNATIONAL CAEN 

52/2018 

May-18 

ISJMM,CLUBU

L COPIILOR 

SIGHETU 

MARMATIEI 

 PREMIUL I DIACONU GABRIEL PALcus Viorica 

30 Flori de mai Festivalul International  mai 2018 C.S.E.I. “Orizont mentiune Diaconu Gabriel Palcus Viorica 
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31 MASCOTA SNAC 
CONCURS JUDETEAN 

SNAC 
APRILIE 2018 ISJ MM I 

ECHIPA INIMOSII-

CSEI SIGHET+LIC 

FORESTIER 

MARFICI 

ORESIA, 

COZUPLEAN 

LUMINITA, 

CSILIK IOANA 

32 

NASTEREA 

DOMNULUI -  DAR DE 

CRACIUN 

FESTIVAL INTERNATIONAL DECEMBRIE 2017 
CSEI ,,ORIZON

T " ORADEA 
MENTIUNE 

ARDELEAN PATRICIA, 

COSTANIUCMITICA, 

GHIRASEN 

GIORGIANA , 

DOBROTCHI 

DENISIA 

CLAUDIA 

33 
O CĂLĂTORIE SPRE 

PRIETENIE 

CONCURS 

INTERNATIONAL 
May 2018 

CSEI 

TIMIȘOARA 
II 

HÂRDA PAUL 

GHEORGHE 
GODJA IOANA 

34 
O CĂLĂTORIE SPRE 

PRIETENIE 

CONCURS 

INTERNATIONAL 
May 2018 

CSEI 

TIMIȘOARA 
MENȚIUNE BLEDEA SEBASTIAN GODJA IOANA 

35 
O 

calatoriespreprietenie 
concurs international mai 2018 

C.S.E.I. 

Timisoara 
III Diaconu Gabriel Palcus Viorica 

36 

OLIMPIADA PE 

MESERII -CONFECTI 

TEXTILE 

OLIMPIADA JUDETEANA APRILIE 218 
ISJ MM, CSEI 

BAIA MARE 
I POP MARCEL 

MEHES 

MARIANA 

37 

OLIMPIADA PE 

MESERII -CONFECTII 

TEXTILE 

OLIMPIADA JUDETEANA APRILIE 218 
ISJ MM, CSEI 

BAIA MARE 
II DANCI GHEORGHE 

MEHES 

MARIANA 

38 

OLIMPIADA PE 

MESERII -

PRELUCRAREA 

LEMNULUI 

OLIMPIADA JUDETEANA APRILIE 218 
ISJ MM, CSEI 

VISEU 
II BAIMAREANU ANTON ULICI ADINA 
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39 

OLIMPIADA PE 

MESERII -

PRELUCRAREA 

LEMNULUI 

OLIMPIADA JUDETEANA APRILIE 218 
ISJ MM, CSEI 

VISEU 
I BIDIGA ATTILA ULICI ADIINA 

40 

OLIMPIADA PE 

MESERII -

PRELUCRAREA 

LEMNULUI 

OLIMPIADA JUDETEANA APRILIE 218 
ISJ MM, CSEI 

VISEU 
III BIDIGA RAFAEL ULICI ADINA 

41 
PRIMĂVARA ÎN 

IMAGINI 
CONCURS REGIONAL MAI 2018 

ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 

SPECIALĂ 

BAIA MARE 

IIi, 

MENȚIUNE 

 ILIEȘ DARIUS, ADAM 

RALUCA 

MIHAI 

ANDREEA-

ANCA 

42 
PRIMĂVARA ÎN 

IMAGINI 

CONCURS JUDETEAN 

SNAC 
APRILIE 2018 ISJ MM II 

ECHIPA-"INVENTIVII"- 

CSEI SIGHET+SC GIM 

"MIRCEA 

VULCANESCU" 

MIHAI 

ANDREEA-

ANCA, MARIA 

GIURGI 

43 
PRIMĂVARA ÎN 

IMAGINI 

CONCURS JUDEȚEAN 

SNAC 
APRILIE 2018 ISJMM I  ILIEȘ DARIUS 

MIHAI 

ANDREEA-

ANCA 

44 
PRIMĂVARA ÎN 

IMAGINI 
CONCURS JUDETEAN  DECEMBRIE 2017 

ȘC. 

GIM."MIRCEA 

VULCĂNESCU

" BÂRSANA 

PREMIU 

SPECIAL 
 

MIHAI 

ANDREEA-

ANCA, CODREA 

NORICA, 

MUREȘAN 

LILIANA 
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45 
PRIMĂVARA ÎN 

IMAGINI 
CONCURS JUDETEAN  

IANUARIE-

MARTIE2018 

ȘC. 

GIM."MIRCEA 

VULCĂNESCU" 

BÂRSANA 

I,II,II 

CAVERNIUC 

ANTONIO, ILIEȘ 

DARIUS, ADAM 

RALUCA 

MIHAI 

ANDREEA-

ANCA 

46 
PRIMĂVARA ÎN 

IMAGINI 
CONCURS NAȚIONAL MARTIE 2018 CSEI BRASOV 

I,II, 

PARTICIPAR

E 

CAVERNIUC 

ANTONIO,ADAM 

RALUCA, DOHI 

DANIEL 

MIHAI 

ANDREEA-

ANCA 

47 
PRIMĂVARA ÎN 

IMAGINI 
FESTIVAL INTERNATIONAL MAI 2018 

CSEI ORIZONT 

ORADEA 
MENTIUNE TIFRAC DANIEL 

MIHAI 

ANDREEA-

ANCA 

48 
PRIMĂVARA ÎN 

IMAGINI 
CONCURS REGIONAL May-18 

ŞC. GIM. SP. 

BAIA MARE 
II TĂMAŞ LUCA VASILE 

MOLDOVAN 

ILEANA 

49 
PRIMĂVARA ÎN 

IMAGINI 
CONCURS NATIONAL   MARTIE 2018 CSEI BRASOV 

II SI 

PARTICIPAR

E 

BODORCIUC 

BIANCA,DRAGAN.V 

POP RAMONA 

OLIMPIA 

50 
PRIMĂVARA ÎN 

IMAGINI 
CONCURS JUDETEAN MAI 2018 

ISJ MM, CSEI 

BAIA MARE 
PREMIUL I 

GHERASEN 

AMADEEA 

MATUS 

MIHAELA 

51 
PRIMĂVARA ÎN 

IMAGINI 
CONCURS REGIONAL May 2018 

ȘC. GIMN. SP. 

BAIA MARE 
I CICEU FLOARE GODJA IOANA 

52 
PRIMĂVARA ÎN 

IMAGINI 
CONCURS REGIONAL 18-May 

ȘC. GIMN. SP. 

BAIA MARE 
PREMIUL I FUNER EMANUEL RECALO LIDIA 

53 
PRIMĂVARA ÎN 

IMAGINI 

CONCURS REGIONAL  

CAERI 2018, POZITIA 323 
May 2018 

ȘC. GIMN. SP 

BAIA MARE 
PREMIL I MUNTEAN VLADUT 

MARFICI 

ORESIA 



CENTRUL ȘCOLAR 

DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

SIGHETU-MARMAȚIEI 

 45 

54 
PRIMĂVARA ÎN 

IMAGINI 
Concurs regional aprilie2018 ScGS.Baia Mare I Diaconu Gabriel Palcus Viorica 

55 

TRADITIII SI 

OBICEIURI 

STRABUNE 

CONCURS 

REGIONALCAER 1462/2018  
APRILIE 2018 

SCOALA 

GIMNAZIALA  

NR 5 SIGHETU 

MARMATIEI 

PREMIL I TOMSA NICOLAI TRIFOI MARIA 

56 

TRADITIII SI 

OBICEIURI 

STRABUNE 

CONCURS 

REGIONALCAER 1462/2018  
APRILIE 2018 

SCOALA 

GIMNAZIALA  

NR 5 SIGHETU 

MARMATIEI 

PREMIUL II GLODEAN IOANA TRIFOI MARIA 

57 

TRADITIII SI 

OBICEIURI 

STRABUNE 

CONCURS 

REGIONALCAER 1462/2018  
APRILIE 2018 

SCOALA 

GIMNAZIALA  

NR 5 SIGHETU 

MARMATIEI 

PREMIUL III MOLDOVAN LIVIU TRIFOI MARIA 

58 
UN MARTISOR  

PENTRU FIECARE 

CONCURSINTERJUDETEA

N 
Mar-18 CSEI BRASOV PREMIUL I DRAGAN GABRIEL 

MUTAFFOF 

MELANIA 

59 
UN MARTISOR  

PENTRU FIECARE 

CONCURSINTERJUDETEA

N CAEN 52/2018 
Mar-18 CSEI BRASOV PREMIUL III 

MANDRUTIU 

NICOLETA 

STEFANOIU 

DANIELA 

60 
UN MARTISOR 

PENTRU FIECARE 

CONCURS NATONAL DE 

CREATIE  ARTISTICA  
MARTIE 2018 CSEI BRASOV II TEACIUC FLORIN 

MARFICI 

ORESIA 

61 
UN MARTISOR 

PENTRU FIECARE 
CONCURS NATIONAL Mar-18 BRASOV PREMIUL I 

GHERAASIN 

ANDREEA 

MURESAN 

LILIANA 

62 
UN MARTISOR 

PENTRU FIECARE 

CONCURS NATONAL DE 

CREATIE  ARTISTICA  
MARTIE 2018 CSEI BRASOV I 

GHIRASEN 

GIORGIANA 

DOBROTCHI 

DENISIA 

CLAUDIA 
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63 
UN MARTISOR 

PENTRU FIECARE 
CONCURS NAȚIONAL MARTIE 2018 ISJ BRASOV PREMIUL III 

GHERASEN 

AMADEEA 

MATUS 

MIHAELA 

64 
UN MĂRȚIȘOR 

PENTRU FIECARE 

CONCURS NAȚIONAL DE 

CREATIE ARTISTICA CAER 

99/2018 

March 2018 CSEI BRAȘOV PREMIUL II TEACIUC BOGDAN 
MARFICI 

ORESIA 

65 
UN MĂRȚIȘOR 

PENTRU FIECARE 

CONCURS NAȚIONAL DE 

CREATIE ARTISTICA CAER 

99/2018 

March 2018 CSEI BRAȘOV PREMIUL I ARDELEAN PATRICIA 
MARFICI 

ORESIA 

66 
UNIREA; LIBERTATE 

SI UNITATE" 

CONCURS NATIONAL 

CULTURAL ARTISTIC in 

cadrul proiectului " 1000 de 

cuvinte pentru 100 de ani" 

noiembrie 217-mai 

2018 

protopopiatul 

Sighet 
I grupulCSEI SIGHET 

MARFICI 

ORESIA, POP 

VASILE AUREL, 

JOLOPCIUL 

VIORICA,  

 

 

 

X. ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ 

 

Activitatile   extrascolare si extracurriculare    presupun  implicarea  cadrelor  didactice  prin  participarea  la  activitati  

desfasurate  atat  in  scoala  cat  si  a  elevilor  prin  participarea  la  activitati  desfasurate  atat  in  scoala  cat  si  in  afara  ei. 

       In semestrul II a anului  scolar 2017-2018  au  fost  realizate  urmatoarele  

Activitati 

      In  15 februarie  a  avut  loc  sedinta  cu parintii pe clase si pe scoala 
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      In 23 februarie intalnirea cu un reprezentant al Politiei Sighetu Marmatiei-intalnire intre elevi,pofesori si d-nul Bledea 

Gheorghe 

      In 8 Martie-serbare inchinata Mamei-elevii claselor V-XI sub indrumarea d-lor Muresan Liliana si Ulici Adina. Au participat 

profesorii dir.Marfici Oresia,Dobrotchi Denisia,Iacobus Ioana,Matus Mihaela. 

      In 12 aprilie a avut loc activitatea ,,8 abilitati care trebuie dezvoltate in scoala,,-activitate desfasurata la bibliotecacu elevii de 

gimnaziusi liceu, sub indrumarea d-lor prof. Dobrotchi Denisia, Iacobus Ioana si bibliotecar Codrea Carmen Norica.Au mai 

participat prof. Muresan Liliana,Szaibert Daniela. 

   In  09.05.2018, Ziua europei la biblioteca cu cls VI-X, Dobrotchi D., Codrea N., 

31 mai-activitate in cadrul parteneriatului,,Importanta Igienei Personale,,cu tema ,,Igiena Personala,,coord.Tisalita 

Cristian,Dobrotchi Denisia si Matus Mihaela.Au mai participat prof. Muresan Liliana,Manaila Ioan,Herbel Alina,Godja Ioana. 

     In 5 iunie a avut loc lectia deschisa de la clasa a IV-a,sustinuta de d-na Mihai Andreea.Au participat prof. dir. Marfici 

Oresia,Stefanoiu Danirla,Muresan Liliana. 

 08.06.2018, cu elevii cls. VI-XI, Vizita la Muzeului maramuresean 

 In 08-14.05.2018,, importanta educatiei si a scolii in viata elevilor” in cadrul  Campaniei Globale pentru Educatie 2018  de catre Fundatia 

salvati copiii: Dobrotchi D., Codrea N., Szeibert., Iacobus i., Manaila I.,  

IN 14 iunie-Festivitatea de incheiere a anului scolar 

4. Activităţi extraşcolare în parteneriat  

 

NR. 

CRT 

TITLUL PROIECTULUI 

EDUCATIONAL DISCIPLINA 

COORDONATOR 

PROIECT NUME 

PERIOADA DE 

DERULARE PARTENERI 
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SI PRENUME 

1 

Mos Nicolae Vine La Toti 

Copiii Voluntariat 

Pitura Casian, 

Marficic 

Oresia,Codrea 

Emilia, Rosus 

Gabriela Decembrie 2017 

Liceul Pedagogic Ucrainean Taras 

Sevcenko 

Hope And Homes Children 

Romania-Sighet 

2 

Imi pasa! Proiect social-

dedicat 

persoanelor cu 

dizabilitati 

Buda Cristina 

Marfici Oresia 

Aurora 

Matus Mihaela 

Bledea Lucia 

Muresan Liliana 

Codrea Carmen  

3 decembrie 2017 Galeria de Arta Vassiliev 

Consiliul Judetean Maramures 

I.S.J.M.M , DGASPC 

Primaria Municipiului Sighetu 

Marmatiei 

Asociatia surdo-mutilor din 

Sighetu Marmatiei 

3 Igiena personala si 

importanta ei 

Consiliere si 

orientare 

Dobrotchi 

Denisia  Claudia 

An scolar 2017 – 

2018 

Liceul Tehnologic Marmatia 

4 Darurile Toamnei Concurs local-

Educatie plastica 

Stefanoiu Daniela, 

Mutafof Melania 

30 octombrie –  

29 noiembrie 2017 

Inspectoratul 

ScolarJudeteanMaramures,  

Scoala de arta Gheorghe Chivu, 

Sighetu Marmatiei 

Scoala gimnaziala Dr. Mihalyi de 

Apsa, structura Scoala Gimnaziala 

de Arte, SighetuMarmatiei 

5 1 Decembrie – Ziua 

Nationala a Romaniei – 

simtim Romaneste 

istorie Godja Ioana An scolar 2017 – 

2018 

 

6 Arta prin ochi de copil Educatie plastica Mutaffof Melania 

Stefanoiu Daniela 

Szemkovics Irina 

Pipas Ileana 

Noiembrie 2017 – 

iunie 2018 

Scoala de arta Gheorghe Chivu, 

Sighetu Marmatiei 

Scoala Gimnaziala de Arte, 

SighetuMarmatiei 

7 Invatam sa circulam corect Educatie rutiera Marfici Oresia 2017 – 2018 Clubul Copilor – Sighetu 
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Aurora 

Muresan Liliana 

Muntean Ioan 

Marmatiei 

8 Magia culorilor Educatie plastica Herbel AlinaBacs 

Balea Dana 

Noiembrie 2017 – 

iunie 2018 

Clubul Copiilor – Sighetu 

Marmatiei 

9 Eu Sunt Pui De Morosan Artistico-Plastic Nemes Nicoleta 

Todinca Gheorghe 

Marfici Oresia 

Decembrie 2017-

Iunie 2018 

Muzeul Maramuresan Sighet 

10 Strategia Nationala de 

Actiune Comunitara(SNAC) 

Strategia 

Nationala de 

Actiune 

Comunitara 

Bledea Lucia An scolar 2017 – 

2018 

Liceul Tehnologic Marmatia 

11 Siguranta publica in incinta 

si zona adiacenta 

Consiliere si 

orientare 

Marfici Oresia 

Aurora 

 Marinescu 

Cosovan Florin 

An scolar 2017 – 

2018 

Politia Municipiului Sighetu 

Marmatiei 

Comitetul Reprezentativ al 

Parintilor 

12 Copilaria si jocul SNAC Bobriuc Nicoleta 

Herbel Alina 

Bledea Lucia 

Petrovan Maria 

Bercea Maria 

Noiembrie 2017 – 

iunie 2017 

Scoala Oncesti 

13 Zambet de copil SNAC Stefanoiu Daniela 

Mutaffof Melania 

Serban Margareta 

An scolar 2017 – 

2018 

Scoala  Gimnaziala George 

Cosbuc- Sighetu Marmatiei 

14 Din inimi pentru inimi SNAC Rad Maria 

Trifoi Maria 

Herbel Alina 

Simion Persida 

Marta 

Boiciuc Tunde 

Erika 

An scolar 2017 – 

2018 

Gradinita cu Program Prelungit 

nr8 – Sighetu Marmatiei 

15 Puterea Prieteniei SNAC Marfici Oresia Octombrie 2017 – Gradinita cu Program Prelungit 
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Baldean Gintner 

Melinda 

Rad Maria  

Trifoi Maria 

Mihai Maria 

Fetco Aurica 

iunie 2018 nr8 – Sighetu Marmatiei 

16 Alaturi in viitor SNAC Marfici Oresia 

Aurora 

Cozuplean Elena 

Luminita 

1 octombrie 2017 – 

1 octombrie 2019 

Liceul Tehnologic Forestier –

Sighetu Marmatiei 

17  Lupta impotriva saraciei prin 

educatie 

SNAC Bledea Lucia - 

Ileana 

Railean Mariana 

Filimon Gabriela-

Marta 

10 – 30 octombrie 

2017 

Parohia Ortodoxa Romana – 

Adormirea Maicii Domnului 

Liceul Tehnologic Marmatia 

18 VOLUNTARIATUL – 

alegerea mea 

SNAC Bledea Lucia-

Ileana 

Colopelnic 

Luminita 

Octombrie 2017 Colegiul National Dragos Voda 

19 Sa ne rugam impreuna RELIGIE  Trifoi Maria 

Rad Maria 

Marfici Oresia 

Decembrie 2017-

Iunie 2018 

Parohia Ortodoxa Stefan Cel Mare 

Asociatia  „Pintea Viteazul”. 

20 „Radacinile sufletului” Domeniul 

cultural-artistic 

Dobrotchi 

Denisia  Claudia 

Iacobus Ioana  

Szeibert Daniela 

Ulici Adina    

Muzeograf,  

Nemes Nicoleta 

An scolar 2017 – 

2018 

 

Muzeul maramuresean 

 

21 Impreuna  pe drumul 

prieteniei 

SNAC Mutaffof Melania 

Stefanoiu Daniela 

An scolar 2017-

2018 

Liceul Pedagogic Regele 

Ferdinand 
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22 Lumea minunată a copilăriei SNAC 

voluntariat 

Colopelnic 

luminita 

Andrasciuc 

Daniela 

Nodis Simona, 

Petrovan Ileana, 

Burcus Andrea, 

Marfici Oresia 

Bledea Lucia  

 

10 mai-1 iunie 

2018 

Colegiul National Dragos Voda 

Servicul de ajutor Maltez in 

Romania 

23 Un martisor al bucuriei SNAC Colopelnic 

luminita 

Andrasciuc 

Daniela 

Nodis Simona, 

Petrovan Ileana, 

Burcus Andrea, 

Marfici Oresia 

Bledea Lucia  

 

martie 2018 Colegiul National Dragos Voda 

 

 

24 1000 DE CUVINTE 

PENTRU 100DE ANI 

CONCURS 

NATIONAL 

CULTURAL 

ARTISTIC 2018 

Jolopciuc 

Viorica,Preot 

Paroh Pop Vasile 

Aurel 

Marfici Oresia, 

Bancila Angela, 

Iacobus Ioana, 

Ulici Adina, 

Codrea Norica 

Duruttya Martha, 

Szemkovics Irina 

 

21noimbrie 2017-

21 mai 2018 

Parohia Ortodoxa  ”Adormirea 

Maicii Domnului” Sighet II 

Scoala Gimnaziala George 

Cosbuc Sighet 
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25 Implica-te si tu! SNAC Grigor Dorina, 

Mihai Andreea, 

Lazarciuc Samil 

An Scolar 2017-

2017 

Liceul Pedagogic Regele 

Ferdinand Sighet 

26 Craciunul, Bucurie Si 

Generozitate 

Snac Colopelnic 

Luminita 

Andrasciuc 

Daniela 

Nodis Simona, 

Petrovan Ileana, 

Burcus Andrea, 

Marfici Oresia 

Bledea Lucia  

 

An Scolar 2017-

2017 

Colegiul National Dragos Voda 

 

27 Mana in mana pentru un 

Zambet 

Snac Dobrotchi Denisia 

Crisan Otiia 

Mihaela 

An Scolar 2017-

2017 

Scoala Gimnaziala Nr 10 Sighet 

28 Vreau sa te vad Zambind Snac Muresan Liliana, 

Bancila 

Angela,Miha 

Andreea, Codrea 

Carmen, 

Herbil Emanuela, 

Godja Florica 

An Scolar 2017-

2017 

Scoala Gimnaziala Mircea 

Vulcanescu Barsana 

29 Invatare prin stimulare 

Senzoriala 

Logopedie Agapeanu 

Ana,Turda 

Sebastian, Trifoi 

Maria 

Noimbrie 2017-

Iunie 2018 

Centrul Autism Baia Mare Filiala 

Sighet 

30 Lumea vie-planeta albastra Teme ecologice Szeibert Daniela, 

Iacobus Ioana, 

Dobrotchi Denisia, 

Marficic Oresia, 

Bancila Angela, 

Aprilie -iulie 2018 Serviciul Public De Gospodarie 

Urbana Sighet 
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Bibol Anca 

31 

 

Patrula de reciclare Ed pentru mediu Marfici Oresia An Scolar 2017-

2017 

ASOCIATIA ROREC 

 

Petrecere de Halloween 

Terapie  

ocupationala Petrovai  Mariana 27.oct.17 

 

 
Obiceiuri si traditii culturale 

din Maramuresul Istoric 

Terapie 

ocupationala 

Muresan  Liliana 

Maria 

Octombrie 2017 – 

 mai 2018 

 

 

 

 

 

 

XI. ABANDON ŞCOLAR, NEŞCOLARIZARE, ABSENTEISM, PROGRAME DE RECUPERARE, PROGRAME 

CU FINANŢARE EUROPEANĂ PENTRU COMBATEREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 

Abandonul şcolar şi neşcolarizarea reprezintă un fenomen care se agravează şi  devine  astfel o problemă  a tuturor. 

Reducerea lui se poate face analizând situaţia actuală pentru a putea lua măsuri, prin facilitarea accesului la educaţie de la vârste 

fragede, reducerea numărului de elevi cu performanţe slabe şi a absenţelor nemotivate şi recuperarea şcolară prin programe de 

tipul “A doua şansă”.  

Situaţia abandonului şcolar în CSEI SIGHETU MARMATIEI la finele anului şcolar 2017-2018: 1 elev de clasa a XII-a  a 

fost retras pe motive medicale 
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ACŢIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞI A ABANDONULUI ŞCOLAR ÎN 

UNITĂŢILE ŞCOLARE DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ 

 Monitorizarea  absenţelor: colectarea în format electronic/listat, a informaţiilor privind numărul de absenţe, cu 

scopul de a observa tendinţele şi a lua măsurile corespunzătoare; 

 Monitorizarea unităţilor şcolare în care se înregistrează cazuri de abandon şcolar; 

 Monitorizarea elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi angrenarea lor în diverse activităţi şcolare; 

 Consilierea dirigintilor în vederea elaborării de planuri de acţiuni pentru diminuarea absenteismului, prevenirea 

abandonului şcolar şi a măsurilor necesare asigurării bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ; 

 Derularea de activităţi specifice de inspecţie, asistenţă, consiliere şi control cu privire la procesul instructive-

educativ: la nivelul CEAC s-au întocmit proceduri de monitorizare a frecvenţei elevilor la cursuri 

 Verificarea înregistrării în documentele şcolare a absenţelor; 

 Asigurarea CSEI cu personal specializat, în vederea desfăşurării activităţilor de pază şi ordine, astfel încât elevii să 

nu părăsească incinta acestora; 

 Dotarea şcolilor cu supraveghere video şi sisteme de alarmă; 

 Numirea unei comisii responsabile cu serviciul pe şcoală al elevilor şi cadrelor didactice şi elaborarea unui program 

de desfăşurare a acestor activităţi. 

 Organizarea şi monitorizarea serviciului pe şcoală efectuat de către cadre didactice şi elevii de serviciu în baza 

Regulamentului de Ordine Interioară; 

 Prezenţa la intrarea în şcoală, a portarului 

 Limitarea accesului persoanelor neautorizate în incinta şcolilor. Instruirea şi verificarea personalului de pază/de 

serviciu la poartă: intrarea a elevilor şi a cadrelor didactice se face prin legitimarea acestora de către portar, cât şi 

completarea registrului de evidenţă pentru persoanele care intră în şcoală, în care se vor consemna şi persoanele care 

sunt căutate; 

 Instruirea personalului nedidactic pentru asigurarea securităţii elevilor pe timpul desfăşurării cursurilor (eliminarea 

şi verificarea tuturor neregulilor din clasă şi şcoală prin asigurarea iluminării corespunzătoare, a ambientului termic, 

a utilizării echipamentelor şi instalaţiilor din şcoală); 
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 Personalul de întreţinere ,,monitorizează”  elevii prezenţi pe holuri şi în curtea şcolii în timpul orelor de curs şi 

informează profesorul de serviciu sau conducerea şcolii; 

 Reactualizarea Regulamentului de Ordine Interioară, în baza legislaţiei în vigoare, cu prevederi clare şi sancţiunile 

care se aplică elevilor în cazul comiterii de abateri ce contravin reglementărilor în vigoare, precum şi întocmirea 

planului operaţional minimal al unităţilor şcolare, privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar; 

 Aprobarea, de către Consiliul Profesoral, Consiliul reprezentativ al Părinţilor şi conducerea şcolii, a Regulamentului 

de Ordine Interioară cu privire la condiţiile de acces şi a unor reguli de intrare în şcoală a părinţilor; 

 Prelucrarea Regulamentului Şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interioară la fiecare clasă de elevi; 

 Demersuri pentru stabilirea la elevi a semnelor distinctive pentru fiecare unitate şcolară în parte, acolo unde acestea 

nu există până în acest moment; 

 Organizarea de consilii profesorale cu temă în care să se analizeze cauzele absenteismului şi abandonului şcolar şi 

găsirea unor soluţii punctuale pentru înlăturarea acestora; 

 Colaborarea permanentă dintre director, profesorii şi diriginţii în vederea identificării elevilor problemă sau a unor 

persoane suspecte care frecventează zona unităţilor de învăţământ; 

 Desfăşurarea de activităţi preventive împreună cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, în baza 

planurilor comune de acţiune specifice; 

 Realizarea unor activităţi de formare a diriginţilor, pentru abilitarea cadrelor didactice de a lucra cu elevii ce se află 

în situaţii de risc;  

 Adecvarea tematicii orelor de dirigenţie în vederea unei optime integrări şcolare şi sociale, la care pot fi invitaţi 

reprezentanţi ai părinţilor, Poliţiei, Jandarmeriei, ISU; 

 Dezbateri în cadrul orelor de dirigenţie privind situaţia şi cauzele care au generat absenţele, pentru fiecare elev în 

parte, Încheierea angajamentelor şi a proceselor verbale; 

 Modificarea atitudinii cadrelor didactice în relaţionarea cu elevii prin pozitivare, toleranţă, înţelegere, o mai bună 

comunicare etc.; 

 Elaborarea sau reactualizarea protocoalelor de parteneriat cu autorităţile locale, Poliţie, Jandarmerie, Spital, 

 În cazul producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum şi despre prezenţa nejustificată a 
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unor persoane în unităţile şcolare sau în apropierea acestora, directorii sau orice cadru didactic va informa în cel mai 

scurt timp organele de poliţie sau jandarmi, la apelul de urgenţă 112; 

 Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi în parteneriat cu Poliţia de proximitate, în vederea susţinerii şi reintegrării 

şcolare şi sociale a elevilor ce prezintă un absenteism ridicat, au abandonat şcoala sau au săvârşit abateri disciplinare 

grave; 

 Asigurarea prezenţei echipajelor de poliţie, jandarmerie, la vedere, în zona intrării în instituţiile de învăţământ, în 

special a celor identificate cu risc criminogen ridicat, în intervalele orare în care se efectuează sosirea şi plecarea 

elevilor de la cursuri; 

 Identificarea zonelor de risc privind infracţionalitatea comisă de elevi, ori a căror victime sunt elevii; 

 Controlul periodic al unităţilor comerciale amplasate în zona unităţilor de învăţământ cu privire la respectarea 

categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor, conform H.G. nr.128/1994 privind unele măsuri pentru 

asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi normală a elevilor şi studenţilor; 

 Informarea elevilor privind pericolul social al vagabondajului, implicării în grupuri infracţionale etc. 

 Sprijinirea elevilor aflaţi în situaţie de risc/cu abateri comportamentale în vederea reintegrării lor în colectivul de 

elevi şi cuprinderea lor în programe educative specifice problematicii vizate; 

 Iniţierea unor activităţi cu impact asupra elevilor: dezbaterea unor cazuri-problemă, a unor situaţii problematice 

prezentate de mass-media locală;  

 Mediatizarea activităţilor educativ-preventive în scopul prevenirii efectelor indirecte a absenteismului: delincvenţa 

juvenilă şi  victimizarea elevilor; 

 Elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor personalizate prin folosirea strategiei centrate pe elevi; 

 Aplicarea de chestionare şi analizarea acestora în vederea stabilirii cauzelor absenteismului şi a abandonului şcolar; 

 Identificarea persoanelor străine care vin în incinta şcolii şi a elevilor care creează probleme de disciplină; 

 Consemnarea în scris a actelor de indisciplină pentru fiecare clasă în parte; 

 Organizarea de careuri cu elevii pentru responsabilizarea acestora în şcoală; 

 Prezentarea numelor elevilor care absentează nemotivat de la ore, la „Afişierul Consiliului Elevilor”; 

 Evidenţierea clasei cu cea mai bună frecvenţă, în cadrul consiliului profesoral de sfârşit de semestru şi în careul 
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şcolii; 

 Derularea de activităţi educative şi de consiliere pentru cunoaşterea psiho-pedagogică a elevilor, prin implicarea 

profesorului psiho-pedagog în activităţi de combatere a absenteismului (consilierea individuală şi de grup); 

 Organizarea de dezbateri cu tema „Absenţe–abandon–delicvenţă” pe linia prevenirii traficului şi consumului de 

droguri în şcoli, licee; 

 Organizarea de întâlniri interactive cu elevii în scopul discutării problemelor cu care se confruntă aceştia şi găsirii 

unor soluţii alternative la consumul de droguri; 

 Derularea unor activităţi în parteneriat cu Centrul de Consiliere Antidrog; 

 Sancţionarea elevilor care absentează nemotivat, în conformitate cu legislaţia ţării, cu Regulamentul Şcolar şi cu 

Regulamentul de Ordine Interioară 

 Stimularea şi motivarea elevilor pentru învăţătură prin activităţi diversificate şi cu implicarea permanentă a acestora 

în acţiune; 

 Adoptarea unor măsuri speciale cuprinse în ROI referitoare la  evidenţierea, recompensarea şi acordarea de  premii 

pentru elevii fără absenţe; 

 Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educative extraşcolare (serbări, vizite, spectacole, cercuri de interese, 

excursii, drumeţii etc.) în care să fie antrenaţi şi elevii aflaţi în situaţie de risc. 

 Iniţierea unor activităţi de informare a  elevilor privind sancţiunile disciplinare care se aplică în cazul abaterilor de la 

normele de convieţuire socială şi a obligaţiei familiei de a şcolariza copiii; 

 Prezentarea, atât elevilor, cât şi părinţilor, a aspectelor ce privesc consecinţele părăsiri spaţiilor  şcolare pe parcursul 

pauzelor şi a orelor de curs; 

 Stabilirea şi aplicarea unui program de recuperare a materiei şcolare pentru elevii care absentează şi afişarea lui în 

cele mai vizibile locuri ale şcolii, precum şi informarea şi implicarea familiei în acest program de recuperare; 

 Informarea părinţilor despre:  

- procedura de monitorizare a absenţelor din cataloage de către comisia responsabilă cu absenţele; 

- situaţia lunară a absenţelor efectuate de elev; 

- -   măsurile care se iau atunci când elevii acumulează un număr de 10 absenţe nemotivate, analiza în cadrul 
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comisiei de disciplină a situaţiei elevilor ce depăşesc 20 de absenţe nemotivate, în prezenţa părinţilor şi a situaţiilor  de 

preaviz şi exmatriculare; 

 Susţinerea de lectorate şi şedinţe cu părinţii pe teme ce abordează problemele comportamentului de risc, la care să 

fie invitaţi specialişti în domeniu; 

 Lunar, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, în şedinţa Consiliului de Administraţie, în Consiliul Profesoral şi în 

şedinţele cu părinţii organizate la nivelul fiecărei clase de elevi, se vor dispune analize privind activităţile întreprinse 

pentru prevenirea absenteismului în şcoala, analize la care vor fi invitaţi şi lucrătorii de poliţie din cadrul 

compartimentelor de  proximitate şi lucrători jandarmi din cadrul Compartimentului Prevenire şi Combatere a 

Criminalităţii pentru reactualizarea şi adaptarea permanenta a strategiilor comune; 

 Aplicarea unor chestionare părinţilor în scopul cunoaşterii mediului familial şi socio-educaţional, urmat de activităţi 

de informare, consiliere, colaborare permanentă cu aceştia; 

 Vizitarea familiilor elevilor cu probleme de frecvenţă şi de integrare şcolară; 

 Implicarea părinţilor în organizarea timpului liber al elevilor, prin participarea acestora la acţiuni educative (excursii, 

concursuri, sesiuni de comunicări etc.; 

 Implicarea părinţilor în stabilirea programului de recuperare a elevilor aflaţi în situaţie de absenteism/abandon 

şcolar; 

 Informarea periodică a părinţilor privind măsurile de siguranţă luate în şcoală; 

 Mobilizarea voluntară a părinţilor pentru supravegherea elevilor pe traseele de deplasare a acestora de la domiciliu la 

şcoală şi invers; 

 Monitorizare şi de către părinţi a purtării de către elevi a uniformei sau a elementelor distinctive specifice fiecărei 

unităţi şcolare; 

 Implicarea ONG-urilor în desfăşurarea în colaborare cu elevii a unor campanii de prevenire a absenteismului şi a 

abandonului şcolar; 
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ABSENTEISM ŞCOLAR ÎN  CSEI SIGHETU MARMATIEI,  AN  ŞCOLAR 2017-2018 

 

Absenteismul şcolar si neşcolarizarea reprezintă un fenomen care se agravează şi devine  astfel o problemă a tuturor. 

Reducerea lui se poate face analizând situaţia actuală pentru a putea lua măsuri, prin facilitarea accesului la educaţie de la 

vârste fragede, reducerea numărului de elevi cu performanţe slabe, a absenţelor nemotivate şi recuperarea şcolară.  

Centralizând absenţele pe judeţ am analizat situaţia pe clase: 

clasa 

SEM I An şcolar 2017-2018 SEM II An şcolar 2017-2018 Total absenţe An şcolar 
2017-2018 

Total sem I 
din care 
motivate 

Total din care motivate 
Total 

din care 
motivate 

Centralizator absențe Clasa O 23 23 23 12 35 35 

       

 Centralizator absențeClasa a I-a 3 3 86 86 89 89 

 Centralizator absențeClasa a II-a 15 10 186 157 201 167 

 Centralizator absențe Clasa a III-a 25 6 42 37 67 43 

 Centralizator absențe Clasa a IV-a 53 53 53 53 106 106 

Centralizator absențe Total primar 119 95 379 345 498 440 

Centralizator absențe Clasa a V-a 70 34 33 7 103 41 

Centralizator absențe Clasa a VI-a 92 39 71 58 163 97 

Centralizator absențe Clasa a VII-a 55 23 57 48 112 71 

Centralizator absențe Clasa a VIII-a 200 38 86 35 286 73 

Centralizator absențe Clasa a IX SEVERI  0 0 0 0 0 0 

Centralizator absențe Total gimnazial 417 134 247 148 664 282 

Centralizator absențe Clasa a IX-a 266 195 130 111 396 306 

Centralizator absențe Clasa a X-a 67 32 69 40 136 72 

Centralizator absențe Clasa a XI-a 403 36 351 35 754 71 

Centralizator absențe Clasa a XII-a 71 71 0 0 71 71 

Centralizator absențe Total liceal ZI 807 334 550 186 1357 520 

Centralizator absențe Total pe CSEI SGHET 1343 563 1176 679 2519 1242 
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Nivel de învăţământ Număr  total de absenţe Din care motivate 

Învăţământ primar 498 440 

Învăţămân gimnazial 664 282 

Învăţămân liceal ZI 1357 520 

Total CSEI SIGHETU MARMATIEI 2519 1242 

 
 

Principala problemă pentru a putea găsi soluţii de îmbunătăţire a fenomenului de absenteism şcolar a fost  identificarea 

cauzelor care generează sau favorizează apariţia şi creşterea fenomenului. Familiile din care provin majoritatea acestor elevi cu 

probleme s-ar putea să aibă un efect direct de cauzalitate. Nesupravegherea lor, lipsa de atenţie acordată copiilor, nevoia redusă a 

acestor elevi de a face şcoală, ar putea fi cauze majore ce generează, întreţin şi încurajează absenteismul şi abandonul şcolar. 

 

 

XII.    ACTIVITATEA JURIDICĂ LA NIVELUL CSEI SIGHET 

 

  Modificările legislative apărute în cursul acestui an şcolar au  impus luarea unor măsuri concrete, atât la nivelul 

Inspectoratului Şcolar Judeţean, cât şi la CSEI SIGHETU MARMATIEI. La baza elaborării programelor judeţene şi a 

organizării activităţii, au stat următoarele acte normative prin care, din punct de vedere legislativ, învăţământul preuniversitar 

românesc este reglementat: Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de 

Ordinele  Ministrului Educaţiei Naţionale. 

 

XIII. ROLUL ŞI GRADUL DE IMPLICARE A COMUNITĂŢII (ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ) ÎN REZOLVAREA 

PROBLEMELOR ŞCOLII DIN PERSPECTIVA LEGII EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
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Educația  este scopul comun al familiei și al școlii. Ea poate fi realizată  printr-o relație de parteneriat, prin înțelegerea 

rolurilor, divizarea competențelor, responsabilităților și a funcțiilor. 

Este important  ca părinții să înțeleagă  beneficiile  participării la viața școlii asupra propriilor copii. Mediul în care se 

dezvoltă copilul influențează evoluția acestuia,  iar comportamentul său depinde în mare măsură  de natura relațiilor cu partenerii. 

Am sesizat, prin inspecția școlară, rupturi, blocaje și disfuncții pe care le putem grupa dupa cum urmează: 

a) Obstacole existente  în cadrul instituțiilor de învățământ; 

b) Obstacole existente  în familie; 

Fiecare din cele două tipuri de obstacole pot fi de ordin comportamental sau de ordin material. 

Disfuncțiile  rezultă  din ideile divergente privind: 

- Responsabilitatea statului și familiei privind educația; 

- Libertatea de alegere a școlii de către familie; 

- Impactul mediului familial asupra rezultatelor școlare; 

- Randamentul pedagogic și datoria parentală; 

- Participarea părinților la procesul decizional  din școală; 

Toate acestea ne arată  că problema este de atitudine. 
 

Aspecte sesizate în atitudinea părinților: 

- Lipsa responsabilității; 

- Participare cu ingerințe (critica fără argument a școlii) 

- Preocupări excesive  pentru randamentul școlar (notele copilului); 

- Rolul parental rău definit; 

- Contacte limitate cu școala ; 

- Conservatorism (reacții negative la idei noi); 

- Inadaptare la sistemul de învăţământ românesc, la înscrierea copiilor cand se întorc din străinătate 
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Inspecția școlara și studiile CJARE indică  dorințele părinților, respectiv: 

- Să fie implicați în luarea deciziei; 

- Problemele lor să fie discutate la nivel de management; 

- Să fie întrebați referitor la organizarea diferitelor evenimente școlare și extrașcolare; 

- Să fie implicați în luarea deciziilor referitoare la activitățile extracurriculare; 
 

La profesori s-a observat: 

- Dificultăți de a stabili relația cu adulții; 

- Definirea imprecisă a rolului de profesor; 

- Lipsa pregătirii privind relația școală-familie 

- Slaba pregătire pentru calitatea de diriginte/conducător de clasa 
 

Soluții: 

- Implicare; 

- Transparență; 

- Acceptarea schimbării, cu acordarea unui timp de grație; 

- Informare solidă și transparență în toate situațiile; 
 

Relația școală-comunitate  este influențată  de o mulțime de factori: 

- mediul social al comunității; 

- gradul de cultură și nivelul studiilor populației din localitate; 

- profesiile dominante în societate, care pot deveni  modele pentru copii și pot influența orientarea școlară și profesională; 

- dezvoltarea economică și tehnologică a comunității; 

- percepția școlii în comunitate; 
 

Conform legii administrației publice, atribuțiile sunt relevante pentru parteneriatul școală –comunitate.         
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 Consiliul Judetean Maramures a asigurat, în anul școlar 2017-2018,  finanțarea complementară  din care au fost 

suportate cheltuieli de capital, cheltuieli sociale și alte cheltuieli asociate procesului de învătământ de stat (reparații capitale, 

consolidări, investiții, burse ale elevilor, transportul elevilor, naveta cadrelor didactice etc)  

Concluzie: Școala , alături de alte instituții care funcționează în comunitate este direct influențată de nivelul de dezvoltare 

comunitar,  iar  o școală dezvoltată într-o comunitate este motorul dezvoltării comunitare. 
     

XIV. IMAGINE, COMUNICARE ŞI RELAŢII CU MASS-MEDIA 

 

Comunicarea şi relaţia cu presa reprezintă preocupări constante ale CSEI SIGHETU MARMATIEI  în scopul unei 

reflectări obiective şi prompte a activităţii acestei instituţii. 

În vederea realizării unei promovări de imagine eficiente, am urmarit: 

 *    trăsăturile definitorii ale instituţiei educaţionale; 

*    locul şi rolul în sistemul educaţional; 

*    tradiţiile şi realizările instituţiei; 

*    aprecierea făcută de sistem şi comunitate; 

*    interacţiunile educaţionale cu alte instituţii; 

*    avantajele oferite elevilor; perspectivele medii şi lungi ale instituţiei. 

 

Am promovat CSEI Sighetu Marmației în comunitatea locală prin articole în ziarele locale, filmări TV( la tv 

Sighet),facebook, pliante  dar şi prin site-ului oficial al școlii: www.cseisighetumarmatiei.ro 

http://www.cseisighetumarmatiei.ro/
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Promovarea imaginii scoliii s-a realizat prin interviuri sau activități de promovare a unor evenimente remarcabile la nivel 

judeţean/naţional-(concursuri și festivaluri județene organizate de unitatea noastră ), prin pliante . 

Cea mai frumoasa promovare s-a realizat prin proiectul IMI PASA! derulat cu ocazia zilei internationale a persoanelor cu 

dizabilitati, realizat la Galeria Vassiliev  din Sighet, proiect la care au participat foarte multi invitati. In urma donatiilor obtinute, 

au fost achizitionate de catre scoala mai multe piese  de costume populare  si  10 tricouri personalizate cu sigla scolii necesare 

elevilor nostri cvu diverse competitii extrascolare si extracurriculare 
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