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RAPORT  

privind starea învățământului din CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVĂ 

SIGHETU MARMAȚIEI  în anul şcolar 2018 – 2019 
 

 

I. ANALIZA CALITĂŢII PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂŢARE – EVALUARE 

 

A. CONTEXTUL   NORMATIV -   INSTITUŢIONAL   ŞI REFORMATOR CU CONEXIUNI ÎN DOMENIUL 

EDUCAŢIEI 

 

În  perioada  anului şcolar  2018 -2019, activitatea  Centrului Școlar de Educatie Incluzivă Sighetu Marmatiei s-a 

desfăşurat cu respectarea legislaţiei în vigoare şi anume: 

-  Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;  

-  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

-  LEGEA privind asigurarea calităţii educaţiei;  

-  Legea 35/2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;  

-  O.M.E.C.T.S. nr.  5547/06.10.2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare în 

sistemul de învăţământ preuniversitar;  

-  Regulamentul - cadru de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratelor Şcolare;  

-  Programul  de  Guvernare -  2017 - 2020, capitolul  Politici  în  domeniul Educaţiei; 

-  Raportul  I. S. J. Maramureş privind starea învăţământului în anul şcolar 2017/2018;  

Centrul Școlar de Educatie Incluzivă Sighetu Marmatiei şi-a fundamentat activitatea valorificând  ideile cuprinse în 

actele normative de mai sus, având ca obiective principale evaluarea calităţii serviciilor educaţionale furnizate de comisiile 

metodice , evaluarea calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului atingerii standardelor de performanţă de către cadrele 

didactice şi de către elevi. 



Asistența la lectii  rămâne instrumentul important  de evaluare, iar rezultatele ei, corelate cu informaţii din alte surse, 

asigură o imagine clară a stării învăţământului  la nivelul Centrului Școlar de Educatie Incluzivă Sighetu Marmatiei şi suport 

pentru acţiunile viitoare de reglare. 

B. ANALIZA  INSTITUŢIONALĂ  DIN PERSPECTIVA INSPECŢIEI ŞCOLARE   
 

1. Domeniile  activităţii de inspecţie şcolară/interasistente 

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; 

- activitatea de performanță desfășurată în centrele de excelență; 

- managementul unităţii 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/interasistente au fost: 

- sprijinirea 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 și a curriculum-ului local, a activităților extracurriculare, a calității 

serviciilor educaționale - a ofertei educaționale, a managementului școlar, a activității personalului din  CSEI Sighetu 

Marmatiei ;  

- 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 CSEI Sighetu Marmatiei, comisiei/catedrei metodice etc.), 

evaluarea externă și situația reală din unitatea școlară;  

- evaluarea conlucrării unității de învățământ cu părinții/reprezentanții legali, 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. 
 

4. Finalităţile activităţii de inspecţie şcolară/interasistente 

- 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; 

- îmbunătăţirea comunicării intra şi interinstituţionale la nivelul întregii comunităţi; 

- aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare. 
 

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

Constatările pe care le prezentăm în continuare în acest material de analiză au la bază rapoartele de inspecţie  

directorului, sefilor de comisiii metodice, membrilor CEAC, ale inspectorului de specialitate, a evaluarii ARACIP  

 

Constatări/aprecieri: 

- Existenţa documentelor de proiectare şi planificare a activităţii manageriale desfăşurate în unitatea şcolară;  

- Proiectarea managerială este realizată prin documente specifice: PDI, planul managerial anual, alte planuri de activitate 

pe domenii specifice, cu definirea unor priorităţi pe termen mediu şi lung;  



- PDI, planurile manageriale, alte planuri de activitate pe domenii specifice, rapoartele de activitate ale unităţii şcolare şi  

ale echipelor manageriale, raportul de evaluare internă al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii sunt prezentate în 

Consiliile profesorale, în conformitate cu procesele-verbale ale întâlnirilor;  

- Rapoartele realizate cu prilejul inspecţiilor tematice conţin aprecieri şi recomandări cu privire la activitatea unităţii 

şcolare şi a echipei manageriale;  

- Diagnoza este realizată prin metode specifice: analiza SWOT, PESTE, iar evaluarea şi monitorizarea obiectivelor 

propuse din planurile manageriale cuprinde indicatori de realizare măsurabili;  

- Componenţa Consiliilor de administraţie, Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a fost stabilită în cadrul Consiliilor 

profesorale, cu respectarea legislaţiei în vigoare;  

- Consiliile de sprijin funcţionează pe baza unor planificări, există convocatoare ale şedinţelor, sunt emise hotărâri ale 

Consiliilor de administraţie;  

- Activitatea serviciilor auxiliare este coordonată corespunzător;  

- Directorul şi responsabilii comisiilor coordonează corespunzător domeniile din sfera de competenţă, stimulează lucrul în 

echipă şi creează un climat eficient de muncă şi de responsabilitate.  
 

Recomandări generale: 
 
- Conferirea cadrului oficial tuturor documentelor din unitatea de învăţământ;  

- Revizuirea Regulamentului  de ordine interioară şi inserarea categoriilor de dispoziţii, în conformitate cu prevederile din 

Codul Muncii;  

- Completarea cu maximă responsabilitate a documentelor şcolare;  

- Consultarea reală a elevilor şi a părinţilor în alegerea curriculumului la decizia şcolii;  

- Implementarea unui sistem de control managerial intern în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

- Revizuirea şi aplicarea procedurilor privind asigurarea calităţii.  

 

Inspecţiile tematice/interasistentele  privind managementul unităţii de  învăţământ au relevat următoarele 

constatări/aprecieri: 

 

a) Aspecte pozitive 



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

 creşterea competitivităţii, mai ales a competitivităţii interşcolare; 

 continuarea procesului de refacere treptată a încrederii în şcoală; 

 managementul este centrat în majoritatea cazurilor pe rezultate; 

 s-a remarcat o creştere semnificativă a autonomiei şi a descentralizării, în special pe componenta mobilitate personal, 

datorată în mare măsură legislaţiei specifice; 

 şcoala în pofida dificultăţilor cu care se confruntă încearcă să menţină autoritatea valorilor clasice; 

 managerul si sefii de comisii încep să devină responsabili pentru calitatea exerciţiului profesional şi didactic (şcoala 

propune copiilor din ce în ce mai multe activităţi extraşcolare, ceea ce pare a fi apreciat de copii); 

 

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; 

 delegarea insuficientă de sarcini; 

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

 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 nivelul unităţilor şcolare a unor factori perturbatori, care nu coalizează cu conducerea şcolii, refuzând orice 

progres instituţional; 

 neluarea unor măsuri imediate în unele cazuri de violenţă sau agresiune care s-au întâmplat la nivelul şcolii, ceea ce ar 

putea conduce la repetarea acestor fapte, unii copii putând-o considera drept încurajare; 

c) Remedii, soluţii pentru managementul şcolar: 

 tratarea reprezentanţilor comunităţii ca parteneri ai actului educaţional; 

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

să fie una de dezvoltare; 



 eliminarea disonanţei cognitive (una se gândeşte, alta se spune şi altfel se face), disonanţă sesizabilă prin comunicarea 

nonverbală necontrolată; 

 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. 

 

5.3 Interasitentele commisiei CEAC 

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 unității școlare;  

- Consilierea cadrelor didactice în legătură cu posibilitățile de dezvoltare profesională și evoluție în carieră.  

 

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;  

- 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.  

5.4 Inspectia ARACIP  

In apriie 2019, s-a obtinut acreditarea  prin OMEN 4406/ din  4.07.2019 pentru nivelul profesional  nivel 2 

conform hotararii gvernului nr 844/2002 cu modificarile  si completarile ulterioare   respetiv nivelul 3 conform 

hotararii gvernului nr 918/2013 cu modificarile  si completarile ulterioare la profilul industrie textila si pielarie, 

specializarea confectioner produse textile  si profilul fabricarea produselor din lemn specilizarea/calificarea tamplar 

universal. 

 



II. SITUAŢIA RESURSELOR UMANE, ÎNCADRARE AN ŞCOLAR 2018-2019 

 

Activitatearesusre umane a  CSEI Sighetu Marmatiei a avut la bază Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, completată 

şi modificată, OMEN nr. 5460/12.11.2018 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic 

din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019 – 2020,  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 CSEI Sighetu Marmatiei în anul şcolar 2018-2019,  
 

AN ŞCOLAR 
Norme Personal 

didactic 

Norme Personal 

didactic auxiliar 

Norme Personal 

nedidactic 

TOTAL NORME 

CSEI Sighetu 

Marmatiei 

2018 - 2019 45.19 5.5 9.5 60.19 

  

2. Situaţia statistică privind personalul  încadrat în învăţământ în CSEI Sighetu Marmatiei în anul școlar 2018 -2019: 
 

An şcolar Titulari Suplinitori 

calificaţi 

Personal 

asociat 

Pensionari Suplinitori 

necalificaţi 

Total 

cadre 

didactice 

Personal 

didactic 

auxiliar 

Personal 

nedidactic 

TOTAL 

PERSOANE 

2018-2019 30 9 0 2 1 42 6 9 56 

 

 
     E3. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR   



Categorie de personal Număr  de 

persoane 

încadrate 

Personal asociat 

cabinetului medical din 

partea DAS Sightu 

Marmatiei 

Număr de norme 

pentru fiecare categorie 

de personal 

                                 Numărul de personal este:  

 sub normativele privind  

încadrarea categoriei 

respective de personal 

 

la nivelul 

normativelor 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

 

peste 

normativele 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

Adminstrator financiar 1  1  da  

Administrator patrimoniu 1  1  da  

Administrator retea 1  0,5  da  

Secretară 1  1  da  

Bibliotecară 1  1  da  

Infirmieră 1  1  da  

Asistenta medicala  1   da  

In urma nenumeratelor solicitari la DSP MM si  DAS SIGHETU MARMATIEI, am reusit ca, de la 1 noiembrie 2018 sa  
fim arondati la un cabinet medical scolar si sa ne fie repartizata o asistenta medicală, d-na MARIS IOANA cu 
program normal de 8 ore /zi . 
 
    E4. PERSONAL  NEDIDACTIC   

Categorie de personal Număr  de 

persoane 

încadrate 

Număr de norme 

pentru fiecare 

categorie de 

personal 

                                 Numărul de personal este:  

sub normativele 
privind  încadrarea 

categoriei respective 

de personal 

 

la nivelul 

normativelor privind  

încadrarea categoriei 

respective de personal 

 

peste normativele 
privind  încadrarea 

categoriei respective 

de personal 

Muncitor bucatar 1 1  da  

Muncitor intreținere 1 1  da  

Ingrijitoare curățenie 2 2 da   

Spălătoreasă 1 1  da  

Paznic 2 2  da  

Portar 1 1  da  



Sofer 1 0,5  da  

Fochist 1 1  da  

 

Activităţi/acţiuni desfăşurate la nivelul compartimentului resurse umane: 

- centralizarea datelor privind încadrarea cu personal în CSEI Sighetu Marmatiei 

- s-a constituit comisia de mobilitate la nivelul CSEI Sighetu Marmatiei  

- au fost transmise ISJ MM la timp, toate situațiile solicitate referitoare la încadrări, personal didactic 

- a fost oferită consultanţă cadrelor didactice , pe componenta Mobilitate 
  

 

 POPULAŢIE ŞCOLARĂ, FLUXURI DE ELEVI – TRANSFER ELEVI 

Efectivele şcolare. Situaţia numerică a populaţiei şcolare cuprinse în diferitele forme de învăţământ, în anul şcolar 

2018-2019 

 

Tip de 

învăţământ 
Nivel TOTAL 

   

Fete Băieţi Familie 
Asistenta 

maternala 

plasam

net 

familial 

CTF Inv.Domiciliu 

Special 

Preşcolar 8 3 5 7   1 - 

Clasa pregatitoare 5 0 5 4 -  1 - 

Primar 33 11 22 28 1  4 3 

Gimnazial 44 16 28 35 1  8 4 

Liceal 32 9 23 23 3 2 4 - 

Stagii de pregatire practica 9 3 6 4 0 1 4 - 

TOTAL 136 42 94 101 4 3 18 7 

 

III. PARTICIPARE LA EDUCAŢIE (FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR) 

 

Programe sociale (2018-2019) 
 

1. Manuale şcolare NU SUNT MANUALE  PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL, manualele pe care le 

folosim sunt doar la matematica din vechiele editii pentru invatamntul special 



2. Rechizite şcolare; 

3 De asemenea, elevii au beneficiat de prevederile hotărârii nr. 564 din 4 august 2017 privind modalitatea de acordare a 

drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar , prin acordarea 

primei transe de ajutoare banesti pentru  rechizite şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte şi încălţăminte . 

 HG 564  CU SUMA DE   62.060 lei PENTRU UN NR DE 96  ELEVI 

3. Programul BANI DE LICEU  

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

4. Programul EURO 200  

În anul şcolar 2018-2019 s-a derulat din nou programul naţional EURO 200 – au fost 0 solicitări  

5. Alte programe  

 a. Programul pentru școli al României  

 5  preşcolari (program normal) au beneficiat de Programul pentru școli al României, în  anul şcolar  2018-2019; 

 Prin responsabilul cu laptele si cornul, 65 elevi au beneficiat de aceste servicii , dupa cum urmeaza 5 prescolari, 40 elevi 

de la ciclul primar si 20 de la ciclul gimnazial au beneficiat de Programul pentru școli al României în  anul şcolar 2018-

2019;  

Derularea programului se face de către Consiliul Judeţean Maramureş şi unităţile şcolare iar distribuția  produselor 

lactate a inceput cu data de 4 martie 2019 si in 9 mai 2019 de fructe în şcoli. 

Aproximativ 5 elevi beneficiază lunar de decontarea navetei. 

 

IV. FINANŢARE 
 

Conform dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/03.01.2018, publicată în M.O. nr.4/03.01.2018, a Legii 

nr. 50 din 15 martie 2019 a bugetului de stat pe anul 2019, publicată în M.O. nr. 209 din153 ianuarie 2019, a O.U.G. nr. 

78/2018 și 101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018  cât şi pe baza  Metodologiei  de elaborare şi 

aprobare a bugetului, prevăzută de Legea nr. 500/2002 a Finanţelor Publice, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, în 

calitate de ordonator secundar de credite, a procedat la analiza şi repartizarea creditelor bugetare alocate prin Ministerul 

Educaţiei Naţionale pentru: 



                 finanţarea unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţ ordonatori de credite pentru urmǎtoarele categorii 

de cheltuieli: 

o    cu salariile la TITLUL 10 CHELTUIELI DE PERSONAL  

          - Salariile aferente anului 2019: 2.879.824 lei 

o   TITLUL 20 „BUNURI ŞI SERVICII” 

- utilitati si materiale necesare -  anul 2019 - 379.070 lei 

o   TITLUL 57 ,,ASISTENŢĂ SOCIALĂ" 

- Decontarea cheltuielilor de transport pentru elevi în sumă de 27.249 lei pentru un număr de 5 elevi 

beneficiari  conform. OMEC nr. 329/26.02.2007 cu modificările ulterioare si a OG 69/2016 

o   TITLUL 59 ,,BURSE" 

- Acordarea sumei  de 933 lei privind sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de 

protecţie socială ,,Bani de liceu"( 2 beneficiari)  

     Din analiza execuţiei bugetare realizate la finele anului școlar 2018 - 2019, 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. Nu s-au 

înregistrat sume semnificative neutilizate la niciun capitol de cheltuieli. 

  

V. SITUAŢIA BAZEI MATERIALE – INFRASTRUCTURA 
 

 

VI. SITUAŢIA BAZEI MATERIALE – INFRASTRUCTURA 

MĂRIMEA ŞI GRADUL DE COMPLEXITATE AL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

- Numărul de elevi/ preşcolari: 136/8 
- Numărul de clase/ grupe învăţământ preprimar: 15/1 
- Numărul de schimburi în care funcţionează şcoala: 1 
- Structura pe forme, niveluri, filiere, profile şi specializări a claselor: invatamant de zi, nivel prescolar, primar, 

gimnazial, liceal, profil prelucrarea lemnului si confectii textile, specializarea lucratori in tamplarie si confectioner 

produse textile 
- Numărul de clădiri şi dispersia în teritoriu a acestora: numar cladire 1, in aceeasi locatie 
- Structura bazei materiale utilizate în activităţi didactice şi extracurriculare: 

 Sali de clase 13, cabinete  logopedie 5, cabinet psihodiagnoza 1, cabinet matematica+CES 1,, ateliere şcoală 2, parcuri 



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  nr .1884/07.04.2010 

DOCUMENTE CARE  PROBEAZĂ  RESPECTAREA NORMELOR PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA COPIILOR 

/ ELEVILOR ŞI PERSONALULUI 

 

 Număr şi dată Emitent Adresa spaţiilor 

pentru care este 

emis documentul 

Activitatea care se desfăşoară în 

spaţiile respective  

(conform cod CAEN) 

Autorizaţia sanitară 1884/7.04.201

0 

Directia de 

sănătate publică 

a județului 

Maramureș 

Sighetu Marmatiei, 

str Tisei, nr 1, 

Jud. Maramureș 

8510-învățământ preșcolar 

8520-învățământ primar 

8531-învățământ secundar general 

5590-alte servicii de cazare 

5629-alte servicii de alimentație N.C.A 

Aviz de securitate la 

incendiu / Autorizaţie de 

securitate la incendiu 

3511456/12.02

.2018 

Inspectoratul  

pentru situatii de 

urgență” 

Gheorghe Pop de 

Băsești”al jud 

Maramureș 

Sighetu Marmatiei, 

str Tisei, nr 1, 

Jud. Maramureș 

Invățământ 

 

2. Situaţia asigurării cu mijloace de transport şcolar Am solicitat Microbus şcolar printr-o adresa la ISJ MM 

 
 

2. Proiectul de reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii şcolare  
 

2.a. Proiectul de reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii şcolare prin implicarea AUTORITĂŢILOR 

JUDETENE 
  

S-a realizat  DALI -ul pentru shimbarea coperisului si mansardarea cladirii. 

S- a realizat proiectul penttu gradina senzoriala. 

3. Situaţia asigurării cu mijloace de transport şcolar  



 

S-a solicitat si aprobat achizitia unui microbus  şcolar 16+1  cu finantarea de la Consiliul Judetean Maramures  
 

 

 

 

VII. MANAGEMENT ŞCOLAR ŞI EVALUARE INSTITUŢIONALĂ 

 

Pentru realizarea obiectivelor din planul managerial al CSEI Sighetu Marmatiei, pentru anul şcolar 2018-2019, s-au  

întreprins următoarele: 

 redactarea Planurilor manageriale ale CSEI Sighetu Marmatiei anual şi pe semestrul al II-lea; 

 actualizarea ROF, RI, Codul etic, precum şi a Regulamentului CA ale CSEI Sighetu Marmatiei, şi aprobarea de către CA 

al CSEI Sighetu Marmatiei; 

 asigurarea transparenţei luării tuturor deciziilor din compartiment, dovadă fiind tot ceea ce s-a publicat pe site, secţiunea 

Management; 

 realizarea şi aprobarea tuturor documentelor manageriale obligatorii specifice fiecarui compartiment: planul managerial, 

grafic de inspecţii, rapoarte de activitate; 

 derularea tuturor procedurilor de ACREDITATE  ARACIP pentru ciclul inferior al liceului/profesional 

 elaborarea tuturor deciziilor 

 realizarea tuturor rapoartelor pentru ISJ MM< Consilul Judetean  si Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş  

 înregistrarea, clasificarea şi arhivarea unor documente specifice Domeniului Management. 

 

Descentralizarea sistemului educaţional este o opţiune de politică educaţională. În esenţă descentralizarea învăţământului 

preuniversitar reprezintă transferul de autoritate, responsabilitate şi resurse în privinţa luării deciziilor şi managementului 

general şi financiar către unităţile de învăţământ şi autorităţile locale. 

Impactul procesului de descentralizare  se regăseşte: 

a) la nivelul şcolii: 

 democratizarea vieţii şcolii în paralel cu păstrarea unui management prin păstarea unor şcoli pe linia de plutire, fără 

elemente de performanţă vizibil înregistrate, resimţite deopotrivă atât la nivelul elevilor cât şi a cadrelor didactice, aspect 

păstrat aici în ultimii ani; 

 în linii mari, mimarea inovaţiei şi diversificării ofertei şcolare, dar şi mimarea asumării responsabilităţii în acelaşi timp 

prin raportarea corectă la numărul de elevi ce pot accede la oferta propusă; 



 asumarea responsabilă a deciziei de către consiliul de administraţie privind calitatea procesului instructiv-educativ şi a 

condiţiilor de realizare a acestuia, fie pozitiv, fie negativ; 

b) la nivelul Consiliilor Locale: 

 implicarea reală şi efectivă în funcţionarea şi dezvoltarea serviciului educaţional, şi prin interesul crescut vis-a-vis de 

prezenţa în viaţa şcolii, la evenimentele educative şi culturale propuse de către aceasta sau în cadrul consiliului de 

administraţie al acesteia, începând a conştientiza rolul şcolii în viaţa familiei, cu toate că există şi autorităţi publice 

locale care nu şi-au desemnat reprezentanţii în CA şi/sau în CEAC al CSEI Sighetu Marmatiei; 

 dezvoltarea comunităţii prin transformarea şcolii în centru de informare şi dezvoltare pentru comunitate, dar fără 

înfiinţarea efectivă a acestor centre în mod distinct, cu toate că legislaţia le permite acest lucru; 

c) la nivel social: 

 păstrarea unei corelări liniare între cererea şi oferta de pe piaţa muncii, într-o măsură mai mult sau mai puţin receptivă, 

prin încercarea de a propune elevilor accederea în clase duale; 

 integrarea socială a absolvenţilor, în funcţie de competenţe şi opţiuni; 

 promovarea valorilor autentice şi a tradiţiilor specifice 

 

Inspecţia şcolară a relevat următoarele constatări/aprecieri privind managementul unităţilor de învăţământ: 

a) Aspecte pozitive 

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

 creşterea competitivităţii  

 managementul este centrat, în majoritatea cazurilor, pe rezultate; 

 s-a remarcat o creştere semnificativă a autonomiei şi a descentralizării, în special pe componenta mobilitate personal, 

datorată în mare măsură legislaţiei specifice; 

 şcoala, în pofida dificultăţilor cu care se confruntă, încearcă să menţină autoritatea valorilor clasice; 

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; 



 delegarea insuficientă de sarcini; 

 existenţa, la nivelul CSEI Sighetu Marmatiei a unor factori perturbatori, care nu coalizează cu conducerea şcolii, 

refuzând orice progres instituţional; 

 creşterea ratei abandonului şcolar; 

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. 
 

 

 

VIII. FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 

 

 ACTIVITATEA PRIVIND EVOLUŢIA ÎN CARIERĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ 
 

Activitatea privind evoluţia în carieră, formare continuă şi dezvoltarea resursei umane, s-a desfăşurat în concordanţă 

cu obiectivele stabilite la nivelul Inspectoratului Şcolar Maramureş şi a obiectivelor specifice privind pregătirea profesională 

și evoluția în carieră.  

Pornind de la premisa că formarea personalului didactic, dezvoltarea în carieră reprezintă un proces continuu şi 

cumulativ de dobândire şi dezvoltare a competenţelor profesionale bazate pe conceptul educaţiei permanente, în colaborare 

cu CCD Maramureş, am iniţiat şi derulat acţiuni / programe de formare continuă care să dezvolte capacităţi şi competenţe 



psihopedagogice, metodice şi manageriale. 

În  anul şcolar 2018 - 2019, pe baza analizei de nevoi privind formarea continuă, s-au desfăşurat cîteva cursuri cu 

puternice valențe formative:  „Elemente de didactică aplicată”, „Informare, documentare și comunicare pentru profesorii 

documentariști și bibliotecarii școlari”, „Inspecţia şcolară”, „Formarea competenţelor cheie pentru profesorii metodişti”, 

„Comunicare în procesul didactic”, „Educație financiară”, Abilitate curriculară pentru clasa pregătitoare, „Evaluare,  

Examinare pentru Definitivat si Titularizare”   etc. Tematicile parcurse  au permis o bună relaţionare pe verticală şi 

orizontală, la nivelul grupului de cursanţi, fapt care apoi s-a regăsit şi la nivelul aplicării la clasă, în practica didactică. 

Evaluarea cursurilor s-a finalizat prin  conceperea şi elaborarea de proiecte de activitate didactică integrată, cu rol formativ 

în educaţia copiilor, acestea regăsindu-se în portofoliile cursanţilor. În urma parcurgerii cursurilor, formabilii au dobândit 

competenţe utile în aplicarea acestora la grupă/clasă. 
În conformitate cu Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, anexă la 

OMECTS 5561/2011, OMEN 5397/05.11.2013, OMEN nr. 3240 / 2014, OMEN nr. 3473/17.03.2017, privind modificarea şi 

completarea metodologiei de formare continuă, s-au aplicat şi respectat toate procedurile şi etapele pentru înscrierea şi 

obţinerea gradelor didactice, inclusiv aprobarea unor amânări legale, respectiv încadrarea într-o altă serie, pentru motive 

bine întemeiate. 

 Conform graficului, privind evoluţia în carieră a cadrelor didactice, în perioada 1 - 31 octombrie 2018, s-a înregistrat 

un număr semnificativ de solicitări pentru înscrierea la grade didactice, după cum urmează: 

În anul şcolar 2018-2019 , cadrele didactice din școală au susținut inspecții , după cum urmează: 

1. Bancila Angela – gradul I ( ic2) 

2. Iacobus Ioana – gradul I ( ic2) 

3. Trifoi Anca-gradul II ( IC2) 

4. Agapeanu Ana- gradul I (IC) 

5.  Andreea Mihai – gradul II   Inspectie speciala 

6. Sarkady Raluca- gradul I -ic2 



7. Rad Maria –gradul II ( IC2) 

8. Crisan Sergiu IC1 gradul I 

9.Tatar Liliana Ic2 gradul 2  

10. Mihalca Vasile – grad I ( IC1) 

11 Ioicaliuc Manuela -sustinere gradul didactic I 

12.Mihalca Bianca -Sustinere gradul didactic I 

13.DobrotchiDenisia-Sustinere gradul didactic I 

14.Ulici Nita Marioara Sustinere gradul didactic I 

15.Herbel Alina - Sustinere gradul didactic I 

16.DIACONU IOANA ALEXANDRA definitivat 

A fost acordată  consiliere în domeniul perfecţionării şi formării continue a cadrelor didactice cu scopul de a uşura 

relaţiile dintre cadrele didactice din unitate, pentru  relaţionarea unităţii cu alte instituţii sau organizaţii (Primăria 

Sighet,unitățile școlare din Sighetu Marmației, scolile limirofe municipiului Sighetu Marmaţiei, comunitatea locală etc.), cu 

scopul de a asigura o bună integrare a şcolii în mediul comunitar. 

  De asemenea, am asigurarat condiţiile de perfecţionare profesională a personalului, conform prevederilor legislației 

în vigoare 

Prin tematica planurilor de muncă ale catedrelor, prin activităţile consiliului profesoral, prin implicarea directă a 

conducerii administrative, prin participarea la cursuri de specialitate, la cercurile pedagogice, s-a asigurat consultanţa, dar 

şi abilitarea cadrelor didactice în problemele de curriculum. 



 25  CADRE DIDACTICE   au absolvit CURSURILE:  

 1,,METODE SI TEHNICI DE EVALUARE SI PSIHODIAGNOSTIC LA ADULTI SI COPII IN CONFORMITATE 

CU DSM –V, ASOCIATIA AIPE 

 2.Metode inovative de evaluareși dezvotarea limbajului la copii /copii TSA si adulti,Asociatia AIPE 

 1 persoana  a aprticipat la ” PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA.SCRIEREA,MANAGEMENTUL SI 

DERULAREA PROIECTELOR. OPORTUNITATI ȘI PROVOCARI ALE ECHIPEI  DE PROIECT” 

 Am participat la ”Atelierul MobilitateE+, tineret pentru organizatiile care lucreaza cu tinerii cu nevoi speciale” 

 Cursul ” CREEAZĂ LECȚII INTERACTIVE DIGITALE”-VEBINAR, OLIMP NET 

         Am participat la toate acţiunile organizate de ISJ şi CCD privind formarea în management educaţional şi informare la 

zi în domeniu. 

 Cate 5 cadre didactice au partipat la cercurile pedagogice de la CSEI LG Lapus si CSEI Baia Mare 

Cursurile au fost achitate din fundurile alocate formarii continue de la nivelul scolii. 

 În cadrul bibliotecii şcolii am creat un spaţiu destinat formării continue şi de specialitate unde se regăsesc surse 

informative şi bibliografice cu noile probleme legate de curriculum(metodici, reviste de specialitate,CD). 

 

 Analizarea rezultatelor obținute de elevii cu CES la concursurile pe discipline. Pe parcursul anului scolar elevii indrumati 
de cadrele didactice au participat la foarte multe concursuri, printre care enumeram: 

Concursul national CUM E DATINA STRABUNA-premiul special al juriului 

Concursul judetean-Datini,obiceiuri,traditii-Barsana-premiul special-colinde sectiunea I 

Concursul judetean-Datini,obiceiuri,traditii-premiul I-Barsana-creatie literara 

Festivalul international de folclor Am fost s-om fi-sectiunea Pictura premiul I 

Festivalul International ,,Am fost s-om fi  -sectiunea folclor-premiul I 



Proiectul intercultural de traditii si obiceiuri  PRIMESTE NE GAZDA-N CASA  

Concursul national cultural-artistic-Unirea-i libertate si unitate-premiul I pe episcopia Sighet 

CONCURS NATIONAL-Toti egali in fata prieteniei 

Concursul national de creatie artistica-UN MARTISOR PENTRU FIECARE- 

Concursul judetean interdisciplinar  UN ZAMBET PENTRU MAMA 

Expozitia Martisor-traditie si simbol 

Festivalului international “” Nasterea domnului -dar de Craciun “-colaborare cu  CSEI  ORIZONT ORADEA - 

 “De la suflet la suflet-sfintele sarbatori de paste”-premiul I 

 La Festivalul International de Folclor pentru Copii“ Am Fost s-Om Fi- premiul I 

concurs regional “Primavara in imagini” CAERI, 2018-   

CSEI Viseu De SUS- CONCURS “Spendoare iernii prin ochi de copil”  multe premii 

LOCUL I LA CONCURSUL REGIONAL SNAC  DE DANS POPULAR,Zalau 2019 

 

Rezultate deosebite obtinute la olimpiada pe meserii organizata de Csei Baia Mare la confectii textile și CSEi Viseu De Sus 

la prelucrarea lemnului 

 

 La olimpiada confectii textile, elevii preegătiți de d-na maistra MEHES MARIANA a pregătit elevii care au obtinut 

premiile       

o Pop Marcel – premiul I  , 

o Vascul Nicusor       -premiul II                            

 Olimpiada pe meserii - profil Tamplarie, de la CSEI VISEU DE SUS, unde urmatorii elevi, pregătiți de d-ul ULici Marin 
au obtinut premiile: 

 Bidiga Attila – premiul I 
 Baimareanu Anton – premiul II 
 Bidiga Rafael – premiul III 

 

IX. PROGRAME DE INTERES NAŢIONAL ŞI JUDEŢEAN 

1.Festivalul național de dans ”Impreună pentru viitor”, din cadrul SNAC organizat de Consiliul Județean 

Maramureș,ISJ Maramureș și CSEI Sighetu Marmației 

 



 Organzarea  Festivalului Național de dans „ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR” organizat în cadrul Strategiei Naționale de 

Acțiune Comunitară ( CAEN 2018, poziția 25) 

În perioada 24-26 mai 2019 am organizat la Sighetu Marmatiei in locatia Oncesti cea de-a XII-a ediție a Festivalului 

Național  de Dans  „Împreună pentru viitor”. 

Festivalul Național de Dans „Împreună pentru viitor“, inițiat de Ministerul Educației și Cercetării și Asociaţia 

Children’s High Level Group este dedicat copiilor cu dizabilități și voluntarilor care se implică în integrarea lor. 

  Câștigătorii au avut onoarea de a primi premiile de la Emma Harriet Nicholson, Baronesa de Winterbourne, președinta 

Asociației Children’s High Level Group, membră al Parlamentului European pentru Anglia de Sud-est. Echipa ” Flori de 

Maramureș” a fost compusă din 10 elevi voluntari de la Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației și 6 elevi beneficiari 

de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației- profesori coordonatori Csilic Ioana, Marfici Oresia Aurora și 

Muresan Liliana, Grupul ”Flori de Maramureș” a reprezentat regiunea 6 la dans tradițional.  Grupul ”Flori de Maramureș” a 

pregătit o suită de dansuri populare specifice Maramureșului istoric : strigături, învărtita, bărbătescul și jurelul.                                     

 

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

POCU/74/6/18/106944, Componenta 1 Programul „ȘCOALA PENTRU TOȚI”, Axa Prioritară Educaţie și competenţe: 

MOTIVEZI ȘI ÎNDEPĂRTEZI ABANDONUL!, implementat pe durata a 36 de luni, începând din data de 04.06.2018. 

Bugetul total este de 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, S2 - Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” 

Baia Mare, S3 - Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Baia Mare, S4 - Școala Gimnazială Specială Baia Mare, S5 - 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sighetu Marmației. Grupul țintă este format din: 975 copii, elevi, tineri și 

adulți din programul ”A doua șansă”, 500 de părinți, 185 cadre didactice și personal didactic de sprijin. 

In primul an de proiect a fost selectat grupul țintă și au fost implementate activitățile prevăzute pentru această 

perioadă, menite să ofere măsuri integrate antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor, părinților cuprinși în proiect. In cadrul 

proiectului sunt încurajate activități și inițiative inovative care vizează creșterea participării la învățământul obligatoriu, în 

special pentru copiii care provin din mediul rural, din comunitățile dezavantajate, cei de etnie romă și pe de altă parte 



promovarea unor metode inovative de predare și învățare, cu scopul reducerii părăsirii timpurii a școlii, inclusiv prin 

promovarea oportunităților care vizează reîntoarcerea în sistemul de educație. Prin aceste activități a fost promovat accesul 

egal la învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non 

formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare. 
  

 

 

X. RELAŢII INTERNAŢIONALE, PROGRAME DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ, PARTENERIATE, 

ÎNFRĂŢIRI 

 

Programele de cooperare internaţională, proiectele cu finanţare europeană reprezintă un segment deosebit de 

important în activitatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, instituţia noastră desfăşurând activităţi legate atât de 

depunerea de proiecte, cât şi de implementarea şi de monitorizarea lor.   

 

Alte programe şi parteneriate internaţionale: 
Proiectul şi tipul programului / activităţii Instituţia participantă / Observaţii 

Proiect de parteneriat ” IMPREUNA PE 

TISA” 
ASOCIATIA SPERANTA NADIA SOLOTVINO UCRAINA 

 

 

 

XI. ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ A ELEVILOR. 

 Activităţi de orientare şcolară şi profesională:  
 

A. Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională/ Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională a eliberat 

certificate de orientare scolara si profesională pentru elevii de la clasa pregatitoare, clasa V-a, clasa IX si cateva 

certificte pentru elevi din alte clase. In anul scolar 2018-2019 am avut un nr de 3 elevi care au avut dubla orientare : 2 

eleve de la primar clasele III si I + III si un elev ( 1+V) 

Comisia CIEC a scolii a analizat și evaluat documentele prezentate de părintele/ tutorele legal în vederea obținerii 

certificatului de orientare școlară și profesională; 

 Au fost întocmite situații trimestriale de activitate pentru ISJ MM; CJRAE Si DGASPC și am colaborat cu aceste 

instituții, cu instituţiile de învăţământ, cu părinţii,  cu reprezentanţia administraţiei publice locale şi societăţii civile, cu 

cabinete medicale, în scopul orientării copiilor cu CES înconcordanţă cu particularităţile lor individuale.  



 

B. Starea Învăţământului Special și Special Integrat din Judeţul Maramureş 

În anul şcolar 2018-2019, 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 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  

2018-2019 

Observaţii  

2. Număr de elevi şcolarizaţi în învăţământul special 136  

3. Număr de unităţi de masă care integrează elevi cu deficienţe ( CES )- şcoli integratoare. 17  

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

 

FIŞA SINTEZĂ 

privind situaţia unităţilor de învăţământ special2018-2019 

 

Nr. crt. Total elevi 

Tipul de deficienţă Obs. 

mintală - 

asociată 
auz văz locomotor ADHD TSA  

1. 136 77 1 2 22 5 29 - 

 

 Tipul de deficienţă: mintală / asociată 

Grădiniţă 
P - 

IV 

V-

VIII 

IX-X 

severi 

IX-

XII 

IX-XII 

Liceu 

IX-XII 

Liceu  

XIV-

XV 

Liceu 

FR 

A II-

a 

Stagii 

de 
Postliceal 

Şc. 

profesională 
Total 



Liceu 

de 

masă 

tehnologic 

special 

special şansă practică 

gr./copii cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el 

5 15 21 1 0 27 0 0 0 0 8 0 0 77 

 

Tipul de deficienţă: auz 

Grădiniţă 
P - 

IV 

V-

VIII 

IX-X 

severi 

IX-

XII 

Liceu 

de 

masă 

IX-XII 

Liceu 

tehnologic 

special 

IX-XII 

Liceu  

special 

XIV-

XV 

Liceu 

FR 

A II-

a 

şansă 

Stagii 

de 

practică 

Postliceal 
Şc. 

profesională 
Total 

gr./copii cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Tipul de deficienţă: văz 

Grădiniţă 
P - 

IV 

V-

VIII 

IX-X 

severi 

IX-

XII 

Liceu 

de 

masă 

IX-XII 

Liceu 

tehnologic 

special 

IX-XII 

Liceu  

special 

XIV-

XV 

Liceu 

FR 

A II-

a 

şansă 

Stagii 

de 

practică 

Postliceal 
Şc. 

profesională 
Total 

gr./copii cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 

Tipul de deficienţă: locomotor 

Grădiniţă 
P - 

IV 

V-

VIII 

IX-X 

severi 

IX-

XII 

Liceu 

de 

IX-XII 

Liceu 

tehnologic 

special 

IX-XII 

Liceu  

special 

XIV-

XV 

Liceu 

FR 

A II-

a 

şansă 

Stagii 

de 

practică 

Postliceal 
Şc. 

profesională 
Total 



masă 

gr./copii cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el 

0 12 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 22 

 

Tipul de deficienţă: ADHD/TSA 

Grădiniţă 
P - 

IV 

V-

VIII 

IX-X 

severi 

IX-

XII 

Liceu 

de 

masă 

IX-XII 

Liceu 

tehnologic 

special 

IX-XII 

Liceu  

special 

XIV-

XV 

Liceu 

FR 

A II-

a 

şansă 

Stagii 

de 

practică 

Postliceal 
Şc. 

profesională 
Total 

gr./copii cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el cls/el 

2 12 13 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0 34 

 

 

A) INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI 
 

Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, 2018-2019: 

  

Nivel de 

învăţământ 

 Număr de 

grupe/cla

se 

Număr de 

copii /elevi: 

Forma 

de învăţământ 

Limba de 

predare 

Preşcolar,  

din care 

grupa mică 0 0   

grupa mijlocie 1 8 zi română 

grupa mare 0 0   

Total 1 8   

Primar, 

din care  

cl. pregătitoare 1 6 zi română 

cl. I 1 8 zi română 

cl. a  II-a 1 7 zi română 

cl. a  III-a 1 10 zi română 



cl. a  IV-a 1 10 zi română 

Total  5 41   

Gimnaziu,  

din care 

cl. a  V-a 2 11 zi română 

cl. a  VI-a 1 13 zi română 

cl. a  VII-a 1 9 zi română 

cl. a  VIII-a 1 13 zi română 

X severi 1 4   

Total 6 46   

Liceal 

 (ciclul 

inferior), 

din care 

cl. a  IX-a 1 8 zi română 

cl. a  X-a 1 9 zi română 

cl. a  XI-a 1 15 zi română 

Total 3 32   

Stagii de 

pregatire 

practica 

Anul I 1 9 zi română 

Total 1 9   

Total   16 136   

 

 

Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională (se va completa  pentru 

fiecare nivel de învăţământ, specializare /calificare profesională în parte): 

 

Nr. 

Crt. 

Nivel  Filieră Profil / Domeniu Denumire specializare / 

calificare profesională 

Număr clase                          Număr elevi  

1. Liceal 

1 Special 

liceal 

tehnologică Fabricarea produselor din 

lemn 

Tâmplar  universal a-IX-a 1 8 

2 Special 

liceal 

tehnologică Industrie textilă şi pielărie Confecţioner produse 

textile 

a X-a 1 9 

3 Special 

liceal 

tehnologică Fabricarea produselor din 

lemn 

Tâmplar  universal a-XI-a 1 15 

4 Stagii de 

pregătire 

tehnologică Industrie textilă şi pielărie Confecţioner produse 

textile 

An I 1 9 



practică 

 

 

Prin activităţile educative realizate în CSEI SIGHET, 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 judetul Maramureş,au fost implicati in anul școlar 2018-2019 în următoarele concursuri 

școlare/proiecte organizate de CSEI SIGHETU MARMATIEI, obținând diverse diplome si premii: 

Nr. 

Crt. 

Denumire CONCURS  Nivel concurs  

1 Darurile toamnei Județean 



2 Concursul național de dans ,,împreună pentru viitor” Național 

3 IMI PASA! LOCAL 

 

 

XII. ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ 

 

Activitatea extraşcolară – educativă de tip  formal şi nonformal este un domeniu educaţional centrat pe elevi, oferind 

posibilitatea dezvoltării de proiecte educative de actualitate, care au  un caracter prospectiv şi promovează  un sistem de 

valori proactive în contextul unei educații de calitate. Principiul acestui tip de  activitate subliniază importanţa cuprinderii în 

procesul educaţional al integralităţii individului şi a tuturor formelor de educaţie în funcție de specificul vârstei elevilor.  

               Obiectivele urmărite: 

 Creşterea relevanţei ofertei de servicii şi programe educţionale oferite de şcoală pentru toate categoriile de copii, elevi, 

tineri, adulţi, prin asigurarea unei mai bune corelări cu nevoile locale, cu diversele situaţii şi probleme ale comunităţilor, 

cu nevoile şi interesele individuale ale acestora, cu cerinţele de pe piaţa muncii;  

 Introducerea unor modalităţi alternative de abordare a problematicii educaţiei civice: drepturile omului, globalizare, 

sănătate, mediul înconjurător, civilizaţie, voluntariat; 

 Stimularea şi valorizarea creativităţii si a imaginaţiei elevilor - proiectele educative nonformale; 

 Motivarea elevilor pentru a participa la viaţa şcolii şi pentru a democratiza procesul educaţional (implicarea elevilor în 

propria lor educaţie) indiferent de mediul în care trăiesc şi se dezvoltă ca personalităţi aparte; 

 Stimularea implicării elevilor în rezolvarea problemelor vieţii comunitare, ca viitori factori decizionali, ca resurse umane 

capabile să construiască o societate democratică de tip modern;  

 Dezvoltarea unui caracter adaptabil la schimbare având la bază un tip de inteligenţă emoţională de nivel superior  

respectiv adaptare in context, socializare- dezvoltarea relaţiilor interumane și empatie.  

 Dezvoltarea   plenară a personalităţii, a vocaţiilor şi a aptitudinilor mintale şi  fizice ale elevilor 

 Cultivarea respectului pentru drepturile omului  şi libertăţile fundamentale, precum şi pentru principiile consactrate prin 

Carta Naţiunilor Unite  



  Creşterea nivelului de educaţie în spiritul respectului faţă de părinţii săi, faţă de limba sa, de identitatea şi valorile sale 

culturale, faţă de valorile naţionale ale ţării dar şi faţă de alte civilizaţii    

 

      Printre activitatile  educative extrascolare si extracurriculare desfasurate in anul scolar 2018-2019 amintim 
 
5 Octombrie –Ziua Internationala a Educatiei 
Ziua Internationala a eradicarii saraciei 
Ziua Mondiala a traficului de fiinte umane 
Iata vine Mos Craciun 
15 ianuarie=MIHAI EMINESCU 
“1 Decembrie Ziua Nationala a Romaniei 
Colinde, colinde 
8 Martie ziua mamei 

1 Iunie-Ziua copilului 

Fumatul,pericol pentru sanatatea noastra 

Concurs local-Darurile Toamnei 

Priect Educational IMI PASA 

 Traditii si obiceiuri culturale din Maramuresul istoric 

 Igiena si importanta ei 

 Invatam sa circulam corect 

 Siguranta publica in incinta si zona adiacenta 

Petrecere de Halloween 

Expozitia Martisor-traditie si simbol 

Pe langa activitățile extrascolare si etracurriculare organizat de domnii diriginti, elevii de la ciclul prescolar, primar 

si gimnazial au beneficiat saptamanal cate 2 ateliere/centre integrate desfasurate in cadrul proiectuluiPOCU 106944 ” 

Motivezi si indepartezi abandonul”. In uma derulăriiproiecului Inspectoratului Scolar Maramures, toti elevii inscrisi in 

proiect au promovat anul. 

Constatări şi aprecieri: 

a) Documentele activităţii diriginţilor; respectarea OMECTS Nr. 5132/10.09.2009 privind activitatea dirigintelui. 



Documentele activităţii diriginţilor, precum şi activităţile acestora, au fost realizate în conformitate cu OMECTS nr. 

5132/10.09.2009. Activitatea în cadrul orei de consiliere şi orientare, orei de dirigenţie și activităţile extraşcolare lunare, 

precum şi întâlnirile săptămânale cu părinţii sunt consemnate în condica de prezenţă.  

b) tematica orelor de dirigenţie (relevanţa temelor pentru vârsta clasei şi faţă de particularităţile clasei; adaptarea 

componentelor şi subcomponentelor educaţionale din programa şcolară în funcţie de priorităţile apărute în societate – 

prevenirea influenței factorilor de risc, prevenirea fenomenelor de violență școlară). 

Din  dialogul interactiv dezvoltat cu profesorul consilier educativ, cu profesorii diriginţi şi cu elevii, s-a constatat ca 

tematica orelor de dirigenţie este în concordanţă cu vârsta şi particularităţile clasei şi în conformitate cu interesele elevilor şi 

se centrează pe dezvoltarea unor principii de viaţă ancorate în realitate. Activităţile desfăşurate au scos în evidenţă 

modalităţi specifice şi actuale de educaţie prin activităţi extraşcolare de tip formal, nonformal şi desigur şi informal. Au fost 

observate aspecte centrate pe organizarea unităţilor şcolare ce au presupus participarea activă a elevilor.  

     Din studiul documentelor comisiei metodice a diriginţilor s-a constat că proiectarea activităţilor educative s-a realizat 

conform ghidului metodologic în vigoare şi a recomandărilor ISJ Maramureş primite la începutul anului şcolar dar  şi pe 

parcursul acestuia. Profesorii diriginţi, în majoritate, au întocmit corect  planificările anuale şi semestriale. Activităţile 

educative s-au grupat în domenii specifice. Sunt cuprinse teme care vizează orientarea şcolară şi profesională, orientarea 

vocaţională, integrarea elevilor în diferitele medii sociale – familie, şcoală, comunitate, acţiuni de prevenire – violenţă 

familială şi şcolară, antidrog, anti-trafic de fiinţe umane, delincvenţa juvenilă etc.). 

c) planul activităţilor destinate prevenirii violenţei în mediul şcolar 

S-a constatat existenţa comisiilor pentru prevenirea violenţei, un profesor coordonator și o reală colaborare profesor 

psihodignoza- /psiholog  – diriginţi – membri CEAC. S-au elaborat proceduri specifice și se aplică măsuri pentru sprijinirea 

elevilor care au părinţii plecaţi în străinătate şi  respectiv pentru prevenirea absenteismului/ abandonului şcolar: consiliere 

psihologică, dezbateri cu elevii,.  

d) atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o oferă şcoala (chestionare, discuţii cu elevii) 

e) eficienţa metodelor didactice utilizate în ora de dirigenţie şi în activităţile educative nonformale. 

S-a remarcat antrenarea elevilor într-un număr divers de activităţi extraşcolare pe  domenii  complexe. Atitudinea elevilor 

faţă de şcoală, faţă de educaţia şi instrucţia primite, atitudinea faţă de familie, faţă de comunitate şi grupurile sociale din care 

fac parte demonstrează, în mare măsură,  o evoluţie a eficienţei  metodelor didactice utilizate în ora de dirigenţie şi în 



activităţile educative nonformale. Metodele didactice utilizate în cadrul orelor de dirigenţie stimulează  spiritul de echipă, 

dorinţa de implicare activă în viaţa clasei, autocunoaşterea şi cunoaşterea interpersonală.  

f) proiectele educative desfăşurate  

La nivelul CSEI SIghet s-au desfăşurat, în anul școlar 2018-2019, proiecte educative care au la bază parteneriate 

educaţionale solide  (comunitate, autorităţi locale, structuri guvernamentale judeţene, ONG-uri etc.). Cele mai importante şi 

cele cu impact în rândul elevilor și al comunităţii au fost mediatizate  permanent în presa locală şi regională.  

g)  percepţia elevilor şi a părinţilor cu privire la necesitatea şi eficienţa proiectelor educative ale şcolii în parteneriat cu alte 

instituţii – proiectele educative locale, judeţene, naţionale, internaţionale  

Din discuţiile cu elevii şi cu părinţii s-a constatat că aceştia au o percepţie foarte bună cu privire la necesitatea şi 

eficienţa proiectelor educative ale şcolii în parteneriat cu alte instituţii. Părinţii susţin astfel de proiecte care oferă deschidere 

culturală şi socială, modelând armonios personalitatea copiilor. O atenţie deosebită a fost acordată respectării drepturilor dar 

şi responsabilităţile ce revin acestora  în dezvoltarea atitudinilor faţă de viaţă în sens pozitiv:ascultarea celorlalţi, analiza 

morală, cooperarea, comunicarea, soluţionarea problemelor şi cercetarea situaţiilor specifice în mod obiectiv. 

Printre neajunsurile semnalate s-au constatat: 

1. Proiectele nu se bazează întotdeauna pe analize de nevoi educaţionale la nivelul şcolii şi nu conturează strategii coerente 

de intervenţie. Calitatea activităților propuse este neglijată și există riscul instalării unor contramodele de superficialitate. 

Unele comisii care coordoneaza activităţi de prevenire a violenţei în mediul şcolar, activităţi de prevenire și reducere a 

absenteismului şi abandonului şcolar sau cele care răspund de evaluarea şi asigurarea calităţii actului educaţional, nu au o 

strategie bazată pe analiza situaţiei educaţionale din şcoală şi nu desfăşoară acţiuni de impact, vizibile în spaţial propriei 

şcoli sau în comunitate. Astfel elevii şi părinţii nu au o percepţie clară că se fac demersuri cu aceste scopuri clare.  

2. Neglijarea rolului familiei sau slaba implicare a părinţilor în educaţia propriilor copii. Impactul factorilor de risc la care 

sunt expuşi copiii este cu atât mai puternic cu cât expunerea acestora la situaţii limită, necontrolate, este lăsată uneori la voia 

întâmplării, în detrimentul protecţiei, grijii şi atenţiei pentru asigurarea condiţiilor adecvate unei dezvoltări personale 

armonioase şi unui stil de viaţă sănătos. 

3.Activităţi extraşcolare în parteneriat  

Csei Sighetu Marmatiei  a încheiat în anul școlar 2018-2019 o serie de acorduri de parteneriat- acorduri cu instituţii 

guvernamentale şi neguvernamentale, în care au fost definiţi termenii colaborării şi domeniile de parteneriat educaţional în 



cadrul cărora s-au  organizat proiecte prin activităţi comune. Astfel, în cadrul programelor parteneriale, s-au desfăşurat 

activităţi specifice pe diferite dimensiuni educaţionale, mai ales în zona prevenirii influenţei factorilor de risc, cu: 

Activitatile extrașcolare și extracurriculare propuse si realizate de comisia educativă in anul scolar 2018-2019 au avut la 

bază 

 Acorduri de colaborare / parteneriat cu institutii din municipiul sighetu marmatiei si ale instituții din țară 

 Acord de colaborare cu Liceul Tehnologic Marmația 

 Acord de colaborare cu Colegiul Național Dragoș Vodă Sighetu Marmației 

 Acord de Parteneriat Educational cu Scoala Gimnaziala Speciala Targoviste,Dambovita -‘Artterapia-Punti de prietenie si 

Concursul-Copilarie fericita”   

 Acord de Parteneriat Educational cu CSEI Orizont, Oradea-”Festivalul International Nasterea Domnului-Dar de 

Craciun” 

  Acord de Parteneriat Educational cu CSEI Viseu de Sus Maramures-concurs ”Splendoarea iernii prin ochi de copil”-

CSEI Viseu de Sus- 

 Acord de Parteneriat Educational cu Scoala Gimnaziala Speciala Baia Mare Maramureș-concurs " Primavara in imagini" 

 Acord de Parteneriat Educational cu Liceul Tehnologic Special -Ion Pillat -Dorohoi, judetul Botosani-Concurs Național  

de Creatie Plastica,, De la suflet la suflet ,sfintele sărbatori de Pasti’’  

 Acord Parteneriat cu Liceul Tehnologic George Baritiu,Oradea-Concurs Judetean de ecologie si protectie a mediului-

Ingrijind natura,respectam viata 

 Acord de Proiect Educational-Scoala Gimnaziala George Cosbuc-Scoala de Arte Gheorghe Chivu Sighetu Marmatiei-

”Zambet de copil” 

 Acord de Parteneriat Educational  cu Scoala de Arte Gheorghe Chivu-Sighetu Marmatiei 



 Acord de Parteneriat Educational  cu Liceul Pedagogic Regele Ferdinand- 

 Acord de parteneriat cu Scoala Gimnaziala Mircea Vulcanescu Barsana 

 Acord de Parteneriat Cu Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmatiei 

 Acord de parteneriat cu scoala Gimnaziala Nr 10 Sighetu Marmatiei 

 Acord de partenriat cu Gradinita Cu Program Prelungit Nr 8 Sighetu Marmatiei 

 Acord de parteneriat cu Scoala Gimnaziala Nr 5 Sighet 

 Acord de parteneriat cu Clubul Copiilor Sighet 

2. Colaborare cu : 

 Hope And Homes Children Romania-Sighet 

 Galeria de Arta Vassiliev 

 Clubul Rotaract Sighet  

 Interact Sighetu Marmatiei si sprijiniti de Rotary Sighet  

  Kiwanis Maramures 

 Universitatea Babes Bolyai, extensia Sighetu Marmatiei -Participare la “Festivalul marului” 

 ” Patrula de reciclare” 

 ORGANIZAȚIA ” SALVATI COPIII” 

 CJRAE Maramureș 

 Poliția Sighetu Marmației 

https://www.facebook.com/kiwanismaramures/


 JANDARMERIA SIGHETU MARMATIEI 

 Centrele  ” MICUL PRINT”  și „AJUTĂ" din Sighetu  Marmației 

3. Contractele de pregatire practica pentru efectuarea stagiului de practica a elevilor  din invatamantul professional 

 si tehnic cu: 

1. Operatorul economic Sc Valmedy SRL din Sighetu Marmatiei 

2. Operatorul economic SC AVIVA  SRL  din Sighetu Marmatiei 

5. Prevenirea violenţei în mediul şcolar si asigurarea siguranţei și securităţii elevilor 

Prin Programul partenerial de educaţie antiinfracţională a elevilor – protocol încheiat între Inspectoratul Şcolar şi 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, au fost stabilite responsabilităţi comune în vederea organizării şi 

desfăşurării de activităţi de prevenire generale şi speciale a delincvenţei juvenile, a victimizării copiilor, a devianţei 

comportamentale. Astfel au fost incluse teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi educaţie civică, au fost organizate 

activităţi extraşcolare în care au fost implicaţi elevi, profesori, părinţi şi reprezentanţi ai poliţiei specializaţi în prevenirea 

criminalităţii, s-a organizat un sistem eficient de comunicare între unităţile de învăţământ şi poliţie, în privinţa tinerilor aflaţi 

în situaţii de risc precum şi a celor care au săvârşit fapte penale, prin arondarea fiecărei şcoli câte unui reprezentant al 

poliţiei.  

La nivelul CSEI SIGHETU MARMATIEI s-au derulat următoarele acţiuni: 

1.Verificarea și monitorizarea permanentă a  respectării condiţiilor de securitate şi pază la nivelul şcolii; 

2.Realizarea unui parteneriat între CSEI SIGHETU MARMATIEI si Inspectoratul de Politie al Judetului Maramureş cu 

sarcini şi atribuţii clare pentru fiecare parte, fapt ce  permite  gestionarea unitară şi eficientă a întregii problematici în 

materie;  

3.Reevaluarea măsurilor de prevenire şi combatere a delincvenţei juvenile şi dezvoltarea unui parteneriat eficient de educaţie 

anti-infracţională pentru identificarea problemelor cu care se confruntă elevii, a unor soluţii adecvate pentru rezolvarea 

acestora. 

4.Realizarea unui parteneriat între CSEI SIGHETU MARMATIEI si Jandarmeria Maramures, . 

8. Activități specifice de prevenire a violenței în mediul educațional, din cadrul Programului Național ,,Școala Altfel” 



  

6 Participarea în cadrul concursurilor  

 De asemenea au fost obținute numeroase premii în cadrul CAEN, CAER, CAEJ de către  copii, elevii și cadrele 

didactice de la  CSEI SIGHET 

 

DIPLOME SI PREMII  PENTRU ELEVII SI CADRELE DIDACTICE din CSEI SIGHETU MARMATIEI 

 obtinute in anul școlar 2018-2019: 

        

        

NR 

CRT 
DENUMIREA CONCURSULUI 

/OLIMPIADA 

TIPUL CONCURSULUI 
(LOCAL, REGIONAL, 

NATIONAL/INTERNATIONA
L) 

DATA/PERIOADA 
ORGANIZATO

R 
PREMIUL ELEVUL 

CADRUL 
DIDACTIC 

INDRUMATOR 

1 
”NASTEREA DOMNULUI-DAR 

DE CRACIUN”, editia a XI-a 

FESTIVAL INTERNATIONAL 

CAEN AL MEN 2018, 
POZITIA 41 

11 DECEMBRIE 
20178 

CSEI ORIZONT 
ORADEA 

II  
MARFICI 
ORESIA -
AURORA 

2 
”NASTEREA DOMNULUI-DAR 

DE CRACIUN”, editia a XI-a 

FESTIVAL INTERNATIONAL 

CAEN AL MEN 2018, 
POZITIA 41 

11 DECEMBRIE 
20178 

CSEI ORIZONT 
ORADEA 

PREMIUL II  BLEDEA LUCIA 

3 
”NASTEREA DOMNULUI-DAR 

DE CRACIUN”, editia a XI-a 

FESTIVAL INTERNATIONAL 

CAEN AL MEN 2018, 
POZITIA 41 

11 DECEMBRIE 2018 
CSEI ORIZONT 

ORADEA 
PREMIUL II  

BOBRIUC 
NICOLETA 

4 
”NASTEREA DOMNULUI-DAR 

DE CRACIUN”, editia a XI-a 
FESTIVAL INTERNATIONAL 

CAEN AL MEN 2018, 

11 DECEMBRIE 2018 
CSEI ORIZONT 

ORADEA 
PREMIUL II  

POP RAMONA-
OLIMPIA 



POZITIA 41 

5 
”NASTEREA DOMNULUI-DAR 

DE CRACIUN”, editia a XI-a 

FESTIVAL INTERNATIONAL 

CAEN AL MEN 2018, 
POZITIA 41 

11 DECEMBRIE 2018 
CSEI ORIZONT 

ORADEA 
PREMIUL II  

CLEM MARIA 
FLORENTINA 

6 
”NASTEREA DOMNULUI-DAR 

DE CRACIUN”, editia a XI-a 

FESTIVAL INTERNATIONAL 

CAEN AL MEN 2018, 
POZITIA 41 

11 DECEMBRIE 2018 
CSEI ORIZONT 

ORADEA 
PREMIUL II  RAD MARIA 

 

7 

,,TOAMNA ÎN VERSURI ȘI 
CULOARE,, 

CONCURS NAȚIONAL 15 OCTOMBRIE 2018 

ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ 

CĂMĂRAȘU 
,CLUJ 

PREMIUL I ,II 
AXIUC VASILE 

 

CLEM 
FLORENTINA 

MARIA 

 

8. 

SI LUMEA MEA E, MINUNATA,         
editia a VII- a 

CONCURS NATIONAL IUNIE 2019 

CENTRUL 
SCOLAR DE 
EDUCATIE 
INCLUZIVA 
BAIA MARE 

PREMIUL I 
UNGUREANU 

SEBASTIAN ADRIAN 
COMAN 

LAVINIA ELENA 

9 
SI LUMEA MEA E, MINUNATA,         

editia a VII- a 
CONCURS NATIONAL IUNIE 2019 

CENTRUL 
SCOLAR DE 
EDUCATIE 
INCLUZIVA 
BAIA MARE 

 PREMIUL II AXIUC VASILE 
COMAN 

LAVINIA ELENA 

10. 
SI LUMEA MEA E, MINUNATA,         

editia a VII- a 
CONCURS NATIONAL IUNIE 2019 

CENTRUL 
SCOLAR DE 
EDUCATIE 
INCLUZIVA 
BAIA MARE 

MENTIUNE 
MANDRUTIU MARIA 

NICOLETA 
COMAN 

LAVINIA ELENA 

11. 
SI LUMEA MEA E, MINUNATA,         

editia a VII- a 
CONCURS NATIONAL IUNIE 2019 

CENTRUL 
SCOLAR DE 
EDUCATIE 
INCLUZIVA 
BAIA MARE 

MENTIUNE VASIES IOAN 
COMAN 

LAVINIA ELENA 



12.  “PRIMAVARA IN IMAGINI” CONCURS REGIONAL MAI 2019 

Şcoala 

Gimnazială 

Specială - 

Baia Mare 

PREMIUL I TAMAS LUCA VASILE 
MOLDOVAN 

ILEANA 

13. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR” 
CONCURS JUDETEAN MARTIE 2019 

CENTRUL 
SCOLAR DE 
EDUCATIE 
INCLUZIVA, 

TARGU LAPUS 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

TAMAS LUCA VASILE 
MOLDOVAN 

ILEANA 

14. “FLORI DE MAI” 
FESTIVAL CULTURAL 

INTERNA’IONAL 
MAI 2019 

C.S.E.I. 
“ORIZONT” 
ORADEA 

PREMIUL III TAMAS LUCA VASILE 
MOLDOVAN 

ILEANA 

15. “DARURILE TOAMNEI” CONCURS LOCAL NOIEMBRIE 2018 
C.S.E.I. 

SIGHETU 
MARMATIEI 

PREMIUL I TAMAS LUCA VASILE 
MOLDOVAN 

ILEANA 

16. 

 
“DARURILE TOAMNEI” CONCURS LOCAL NOIEMBRIE 2018 

C.S.E.I. 
SIGHETU 

MARMATIEI 
PREMIUL II 

IURCA AMANDA 
BRIANNA 

MOLDOVAN 
ILEANA 

17. 
“Tinerii meșteșugari” edițiaa I-

a,2018/2019 
CONCURS JUDEȚEAN DECEMBRIE 2018 

C.S.E.I. BAIA 
MARE 

PREMIUL I 
GHIRASIM 

GEORGIANA 
MARFICI 
ORESIA 

18. 
“Tinerii meșteșugari” edițiaa I-

a,2018/2019 
CONCURS JUDEȚEAN DECEMBRIE 2018 

C.S.E.I. BAIA 
MARE 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

 ROMAN IRINA 

19. 
“Tinerii meșteșugari” edițiaa I-

a,2018/2019 
CONCURS JUDEȚEAN DECEMBRIE 2018 

C.S.E.I. BAIA 
MARE 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

 GODJA IOANA 



20. 
“Tinerii meșteșugari” edițiaa I-

a,2018/2019 
CONCURS JUDEȚEAN DECEMBRIE 2018 

C.S.E.I. BAIA 
MARE 

PREMIUL III DANCI CĂTALIN 
DOBROTCHI 

DENISA 

21. 
“Tinerii meșteșugari” edițiaa I-

a,2018/2019 
CONCURS JUDEȚEAN DECEMBRIE 2018 

C.S.E.I. BAIA 
MARE 

PREMIUL II BIDIGA ATTILA 
IACOBUȘ 

IOANA 

22. 
“Tinerii meșteșugari” edițiaa I-

a,2018/2019 
CONCURS JUDEȚEAN DECEMBRIE 2018 

C.S.E.I. BAIA 
MARE 

PREMIUL II 
BĂIMĂREANU 

ANTON 
IACOBUȘ 

IOANA 

23. 
“Tinerii meșteșugari” edițiaa I-

a,2018/2019 
CONCURS JUDEȚEAN DECEMBRIE 2018 

C.S.E.I. BAIA 
MARE 

PREMIUL I MÂRDA PAUL 
DÂNCILĂ 
ANGELA 

24. 
“Tinerii meșteșugari” edițiaa I-

a,2018/2019 
CONCURS JUDEȚEAN DECEMBRIE 2018 

C.S.E.I. BAIA 
MARE 

PREMIUL I COSTAN MITICĂ 
SZEIBERT 
DANIELA 

25. 
“Tinerii meșteșugari” edițiaa I-

a,2018/2019 
CONCURS JUDEȚEAN DECEMBRIE 2018 

C.S.E.I. BAIA 
MARE 

PREMIUL I BLEDEA SEBASTIAN ROMAN IRINA 

26. 
“Tinerii meșteșugari” edițiaa I-

a,2018/2019 
CONCURS JUDEȚEAN DECEMBRIE 2018 

C.S.E.I. BAIA 
MARE 

PREMIUL I TĂMAȘ LUCA 
MOLDOVAN 

ILEANA 

27. 
“Tinerii meșteșugari” edițiaa I-

a,2018/2019 
CONCURS JUDEȚEAN DECEMBRIE 2018 

C.S.E.I. BAIA 
MARE 

PREMIUL III TEACIUC FLORIN 
MARFICI 
ORESIA 



28. 
“Tinerii meșteșugari” edițiaa I-

a,2018/2019 
CONCURS JUDEȚEAN DECEMBRIE 2018 

C.S.E.I. BAIA 
MARE 

PREMIUL III 
GHIRASIM 

GEORGIANA 
SZEIBERT 
DANIELA 

29. 
“Tinerii meșteșugari” edițiaa I-

a,2018/2019 
CONCURS JUDEȚEAN DECEMBRIE 2018 

C.S.E.I. BAIA 
MARE 

MENȚIUNE HRENIUC RENATA 
DOBROTCHI 

DENISA 

30. 
“Tinerii meșteșugari” edițiaa I-

a,2018/2019 
CONCURS JUDEȚEAN DECEMBRIE 2018 

C.S.E.I. BAIA 
MARE 

MENȚIUNE DIACONU GABRIEL 
PĂLCUȘ 
VIORICA 

31. 
“Tinerii meșteșugari” edițiaa I-

a,2018/2019 
CONCURS JUDEȚEAN DECEMBRIE 2018 

C.S.E.I. BAIA 
MARE 

MENȚIUNE BIDIGA RAFAEL 
IACOBUȘ 

IOANA 

32. 
“Tinerii meșteșugari” edițiaa I-

a,2018/2019 
CONCURS JUDEȚEAN DECEMBRIE 2018 

C.S.E.I. BAIA 
MARE 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

 
CODREA 
CARMEN 
NORICA 

33. 

„SPLENDOAREA IERNII PRIN 
OCHI DE COPIL” 

„LIMBAJUL UNIVERSAL AL 
COPILĂRIEI” 

CONCURS 
INTERJUDEȚEAN/SIMPOZI

ONUL INTERJUDETEAN 
ARTTERAPIA 

7 DECEMBRIE 2018 
C.S.E.I. VIȘEU 

DE SUS 
DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

 
NINACI STAN 

CARMEN 

34 

„SPLENDOAREA IERNII PRIN 
OCHI DE COPIL” 

„LIMBAJUL UNIVERSAL AL 
COPILĂRIEI” 

CONCURS 
INTERJUDEȚEAN/SIMPOZI

ONUL INTERJUDETEAN 
ARTTERAPIA 

7 DECEMBRIE 2018 
C.S.E.I. VIȘEU 

DE SUS 
PREMIUL III 

KOSOVAN 
MARINESCU 

NINACI STAN 
CARMEN 

35. 

„SPLENDOAREA IERNII PRIN 
OCHI DE COPIL” 

„LIMBAJUL UNIVERSAL AL 
COPILĂRIEI” 

CONCURS 
INTERJUDEȚEAN/SIMPOZI

ONUL INTERJUDETEAN 
ARTTERAPIA 

7 DECEMBRIE 2018 
C.S.E.I. VIȘEU 

DE SUS 
PREMIUL II SABADÂȘ BOGDAN 

NINACI STAN 
CARMEN 



36. 
„SPLENDOAREA IERNII PRIN 
OCHI DE COPIL”„LIMBAJUL 
UNIVERSAL AL COPILĂRIEI” 

CONCURS 
INTERJUDEȚEAN/SIMPOZI

ONUL INTERJUDETEAN 
ARTTERAPIA 

7 DECEMBRIE 2018 
C.S.E.I. VIȘEU 

DE SUS 
PREMIUL II ȚIFRAC DANIEL 

BLEDEA 
LUCICA 

37. 

„SPLENDOAREA IERNII PRIN 
OCHI DE COPIL” 

„LIMBAJUL UNIVERSAL AL 
COPILĂRIEI” 

CONCURS 
INTERJUDEȚEAN/SIMPOZI

ONUL INTERJUDETEAN 
ARTTERAPIA 

7 DECEMBRIE 2018 
C.S.E.I. VIȘEU 

DE SUS 
PREMIUL II DOHI DANIEL 

BLEDEA 
LUCICA 

38. 

„SPLENDOAREA IERNII PRIN 
OCHI DE COPIL” 

„LIMBAJUL UNIVERSAL AL 
COPILĂRIEI” 

CONCURS 
INTERJUDEȚEAN/SIMPOZI

ONUL INTERJUDETEAN 
ARTTERAPIA 

7 DECEMBRIE 2018 
C.S.E.I. VIȘEU 

DE SUS 
PREMIUL I ADAM RALUCA 

BLEDEA 
LUCICA 

39. 

„SPLENDOAREA IERNII PRIN 
OCHI DE COPIL” 

„LIMBAJUL UNIVERSAL AL 
COPILĂRIEI” 

CONCURS 
INTERJUDEȚEAN/SIMPOZI

ONUL INTERJUDETEAN 
ARTTERAPIA 

7 DECEMBRIE 2018 
C.S.E.I. VIȘEU 

DE SUS 
DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

 
BLEDEA 
LUCICA 

40. 

SPLENDOAREA IERNII PRIN 
OCHI DE COPIL” 

„LIMBAJUL UNIVERSAL AL 
COPILĂRIEI” 

CONCURS 
INTERJUDEȚEAN/SIMPOZI

ONUL INTERJUDETEAN 
ARTTERAPIA 

7 DECEMBRIE 2018 
C.S.E.I. VIȘEU 

DE SUS 
PREMIUL I ADAM RALUCA 

BIBOL EMILIA 
ANCUȚA 

41. 

SPLENDOAREA IERNII PRIN 
OCHI DE COPIL” 

„LIMBAJUL UNIVERSAL AL 
COPILĂRIEI” 

CONCURS 
INTERJUDEȚEAN/SIMPOZI

ONUL INTERJUDETEAN 
ARTTERAPIA 

7 DECEMBRIE 2018 
C.S.E.I. VIȘEU 

DE SUS 
DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

 
BIBOL EMILIA 

ANCUȚA 

42. 

SPLENDOAREA IERNII PRIN 
OCHI DE COPIL” 

„LIMBAJUL UNIVERSAL AL 
COPILĂRIEI” 

CONCURS 
INTERJUDEȚEAN/SIMPOZI

ONUL INTERJUDETEAN 
ARTTERAPIA 

7 DECEMBRIE 2018 
C.S.E.I. VIȘEU 

DE SUS 
PREMIUL I 

DOHI DANIEL 
DARIUS 

MATUS 
MIHAELA 



43. 

SPLENDOAREA IERNII PRIN 
OCHI DE COPIL” 

„LIMBAJUL UNIVERSAL AL 
COPILĂRIEI” 

CONCURS 
INTERJUDEȚEAN/SIMPOZI

ONUL INTERJUDETEAN 
ARTTERAPIA 

7 DECEMBRIE 2018 
C.S.E.I. VIȘEU 

DE SUS 
PREMIUL I ULICI GABRIEL 

MATUS 
MIHAELA 

44. 

SPLENDOAREA IERNII PRIN 
OCHI DE COPIL” 

„LIMBAJUL UNIVERSAL AL 
COPILĂRIEI” 

CONCURS 
INTERJUDEȚEAN/SIMPOZI

ONUL INTERJUDETEAN 
ARTTERAPIA 

7 DECEMBRIE 2018 
C.S.E.I. VIȘEU 

DE SUS 
DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

 
MATUS 

MIHAELA 

45. 

SPLENDOAREA IERNII PRIN 
OCHI DE COPIL” 

„LIMBAJUL UNIVERSAL AL 
COPILĂRIEI” 

CONCURS 
INTERJUDEȚEAN/SIMPOZI

ONUL INTERJUDETEAN 
ARTTERAPIA 

7 DECEMBRIE 2018 
C.S.E.I. VIȘEU 

DE SUS 
DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

 
BOBRIUC 
NICOLETA 
VASILENA 

46. 

SPLENDOAREA IERNII PRIN 
OCHI DE COPIL” 

„LIMBAJUL UNIVERSAL AL 
COPILĂRIEI” 

CONCURS 
INTERJUDEȚEAN/SIMPOZI

ONUL INTERJUDETEAN 
ARTTERAPIA 

7 DECEMBRIE 2018 
C.S.E.I. VIȘEU 

DE SUS 
PREMIUL II 

MÂNDRUȚIU 
VALERIUS 

NINACI STAN 
CARMEN 

47. 

SPLENDOAREA IERNII PRIN 
OCHI DE COPIL” 

„LIMBAJUL UNIVERSAL AL 
COPILĂRIEI” 

CONCURS 
INTERJUDEȚEAN/SIMPOZI

ONUL INTERJUDETEAN 
ARTTERAPIA 

7 DECEMBRIE 2018 
C.S.E.I. VIȘEU 

DE SUS 
PREMIUL I SABADÂȘ BOGDAN 

BOBRIUC 
NICOLETA 
VASILENA 

48. 

SPLENDOAREA IERNII PRIN 
OCHI DE COPIL” 

„LIMBAJUL UNIVERSAL AL 
COPILĂRIEI” 

CONCURS 
INTERJUDEȚEAN/SIMPOZI

ONUL INTERJUDETEAN 
ARTTERAPIA 

7 DECEMBRIE 2018 
C.S.E.I. VIȘEU 

DE SUS 
PREMIUL I TEACIUC FLORIN 

BOBRIUC 
NICOLETA 
VASILENA 

49. 

SPLENDOAREA IERNII PRIN 
OCHI DE COPIL” 

„LIMBAJUL UNIVERSAL AL 
COPILĂRIEI” 

CONCURS 
INTERJUDEȚEAN/SIMPOZI

ONUL INTERJUDETEAN 
ARTTERAPIA 

7 DECEMBRIE 2018 
C.S.E.I. VIȘEU 

DE SUS 
PREMIUL I TIRAN IONUȚ 

BOBRIUC 
NICOLETA 
VASILENA 



50. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019” 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

 
MARFICI 
ORESIA 
AURORA 

51. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

PREMIUL II DRĂGAN GABRIEL 
MUTAFFOF 
MELANIA 

52. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

MENȚIUNEA 
A II A 

BODARCIUC BIANCA POP RAMONA 

53. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

MÂNDRUȚIU 
NICOLETA/ AXIUC 

VASILE 

ȘTEFĂNOIU 
DANIELA 

54. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

PETREUȘ FLORICA ROMAN IRINA 

55. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

MOLDOVAN LIVIU RAD MARIA 

56. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019” 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

BODARCIUC 
BIANCA/ BERCEA 

LUCA 

POP RAMONA 
OLIMPIA 

57. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019” 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

GHIRASIN 
GIORGIANA 

NINACI STAN 
CRISTIAN 



58. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019” 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

MÎNDRUȚIU 
VALERIUS/ 

SABADÂȘ BOGDAN 

NINACI STAN 
CARMEN 

59. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019” 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

DRĂGAN GABRIEL/ 
DUNCA IONUȚ 

MUTAFFOF 
MELANIA 

60. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019” 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

DOHI DANIEL 
MATUS 

MIHAELA 

61. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019” 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

POPILEAN GRIGORE 
MARFICI 
ORESIA 
AURORA 

62. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019” 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

MOLDOVAN NAOMI 
MIHALCA 
BIANCA 

63. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019” 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

MÂNDRUȚIU 
NICOLETA 

IOICALIUC 
MANUELA 

64. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019” 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

HÂRDA PAUL 
IACOBUȘ 

IOANA 

65. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019” 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

GHIRASEN 
GIORGIANA/ 

MARINESCU KARINA 
GODJA IOANA 



66. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019” 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

LINGURAR SORINA 
DOBROȚCHI 

DENISA 
CLAUDIA 

67. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019” 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

ȘMULEAC ANDREI 
CLEM 

FLORENTINA 
MARIA 

68. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019” 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

LINGURAR 
ANDREEA 

CODREA 
CARMEN 
NORICA 

69. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019” 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

SABASÂȘ BOGDAN 
BOBRIUC 
NICOLETA 
VASILENA 

70. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019” 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

COVACI ANDRADA/ 
DRĂGAN GABRIEL 

ARDELEAN 
RODICA 

71. 
“CEL MAI FRUMOS 

MARTISOR EDIȚIA I-2019” 
CONCURS JUDEȚEAN 8 MARTIE 2019 

C.S.E.I. 
TÂRGU LĂPUȘ 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

HOJDA DAMIANO/ 
AXIUC MIHAI 

ARDELEAN 
BOGDAN 

     11. Programul Național : ŞCOALA ALTFEL  

  Programul a respectat datele propuse de MEN  iar date stabilite au fost  centralizate la nivel de ISJMM într-un tabelul 

excel. Fiecare cadru didactic a propus împreună cu elevii și cu părinții  activități specifice  nonformale și informale  

extrașcolar și  extracurricular  care  au fost aprobate în consiliul profesoral si respectiv  CA. 

Scoala altfel, ”SCOALA FARA GHIOZDAN” a fost derulata in saptamana 27-31 MAI 2019 

Considerăm acest program deosebit de important pentru dezvoltarea personală a elevilor în demersal educațional realizat 

de unităţile de învăţământ preuniversitar  

 În cadrul activităților educative extraşcolare  au fost identificate următoarele aspecte  

  Puncte tari: 



 Deschiderea şcolii către comunitate, prezenţa elevilor în spaţiile nonformale, transmiterea unor valori în zona 

informală; 

 Adaptarea tipurilor de activităţi în funcţie de solicitările şi cerinţele educaţionale ale elevilor; 

 Diversitatea ofertelor de educaţie nonformală a atras un numar mare de elevi care s-au implicat şi şi-au 

manifestat talentul şi pasiunea precum şi înclinaţiile către diferite câmpuri de expresie; 

 Implicarea eficientă apărinţilor în realizarea unor activităţi. 

    Puncte slabe: 

 Proiectarea unui număr mare de activităţi în raport cu intervalul temporal alocat; 

 Existenţa unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte comunicarea la nivelul cadrelor didactice care nu sunt 

diriginti 

    Oportunități: 

 Crearea unor relaţii de parteneriat cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, în vederea realizării unor 

proiecte educaţionale; 

 Valorizarea resurselor umane (cadre didactice şi elevi) în zona educaţiei nonformale, promovarea acestora; 

 Pozitivarea relaţiei şcoala-familie; 

 Diversificarea ofertelor educative ale şcolilor; 

 Dezvoltarea culturii calităţii în şcoală; 

   Măsuri ameliorative propuse: 

 Optimizarea comunicării profesor-elev; 

 Optimizarea comunicării la nivelul Consiliului profesorilor clasei; 

 Articularea activităţilor în cadrul unor proiecte educative generate de cerinţele  şi particularităţile educaţionale 

ale elevilor; 

 Încadrarea în intervalul de timp alocat; 

 Distribuirea echitabilă a sarcinilor tuturor cadrelor didactice din şcoală. 
 

   
     



        

 

 

 

 

XIII. 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  

Situaţia abandonului şcolar  

1 elev de clasa X-a a abandonat scoala . 

Principala problemă pentru a putea găsi soluţii de îmbunătăţire a fenomenului de abandon 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 abandonul şcoala. 

 

ABSENTEISM ŞCOLAR ÎN  CSEI SIGHETU MARMATIEI,  AN  ŞCOLAR 2018-2019  

 

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 scoala am analizat situația pe clase: 
 

  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. 



 

         Absenteismul alimentează insuccesul şcolar şi reprezintă un pas spre abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a 

sistemului de învăţământ. Ca urmare, trebuie monitorizat, prevenit şi redus.  
 

 

                                      2016-2017          

 NR ABSENTE MOTIVATE 707 

NR ABSENTE NEMOTIVATE 1026 

                                      2017-2018                                                 

NR ABSENTE MOTIVATE 1242 

NR ABSENTE NEMOTIVATE 1277 

 

                                        2018-2019                                                 

NR ABSENTE MOTIVATE 984 

NR ABSENTE NEMOTIVATE 719 

 

 

ACŢIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞI A ABANDONULUI ŞCOLAR  

 Monitorizarea la nivel CSEI Sighet a absenţelor: colectarea în format electronic/listat, a informaţiilor privind numărul 

de absenţe, cu scopul de a observa tendinţele şi a lua măsurile corespunzătoare; 

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

 Consilierea dirigitilor 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 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; 

 Dotarea şcolii 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 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  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); 

 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 

 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, ISU; 

 În cazul producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum şi despre prezenţa nejustificată a 

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 

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

 
 
 
 

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

REZOLVAREA PROBLEMELOR ŞCOLII DIN PERSPECTIVA LEGII EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 

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 rupturi, blocaje și disfuncții pe care le putem grupa dupa cum urmează: 

a) Obstacole existente  în cadrul scolii; 

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; 

- Dezinteresul unor elevi şi al unor părinţi faţă de calitatea proceselor intelectuale; 

- Impactul mediului familial asupra rezultatelor școlare; 

- Randamentul pedagogic și datoria parentală; 

- Participarea scăzută a 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 
 

La profesori am 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; 

- Înscrierea tuturor deciziilor şcolii în litera şi spiritul legii; 
 

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; 

- ignorarea unor probleme ale şcolii de către anumite consilii locale; 
 

Conform legii administrației publice, atribuțiile sunt relevante pentru parteneriatul școală –comunitate.         

 Consiliul judetean Maramures a asigurat, în anul școlar 2018-2019,  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) a sprijinit scoala 

în acţiuni de dotare cu echipamente IT. 

 In urma sedintei de lucru de la CJ MM -sectia buget , a fost realizat un studiu de fezabilitate -DALI pentru 

schimbarea , mansardarea acoperisului si crearea de spatii pentru mini-internat. 

 In urma sedintei de lucru de la CJ MM -sectia buget a fost aprobat bugetul pentru achizitiobarea unui microbus 

16+1 pentru transportul elevilor 



 De asemea a fost realizat si finantat de CJ proiectul pentru gradina senzoariala care va fi realizat si dott in 

cadrul proiectului POCU ” Motivezi si indepartezi abandonul” 

 

     

XV. 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. 

  Pe aspectul comunicării cu mass-media, CSEI SIGHETU MARMATIEI a avut ca şi obiective: 

- satisfacerea nevoilor de informare a presei şi a publicului privind învăţământul preuniversitar din judeţ; 

- credibilitatea mesajului instituţional; 

- vizibilitatea pentru CSEI SIGHETU MARMATIEI; 

- imaginea pozitivă pentru sistemul educaţional; 

- evitarea unei comunicări situate între excesul emoţional şi neîncrederea în declaraţiile publice; 

- transparenţă decizională; 

- comunicarea în situaţii de criză. 
 

Comunicarea cu mass-media s-a realizat prin: 

- comunicate de presă, informări de presă; 

- intervenții la televiziunea locală în situații speciale 

  

- 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 

- 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 acesorii de 

incaltaminte.  

http://www.cseisighetumarmatiei.ro/


-  Cea mai mare promovare a CSEI SIghet a fost realizata prin organizarea FESTIVALULUI NATIONAL DE 

DANS “ IMPREUNA PENTRU VIITOR” SIGHETU MARMATIEI, 24-26 mai 2019. Ministerul Educației 

Naționale, Asociația Children's High Level ,Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Consiliul Județean 

Maramureș, Primăria Oncești și Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației au organizat sămbătă, 25 

MAI 2019 în județul Maramureș la Casa de petrecerea Morosenilor Oncești, Festivalul Național de Dans ”Împreună 

pentru viitor” . Acest festival, inclus în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară ( înregistrat în C.A.E.N. la 

poziția 28, Anexa nr 7 la OMEN nr 3016/09.01.2019) inițiat de Ministerul Educației Naționale și Asociaţia 

Children’s High Level Group este dedicat copiilor cu dizabilități și voluntarilor care se implică în integrarea lor. 

La  ediția a XII-a  a Festivalului național de dans „ Împreună pentru viitor” de la Sighetu Marmației din 

perioada 24-26 mai 2019 au participat un număr de 217 copii din județele Argeș, Bihor, Botoșani, București, Iași, 

Mureș, Maramureș, Olt, Prahova,Satu Mare, Sălaj, Vrancea și Timiș. În cadrul festivalului au participat echipe mixte 

(elevi voluntari- elevi beneficiari) calificate în urma fazelor regionale din cele 8 regiuni SNAC. 

Ca invitati speciali, în afara concursului, au participat 133 elevi de la: Ansamblul folcloric ”Mugurelul” de la 

Clubul Copiilor Sighetu Marmatiei, ansamblul ”Doina”din Târgu Lăpuș, ansamblul ”Speranța” din Solotvino 

Ucraina, Ansambul Scolii ” Mircea Vulcănescu ” din Bârsana, ansamblul ” Cetățuia” din Oncești  și perechea de 

dans sportiv Hâncu Alexia și Alb Mihai Florin de la ”MINI MAXI” din cadrul Școlii de Artă ” Gheorghe 

Chivu”Sighetu Marmației. 

           Grupurile de dansatori au fost admirați și aplaudați de Baroneasa Emma Nicholson de Winterbourne-fondator 

al Asociației Children’s High Level Group, Cătălina Chendea  inspector de specialitate MEN, Vasile Moldovan-

prefectul de Maramureș, Ildiko Bereș- viceprimarul municipiului Sighetu Marmației, Godja Matei-primarul comunei 

Oncești, Meda Ionela Știrbu- coordonator judetean  SNAC Neamț, Cris Frost-directorul de programe din cadrul 

organizației AMAR International Charitable Foundation, Diana Tascu, director Asociația Children’s High Level 

Group , Cristina Buda -Coordonator Județean SNAC Maramureș, Banica Amelia- inspector scolar pentru activitati 

extrascolareș, inspectori școlari județeni, consilieri județeni din Maramureș, directori și cadre didactice, coordonatori 

și însoțitori, părinți și admiratori ai participanților.  

Baroneasa Emma Nicholson de Winterbourne a felicitat personal copiii și le-a înmânat medaliile. 
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Mediatizarea activităţii CSEI SIGHETU MARMATIEI la nivelul presei, este bună, acest aspect reieşind din articole 

şi de ştiri      ce reflectă activităţile desfăşurate în sistemul de învăţământ special Sighetean . 

 

Anexe 

Anexa 1.   DARE DE SEAMA COMISIA LOGOPEZILOR,PSIHODIAGNOZA SI KINETOTERAPIE 

Pe parcursul anului scolar 2018-2019, in cadrul comisiei s-au desfasurat urmatoarele activitati: 

-s-au discutat si stabilit:fisele de evaluare logopedica,de depistare si observatie privind tulburarile de limbaj,documentele 

necesare portofoliului logopedului si planificarea activitatii comisiei; 

-s-a intocmit o situatie statistica privind frecventa tulburarilor de limbaj le elevii depistati si s-au analizat totodata evaluarile 

initiale,pe baza carora se fac interpretarile ulterioare si PIP-urile; 

-d-na prof. Sarkady Raluca a prezentat PP”Gimnastica oro-linguala”;pe langa prezentarea metodei de lucru si a beneficiilor 

acestei metode ,d-na prof . a prezentat si un filmulet cu exemple practice/exercitii din munca d-nei kinetoterapeut; 

-o alta activitate interesanta a fost cea prezentata de d-na prof.Agapeana Ana in colaborare cu toti logopezii,cu tema”ABBL-

S”;pezentarea teoretica a fost completata si de aceata data de imagini sugestive si support letric; 

-“Sndromul dislexico-disgrafic;insusirea grafemului U”-lectie deschisa sustinuta de d-na prof.Bledea Lucia; 

-d-na prof. Matus Mihaela a sustunut lectie si referat cu tema”Jocuri pentru dezvoltarea inteligentei emotionale” 

-de asemenea a avut loc o masa rotunda cu tema “Corectarea sunetului R” 

-in lunile mai –iunie s-au elaborate testele de evaluare finala si interpretarea rezultatelorelevilor cuprinsi in terapie. 

Intocmit:prof.BLEDEA LUCIA-ILEANA 

 

 



Anexa 2. Raport Comisia educatorilor semestru II 2018- 2019 

În cadrul comisiei educatorilor semestru II a fost fructificat cu frumoase activități. 

 15 ianuarie 2019 

Tematica Mihai Eminescu 

Cordonator. Pop Ramona - proiect 

          Rad Maria -referat 

 25 februarie  

Tematica În lumea povești 

Coordonator. Rad Maria 

           Pop Ramona 

           Ardelean Rodica 

           Coman Lavinia 

 19 martie 2019 

Proiect interdisciplinar ciclu primar și gimnazial au desfășurat o activitate pe perioadă de 5 zile 

Tematica activității Primăvară bine ai venit la aceste activități au participat educatoarele din ciclu primar Rad Maria, Pop 

Ramona, Ardelean Rodica, Clem Florentina, Lazarciuc Samil și din ciclul gimnazial Băncilă Angela, Bibol Ancuța, Danciu 

Eva, Szeibert Daniela. 

 23 aprilie 2019 

Tematica Ziua internaţională a pământului 

   Sinfonia Lalelelor  



Ciclul primar si gimnazial au desfsurat o activitate dedicata zilei pamantului din 22 aprilie. La aceasta activitate au participat 

educatoarele din ciclu primar Rad Maria, Pop Ramona, Ardelean Rodica, Clem Florentina, Lazarciuc Samil și din ciclul 

gimnazial Băncilă Angela, Bibol Ancuța, Danciu Eva, Szeibert Daniela. 

 17 mai 2019  

Tematiac Educatia publica incluziva de calitate si gratuitate de la drept la realitate 

Coordonatorul activitatii prof. Ed. Ciclul gimnazial Băncilă Angela, Bibol Ancuța, Danciu Eva, Szeibert Daniela. 

 7 iunie 2019 

Tematica Stim sa circulam corect  

Coordonator ivatator educator Coman Lavinia  

Scopul activitatii era formarea de abilitati rutiere, participanti la activitate educatoarele din ciclu primar Rad Maria, Pop 

Ramona, Ardelean Rodica. 

Raport intocmit de prof. ed. responsabil comisia educatorilor Szeibert Daniela. 

 

Anexa 3. RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR PSIHOPEDAGOGI 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR  AN ȘCOLAR 2018 – 2019, Semestrul II 

1. CURRICULUM 

Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de 

cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor programelor scolare. De asemenea, s-a ţinut 

cont de noile reglementări elaborate de MEN,  precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate. 

Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice 

proiectate pe unităţi de învăţare.  



S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor. Copiii au fost implicaţi 

în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura 

dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 

2. ACTIVITAŢI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură pe 

formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor 

performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin 

raportarea problematicii la experienţele copiilor. 

     Activitatea comisiei metodice a profesorilor psihopedagogi, învățământ primar, s-a desfăşurat după planul managerial 

dezbătut aprobat în cadrul comisiei metodice și a planificării activității  care a cuprins: 

 Februarie: 

1. Realizarea graficului activităţii comisiei metodice pe semestrul în curs – lucru în grup- 11 II 2019 

2. Revizuire P.I.P.-uri – 25 II 2019 

Propunător: Ștefănoiu Daniela 

Participanți: toți membrii comisiei 

 Martie: 

1.Proiect tematic „Bine ai venit, primăvară!”  1-8 III 2019 

            - „Mărțișor-tradiție și simbol” 

            - Expoziție „Mărțișoare vesele” 

2. Proiect tematic „Bine ai venit, primăvară!”  26 III 2019 

  - „Micii agricultori”- lucrări de primăvară 



           Propunător: Mutaffof Melania, Recalo Lidia 

 Participanți: toți membrii comisiei 

 Aprilie 

1. Lecție demonstrativă clasa a IV-a – 10 IV 2019 

Propunător: Ștefănoiu Daniela 

2. Referat cu tema:  „Jocul și rolul lui în procesul de educare al copiilor cu CES” – 10 IV 2019 

Propunător: Mutaffof Melania 

     3. Proiect tematic „Bine ai venit, primăvară!”  18 IV 2019    

             - „Mirajul sărbătorilor pascale”   

Propunător: Ștefănoiu Daniela 

      Participanți: toți membrii comisiei 

 Mai 

1.  Lecție demonstrativă clasa pregătitoare – 15 V 2019 

       Propunător: Rad Maria 

2. Referat cu tema „Rolul parteneriatelor educaționale în dezvoltarea relației școală-familie-societate”-15 V 2019 

     Propunător: Ștefănoiu Daniela 

     Participanți: toți membrii comisiei 

 Iunie 

1. Proiect tematic „Copilărie fericită ”- 1-14 VI 2019 

          Propunător:  Trifoi Anca, Oșan Maria, Herbel Alina 

2. Masă rotundă: testările finale,  finalizarea portofoliilor,  inventarierea activităţilor 



          Participanți: toți membrii comisiei 

Întocmit:Prof. psihopedagog Ștefănoiu Daniela 

 

Anexa 4. ACTIVITATILE SNAC DESFASURATE LA CSEI SIGHETU MARMATIEI   IN   SEMESTRUL II AN 

SCOLAR 2018-2019 

Pe parcursul semestrului II ,in unitatea noastra s-au desfasurat urmatoarele activitati 

In 25.02 2019-activitate in cadrul proiectului DAR DIN DAR SE FACE RAI,proiect in parteneriat cu Scoala Gimnaziala 

nr.10. coordonatoriDobrotchi Denisia,Iacobus Ioana si Moldovan Ileana. 

In 10 MAI 2019 participarea la concursul judetean IMPREUNA PENTRU VIITOR-ZALAU-Premiul I.Coordonatori 

PROF.Marfici Oresia, Muresan Liliana,Csilit Ioana-voluntari elevii Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmatiei. 

In 24-26 MAI 2019-CONCURSUL NATIONAL DE DANS Impreuna pentru viitor,oganizat de CSEI SIGHETU 

MARMATIEI in colaborare cu M.E.N, ISJMM, C J MM, primaria ONCESTI 

Material realizat de , prof. MURESAN LILIANA 

 

Anexa 5.   RAPORTUL ACTIVITATILOR MUNCII EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE   

SEMESTRUL II, AN SCOLAR 2018-2019 

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 2018-2019  au  fost  realizate  urmatoarele activitati 

 In   26 MARTIE au  avut loc  sedinte cu parintii pe scoala. 

 In 4 APRILIE activitate la biblioteca scolii, coordonata de d na Codrea Norica,cu titlul DOMENII. 



 In saptamana 27-31 MAI a avut loc, Saptamana Scoala Altfel,saptamana in care s au derulat numeroase activitati. 

 In 5.04.2019 s-a incheiat Protocolul de colaborare intre CSEI Sigheu Marmatiei si Inspectoratul Judetean de jandarmi 

Maramures. 

ACTIVITATI   PE   CLASE. 

In 4 APRILIE ctivitate la biblioteca scolii, coordonata de d na Codrea Norica,cu titlul DOMENII.( clasele a vi-a,a IX-a,a XI-

a)prof .particianti Dobrotchi Denisia  Liliana Muresan . 

ACTIVITATI DIN CADRUL PROIECTELOR.Proiecte propuse pentru anul scolar 2018-2019  

1.Proiectul educational TRADITII SI OBICEIURI CULTURALE DIN MARAMURESUL ISTORIC-coord.prof. Muresan 

Liliana 

2.Proiect de activitati sportive in parteneriat cu Liceul Pedagogic Regele Ferdinand, Scoala gimnaziala Campulung la Tisa, 

sub coordonrea d-nelor prof.Roman Irina, Roman Tania si Rus Radu. 

3.1 Decembrie-Ziua Nationala  a Romaniei, 100 de ani Romania. Coordonatori prof. Osan Maria, Trifoi Anc, Rad Maria, 

Pop Ramona, Herbel Alina, Mutaffof Melania, Stefanoiu Daniela, Recalo Lidia. 

4.Protocol de parteneriat Eu sunt pui de morosan cu Muzeul Maramuresan Sighetu Marmatiei. 

4.Proiect educational ARTA PRIN OCHI DE COPIL-in parteneriat cu Scoala de arta Gheorghe Chivu –coord.prof.Stefanoiu 

Daniela,Mutaffof Melania si Szemkovics Irina. 

5.Acordul de parteneriat intre CSEI si Clubul Copiilor din Sighetu Marmatiei MAGIA CULORILOR coord.prof.Herbel 

Alina si Balea Dana. 

6.Proiectul educational IMI PASA –proiect dedicat copiilor cu CES-CSEI Sighetu Marmatiei in colaborare cu partenerul 

principal Caleriile Vassiliev.Colaboratori C J.MM,DGASPC Sighet,Primaria Sihet,Asociatia surdo-mutilor Sighet,Scoli si 



licee din Sighetu Marmatiei.Coordonatori proiect Ileana Vasiliev-designer,Buda Cristina-insp.scolar inv.special,Marfici 

Oresia –director CSEI Sighet,Matus Mihaela,Bledea Lucia,Muresan Liliana,Codrea Norica. 

7.Proiect educational-COPILARIA SI JOCUL-in parteneriat cu Scoala Gimnaziala Oncesti-coord.Herbel Alina,Bledea 

Lucia,Bobriuc Nicoleta,Petrovan Maria si Bercea Maria 

8.Proiect de parteneriat educational-AMPRENTA PE SUFLETUL COPILARIEI-coordonator Herbel Alina 

9.Acord de parteneriat intre CSEI Sighetu Marmatiei si Asociata de Sprijin a persoanelor cu nevoi speciale CARINA. 

ACTIVITATI  IN  CADRUL  PROIECTELOR 

 In 29 MAI am vizitat Liceul Tehnologic DEJ, schimb de experienta din cadrul proiectului,,Locuri, istorie si 

traditii”,Coordonator, dir.prof. Marfici Oresia. Elevii au fost insotiti de d nele Dobrotchi Denisia, Szeibert 

Daniela, Iacobus Ioana si Muresan Liliana. 

 Activitate in cadrul acordului de parteneriat cu Asociatia de sprijin CARINA 

 Cadre didactice care au participat la diferite concursuri( tabelul) 

                         Intocmit,  Consilier educativ,MURESAN  LILIANA  MARIA 

Anexa 6.  CEAC -Raport monitorizare asistenţele şi interasistenţele la ore în anul şcolar 2018-2019 Au fost luate în 

considerare: 

 

 Punctele tari în activitatea de predare/învăţare/ evaluare, metode şi mijloace folosite 

 Aspectele care trebuie îmbunătăţite 

 Numărul cadrelor didactice care au efectuat interasistenţe la ore 

 

 Numărul cadrelor didactice asistate 



 Perioada monitorizării 15.02.2019 –1.04.2019 

 

Comisia Nr. asist. la ore Nr. prof care au 
efectuat 

asistenţe la ore 

Nr. prof. care au fost 
asistaţi/observaţi 

COMISIA METODICA A PROFESORILOR 
PSIHOPEDAGOGI GIMNAZIU , MAISTRII, LICEU 

10 3  

COMISIA METODICA A PROFESORILOR 
INVATAMANT PRIMAR SI PRESCOLAR 

12 3 5+2 

COMISIA METODICA A LOGOPEZILOR, 
KINETOTERAPIE, PROF DE SPRIJIN SI 

PSIHODIAGNOZA 

11 3 4+1+5+1 

COMISIA METODICA A PROFESORILOR 
EDUCATORI 

8 3 8 

Aspecte care pot fi îmbunătăţite,acţiuni propuse/termene de realizare,  

consemnate în cadrul asistenţelor la ore 
 

Comisia:  COMISIA METODICA A PROFESORILOR INVATAMANT PRIMAR SI PRESCOLAR 

 
 

 

Aspecte care pot fi îmbunătăţite 

Acţiuni 
propuse/termene de 

realizare 
antrenarea elevilor să îşi realizeze mai repede sarcinile de lucru şi să noteze mai 
repede în caiete 
antrenarea elevilor să-şi realizeze complet sarcinile 

 

 



Comisia: COMISIA METODICA A PROFESORILOR INVATAMANT GIMNAZIAL, LICEU MAISTRII 
 
 

Aspecte care pot fi îmbunătăţite  

Acţiuni propuse/termene de realizare 

stabilirea unor sarcini de lucru pentru fiecare elev, astfel 
încât să fie posibilă evidenţierea progresului realizat 
creşterea gradului de responsabilizare în procesul de 
învăţare a tuturor elevilor 
sistematizarea cunoştinţelor dobândite pe parcurs 
secvenţe de utilizare a bazei material 
creşterea atractivităţii lecţiei prin intercalarea unor 
metode moderne, antrenante, utilizarea 
videoproiectorului 
motivarea şi formarea capacităţilor de autoevaluare 

elevii cu dificultăţi de învăţare vor fi implicaţi în realizarea de sarcini 
de lucru diferenţiate - termen 18.05.2019 
motivarea elevilor pentru participarea la activităţile de pregătire 
suplimentară – termen 18.05.2019 
verificarea caietelor şi portofoliilor elevilor – termen 
-permanent 
completarea portofoliului profesorului şi utilizarea materialului didactic 
(modern) în realizarea lecţiei- termen 18.04.2019 
proiectarea unor dezbateri la nivel de şcoală, cu invitaţi pe anumite teme 
propuse de elevi –termen – sfârşit de an şcolar 2015-2016 
implicarea tuturor elevilor în diverse proiecte lansate pe specificul 
modulului (05.10.2015) 
trecerea la PUI a metodelor şi resurselor; utilizarea metodelor şi 
mijloacelor procedurale moderne; notarea ritmică; legătura cu 
dirigintele clasei pentru eliminarea absenteismului – termen 3.04.2019 
amenajarea cabinetului cu specificul disciplinei; unele ore cu specific se 
pot tine în laboratorul informatic – termen MAI 2019 
realizarea de fişe pentru recuperarea cunoştinţelor lacunare – 
15.04.2019 
stimularea activităţii de documentare 
întocmirea de către elevi de referate, proiecte pe baza deprinderilor 
de comunicarea scrise 



 
 

 
 
 
 
 

Comisia: COMISIA METODICA A LOGOPEZILOR, KINETOTERAPIE,  

PROF DE SPRIJIN SI PSIHODIAGNOZA  

 
 
 

 

 

 

Aspecte care pot fi îmbunătăţite 

Acţiuni propuse/termene de realizare 

Activitati diferentiate, prin diferentierea sarcinilor de lucru 
si rolului in echipa 
diferentierea sarcinilor de lucru pe niveluri de performanta 
a competentelor 
Rezolvarea la timp a temelor propuse ca munca individuala 
Prezenta activa a elevilor la activitatile practice 
Gradul de anticipare a dificultatilor de invatare ale elevilor 
Antrenarea unui procent mai mare de elevi în activităţile de 
promovare a toleranţei şi a egalităţii de şanse la nivelul 
clasei şi a şcolii. 
Pregătirea mai bună a elevilor din punct de vedere 
theoretic pentru şedinţele de conducere auto 
Trecerea la partea practică a lecţiei după fixarea temeinică 
a părţii teoretice 
Detalierea noţiunilor teoretice să se facă pe parcursul a mai 
multe ore 

 

Implicarea tuturor elevilor in activitatile clasei Motivarea elevilor pentru 
participarea activa la demersul didactic Activitati practice centrate pe lucrul 
in echipa 



 1 

Întocmit , COORDONATOR C.E.A.C.PROF. PALCUȘ VIORICA 
 

Aspecte pozitive, metode/mijloace utilizate, consemnate 

în cadrul asistenţelor la ore 

Comisia:   COMISIA METODICA A PROFESORILOR INVATAMANT GIMNAZIAL, LICEU MAISTRII 
 

Aspecte pozitive 
Metode utilizate Mijloace utilizate 

scopul, obiectivele şi elementele de noutate au fost corect şi conversaţia, videoproiector, 
atent punctuate dialogul, flipchart, fişe de 
implicarea reală a elevilor în activităţile lecţiei dezbatere, lucru, tabla, 
fixarea regulilor de lucru la începutul sarcinilor date; activitate cu planşe, 
realizarea corectă a fixării cunoştinţelor manualul întrebările 
oferirea feed-back-ului şi al progresului realizat  elevilor 
profesorul selectează informaţiile pentru completarea fişei   

de evaluare şi urmăreşte formularea corectă a răspunsurilor   

toate obiectivele lecţiei sunt atinse   

se folosesc metode moderne de predare şi materiale   

didactice variate, fapt ce stârneşte interesul elevilor   

profesorul acordă atenţie fiecărei solicitări a elevilor   

profesorul ţine cont de complexitatea temei şi de sarcinile de   

învăţare ale elevilor, valorizeză aptitudinile fiecărui elev   

profesorul promovează egalitatea şi diversitatea în notarea   

elevilor şi în actul predării   

infomaţiile sunt adaptate în funcţie de nivelul de pregătire şi   

înţelegere al elevilor, de stilurile de învăţare   
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Comisia:COMISIA METODICA A PROFESORILOR INVATAMANT GIMNAZIAL, LICEU MAISTRII 
 

Aspecte pozitive 
Metode 
utilizate 

Mijloace utilizate 

elevii s-au implicat în desfăşurarea activităţilor cu deosebit observaţia, videoproiector, 
Interes brainstorming-ul flipchart, fişe de 
profesorul a încurajat învăţarea autonomă centrată pe elev conversaţia, lucru, film 
prin completarea fişelor de activitate explicaţia, didactic, tabla, 
s-au realizat experimente de laborator exerciţiul, joc de rol, 
elevii sunt organizaţi în perechi , pe grupe sau individual căutarea pe Sfânta 
se folosesc exerciţii pentru consolidarea învăţării internet, Scriptură, PPT, 

strategiile folosite sunt diverse în funcţie de stilurile de deducţia, machete, 
învăţare ale elevilor dezbatere, planşe, 

se face constant referire la experienţa de zi cu zi a elevilor problematizarea, software pentru 
pentru a explica anumite fenomene şi importanţa lor pentru activitate cu simularea 
viată şi tehnică manualul, circuitelor 
elevii cu dificultăţi în învăţarea au fost sprijiniţi de către metoda electrice; 
colegi sau de profesor jurnalului cu component, 
atmosferă de colaborare doua intrări, staţia de lipit, 
ritmul de lucru a fost adaptat la particularităţile individuale studio de caz, trusa 
ale elevilor activităţi electricianului, 
elevii sunt încurajaţi să-şi exprime ideile şi să le argumenteze practice, turul atlase 
elevii sunt implicati în evaluare, se oferă feed-back galeriei,  

Constructiv învăţarea prin  

elevii sunt incurajaţi să participe la procesul de analiză şi descoperire  

sinteză a cunoştinţelor-realizarea evaluării cu ajutorul   

Elevilor   

abordare interdisciplinară a conţinuturilor   

   

 

 

 
Comisia:COMISIA METODICA A LOGOPEZILOR, KINETOTERAPIE, PROF DE SPRIJIN SI PSIHODIAGNOZA  
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Aspecte pozitive 

Metode 
utilizate 

Mijloace 
utilizate 

Armonizarea strategiilor didactice cu stilurile de invatare ale elevilor 
Aplicarea metodelor activ-participative si cu caracter practice, in invatarea centrata 
pe elev 
Comunicarea eficienta si colaborarea tuturor cadrelor didactice cu elevii si cu toti 
angajatii scolii 
Reducerea lacunelor si incurajarea performantei 
Stimularea identificării modalităţilor de adaptare personal la schimbările din 
cadrul grupului de apartenenţă 
Eficienta activitatilor desfasurate in cadrul orelor de conducere si obtinerea 
permiselor de conducere in urma absolvirii scolii de soferi din liceul nostru; 
Abordarea interdisciplinara a continuturilor; Stimularea creativitatii si 
gandirii critice; 
Utilizarea materialelor filmate sau a prezentărilor ppt, studii de caz 
Resursele oferite permit cunoasterea si aplicarea normelor SSM la locul de munca; 
Elaborarea unor instrumente de lucru specifice 
utilizarea platformelor electronice pentru desfasurarea unor activitati de invatare 
centrate pe elev, si pentru dezvoltarea competentelor de utilizare a sistemelor 
informatice in procesul de invatare 
Preocuparea permanentă pentru modernizarea bazei materiale realizarea aceateia 
conform cu cerinţele curriculumului 
Realizarea de CDL-uri, ca materiale de predare-invatare necesare si utilizarea 
acestora in procesul instructiv- educativ; 
Utilizarea calculatorului de catre fiecare elev Alcatuirea si folosirea 
portofoliilor elevilor 
Transmiterea de catre profesor a cunostintelor si explicatiilor 
conform nivelului de pregatire a elevului 

conversaţia, 
observaţia, 
explicaţia, 
brainstorming- ul, 
exerciţiul, utilizarea 
aplicatiilor de pe 
internet, 
deducţia logica, 
problematizarea, 
activitate cu manualul, 
studiu de caz, activităţi 
practice, stiu- vreau sa 
stiu-am invatat, joc de 
rol, 

videoproiector, flipchart, 
fişe de lucru, filme 
didactice tehnice, tabla, 
table interactive, PPT, 
machete, planşe, panoplii, 
aplicatii si tutorial 
software pentru simularea 
unor elemente tehnice; 
trusa de SDV-uri, mijloace 
de masurare, etc. 
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Concluzii 

 

Cadrele didactice încadrate în anul şcolar 2018-2019 la Centru Școlar de Educație Incluzivă Sighetu-Marmației, 

utilizează mijloacele şi resursele diverse din dotarea cabinetelor. 

Majoritatea cadrelor asistate au dat dovadă de cunoaşterea şi disponibilitatea de a utiliza în cadrul lecţiilor a 

metodelor diferențiate de predare/evaluare. 

Acţiunile propuse spre realizare în cadrul fişelor de observare vizează implicarea în mai mare măsură a tuturor 

elevilor în desfăşurarea lecţiilor, prin realizarea lecțiilor folosind co-teachingul ca metode de predare 

activă, realizarea de activităţi cu sarcini de lucru diferenţiate cu scopul eficientizării procesului 

didactic şi reducerea absenteismului. 

Acţiunile propuse s-au adresat cadrelor didactice nou intrate în sistemul de învăţământ preuniversitar, şi altor 

cadre didactice care urmează a se adapta la cerinţele şcolii. 

 

Măsuri propuse 

 

Se va pune accent pe realizarea schimbului de experiență, prin antrenarea cadrelor didactice  în activități de co-

teaching și prezentarea in cadrul comisiilor metodice a unor activități de bună practică 

Cadrelor didactice care doresc să se perfecţioneze /formeze în disciplina predată li se vor asigura fonduri 

pentru a putea accesa cursurile dorite în funcţie de disponibilităţile financiare specifice ale şcolii şi 

de nevoile de formare ale cadrelor didactice 
Toate comisiile metodice vor organiza anual o lecţie demonstrativă urmată de dezbateri și referate de activitate 

metodică, în sensul diseminării exemplelor de bune practice 
 

coordonator CEAC,Prof. PALCUȘ VIORICA 
 
 
 

5
. 
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Raport  care monitorizează starea de satisfacție a cadrelor didactice fata de scoală si evaluare 
a comisiei C.E.A.C. 
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 Raport CEAC care  monitorizează starea portofoliilor cadrelor didactice în luna februarie 2019 

"Mapa profesorului reprezintă „cartea de vizită” a activităţii didactice a profesorului eficient, permite păstrarea 

materialelor şi organizarea acestora astfel încât să fie operaţionale, obligă profesorul la o muncă de calitate, la 

responsabilitate şi rigoare profesională, întrucât toate 

„documentele” sunt „la vedere” 

 

Fișă de monitorizare a portofoliilor cadrelor dicatice 

 
 planificările anuale și semestriale (toate cadrele didactice, cu excepția celor care sunt încadrate pe funcția de Profesor itinerant și de 

sprijin); 

  proiectarea didactică pe unități de învățare (toate cadrele didactice încadrate pe catedra de Profesor de psihopedagogie specială 

pentru o catedră de educație specială care funcționează la clase pentru elevi cu dizabilități ușoare sau moderate);  

  planificarea săptămânală a activităților de terapie educațională complexă și integrată (toate cadrele didactice încadrate pe postul de 

Profesor-educator); 

 adaptarea curriculară (toate cadrele didactice care sunt încadrate pe funcția de Profesor itinerant și de sprijin);  

 planul de intervenție personalizat (toate cadrele didactice încadrate pe o catedră de Profesor de psihopedagogie specială pentru o 

catedră de educație specială care funcționează la clase pentru elevi cu dizabilități grave, severe, profunde sau asociate, precum și 

cadrele didactice încadrate pe catedre/posturi de Profesor psihopedagog și Profesor itinerant și de sprijin).  

 Instrumente de evaluare: 

 Testul predictiv/sumative, finale 

 bareme de evaluare și de notare  

 probele inițiale aplicate elevilor 

 fișa de înregistrare şi interpretare a rezultatelor testului predictiv  

 planul de măsuri privind îmbunătățirea progresului școlar  

 

 Fișe de lucru și de evaluare (diferențiate pe grupe de nivel) 

 Un set de planuri de lecţii complete, care sa respecte fisa de evaluare a lectiei 

 Modele de teste: iniţiale, curente, sumative 

 Modele de fişe de lucru 

 Chestionare pentru managementul comunicării/stiluri de invatare/inteleigente multiple 

3
. 
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 Situaţii statistice care să cuprindă: media testelor iniţiale, media semestrială 

 Fişe de activitate elevi 

 

PORTOFOLIU DIRIGINTE 

 Mapa dirigentelui (componenta organizatorica, manageriala, operationala, extracurriculara),  

1. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ 

 structura anului şcolar; 

 componenţa consiliului clasei (tabel nume şi prenume, grad didactic, vechime, specialitatea); 

 orarul clasei; 

 graficul frecvenţei elevilor la cursuri; 

 tabele (înscriere elevi, situaţia la sfârşitul anului şcolar, rechizite, situaţia manualelor primite/predate, schema orară etc.) 

2. COMPONENTA MANAGERIALĂ 

 analiza SWOT la nivelul clasei; 

 programele şcolare la consiliere şi orientare; 

 planificările calendaristice anuale (semestriale) la consiliere şi orientare; 

 planificarea ‘Scoala altfel”; 

 tematica activităţilor extraşcolare; 

 graficul şi tematica şedinţelor cu părinţii; 

 comitetul de părinţi al clasei; 

3. COMPONENTA OPERAŢIONALĂ 

 proiecte didactice, materiale model destinate proiectării didactice; 

 chestionare, teste date elevilor, analiza acestora, statistica rezultatelor; 

 procesele verbale ale şedinţelor cu părinţii şi de la consilieri; 

 proceseverbale de la alte activităţi (“Scoala altfel”, activităţi extraşcolare etc.) 

 fişe de asistenţă la ore; 

 sancţiuni aplicate elevilor şi procesele-verbale corespunzătoare; 

4. COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ 

 proiecte şi programe realizate de elevii clasei; 

 activităţi deosebite susţinute în cadrul grupului (clasei) la nivel local sau regional; 

 premii şi distincţii obţinute de elevii clasei la diferite concursuri; 

 programul anual (semestrial) al activităţilor extraşcolare ale clasei; 

 Chestionare pentru stabilirea stilurilor de învăţare la elevi 

3
. 

4
. 
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Perioada monitorizării 01.03.2019 -5.04.2019 

 Fişe pentru opţiuni CDŞ 

 Procese verbale ale întrunirilor Consiliului Profesorilor clasei, ale şedinţelor cu părinţii 

 Procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare la sfârşitul unui semestru 

 Diverse documente de lucru ale dirigintelui 

 
 

Membru CEAC Nr. portofolii 
verificate 

PALCUȘ VIORICA 41 
BLEDEA ILEANA LUCIA 1 

Total 42 
 
 

 

Starea portofoliului Nr. portofolii 
Complet 12 

Incomplet (foarte puţine cerinţe de 
completat(1-3)) 

22 

Incomplet (multe cerinţe de 
completat (peste 3)) 

8 

 
 

PERIOADA PORTOFOLII /PROFESOR NR. 

PORTOFOLII 

LUNI   

1 APRILIE 

PROFESORI PSIHOPEDAGOGI+PROFESORI EDUCATORI 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR+ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 

10+1 

5
. 
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MARȚI 

 2 APRILIE 

PROFESORI PENTRU O CATEDRĂ DE EDUCAȚIE SPECIALĂ+PROFESORI EDUCATORI 

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL 

9+4 

MIERCURI  

3 APRILIE 

MAIȘTRI +INGINERI+PROFESORI DIRIGINȚI* 2+1+11 

JOI 

 4 APRILIE 

PROFESORI PSIHOPEDAGOGI-TERAPII SPECIFICE SI DE COMPENSARE 4+1+1 

VINERI 

5 APRILIE 

PROFESORI INVATĂMÂNT LA DOMICILIUL 

PROFESORI ÎNVĂȚĂMÂNT DE SPRIJIN 

PROFESORI PLATA CU ORA 

1 

4 

3 

TOTAL 52 

PORTOFOLII NEVERIFICATE 3 

Concluzii 

 Din cele 42 cadre didactice încadrate în anul şcolar 2018-2019 la Centru Școlar de Educație Incluzivă Sighetu-

Marmației, 39 au adus portofoliul la verificat, adică 92 %. 

 Cele 3 cadre didactice care nu au prezentat portofoliile, 1 nu sunt încadrate cu normă întreagă. 

 Lipsurile constatate la verificare pot fi completate pe parcursul anului şcolar, lista cu acestea fiind afişată în sala 

profesorală până la 10.04.2019. 

 Cele 3 portofolii lipsă vor fi verificate pe parcursul  sem estrului al II-lea. 

 În general protofoliile cadrelor didactice sunt bine pregătite pentru evaluarea ce va putea fi efectuată în aprilie -mai 

2019, pentru ocuparea posturilor în funcţie de planul de şcolarizare pe 2019-2020. 

 

6
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COMISIA DE LUCRU 

Analiza stării învăţământului din judeţul Maramureş pe anul şcolar 2018-2019,  

Responsabil comisia metodica a invatatorilor si educatoarele -Stefanoiu Daniela 

Responsabil comisia profesorilor psihopedagogi gimnaziu si liceu -Dobrotchi Denisia 

Responsabil comisia dirigintilor 2018-2019-Muresan Liliana 

Responsabil comisia logopezilor, psihodiagnoza si kinetoterapie- Bledea Lucia 

Repsonsabil comisia educatorilor- Szeibert Daniela 

Responsabil CEAC- Palcus Viorica 

Respnsabil CIM-Berinde Claudiu 

 

 

 

INTOCMIT,  

DIRECTOR, PROF. MARFICI ORESIA AURORA 

 


