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Obiectivele urmărite prin planul managerial extracurricular al Liceului Teoretic ”Emil Racoviță ” în funcție de prioritățile școlii, de 

prioritățile ISJMM și de Planul managerial al ISJMM sunt: 
 

nr. 

crt 

Priorități Obiective generale 

1 Consolidarea pregătirii școlare și sporirea 

creativității la elevi și profesori 

I.Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în educaţie; sporirea accesului la o educaţie de 

calitate prin învăţare permanentă 

II.Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie 

III.Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a 

elevilor din perspectiva dezvoltării durabile  si a asigurării coeziunii economice si sociale 

VI.Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale 

IX.Finanţarea învăţământului preuniversitar maramureşean 

X.Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii 

2 Crearea unui climat de siguranță fizică și 

afectivă pentru elevi și profesori 

V.Prevenirea şi reducerea absenteismului , a abandonului şcolar şi prevenirea fenomenului de 

violenţă şcolară 

IX.Finanţarea învăţământului preuniversitar maramureşean 

X.Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii 

3 Dezvoltarea parteneriatelor în beneficiul 

fiecărui elev în parte 

II.Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie 

III.Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a 

elevilor din perspectiva dezvoltării durabile  si a asigurării coeziunii economice si sociale 

V.Prevenirea şi reducerea absenteismului , a abandonului şcolar şi prevenirea fenomenului de 

violenţă şcolară 

VIII.Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul 
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social, economic şi cultural 

IX.Finanţarea învăţământului preuniversitar maramureşean 

X.Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii 

4 Pregătirea începerii anului școlar 2014-2015 în 

vederea realizării planului de școlarizare 

VII.Monitorizarea modului de gestionare, modernizare, dotare a bazei materiale şi a 

infrastructurii unităţilor de învăţământ 

IX.Finanţarea învăţământului preuniversitar maramureşean 

X.Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii 

5 Să răspundem schimbărilor educaționale IV.Creşterea autonomiei instituţiilor de învăţământ preuniversitar prin eficientizarea procesului 

de descentralizare a şcolii 

VIII.Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul 

social, economic şi cultural 

IX.Finanţarea învăţământului preuniversitar maramureşean 

X.Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii 
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ACŢIUNI 
RESPONSABILITĂŢI / 

RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 
BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

PRIORITATEA 1: Consolidarea pregătirii școlare și sporirea creativității la elevi și profesori 

OBIECTIVUL I: Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în educaţie; sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă 

I.1 Cresterea rezultatelor scolare  

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: statistica  rezultatele şcolare – procent de promovabilitate superior in raport cu anul şcolar anterior; medii generale 

și pe discipline mai mari in raport cu anul școlar anterior ; proiecte de lecții inovatoare (cel putin 1/disciplina) 

I.2. Stimularea excelenţei în educaţie 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Creșterea numărului de participanți și a rezultatelor la olimpiade și concursuri școlare  

I. 3: Sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţarea permanentă   

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Scaderea ratei de abandon scolar; Numarul elevilor implicati in proiecte  

Prezentarea facilităților acordate elevilor care-și 

continuă studiile la Liceul Teoretic ”Emil 

Racoviță” 
Sprijinirea accesului la studii obligatorii de 10 ani pentru 

absolvenţii de gimnaziu  
 

Trupa de teatru a liceului „Masca” prin 

participarea la festivaluri de teatru 

locale/judeţene/naţionale 

Balul Bobocilor „Next top Racoviţă” şi 

spectacole susţinute de trupa de teatru a liceului 

„Mincinosul”, C.Goldoni şi „Pacea cu zmeii”, 

Valeriu Butulescu 

Festivalul Regional de teatru, Ed.IV „Teatrul – 

un joc al ideilor” 

 

Revista liceului ADN (Adevărul despre noi), 

revista de fizică „Fizica și chimia la zi” 

Flam(m)es of Fashion nr.9 

Editarea nr. 3 a Revistei de psihologie ,,E 

greu sa fii adolescent,, 

 

Director 

Director adjunct 

 

 

Responsabil Proiecte și programe – prof. Cauni-Coc Tatiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catedra de fizică şi chimie 

Catedra de limbi străine 

 

Psih. Maria Berci 

 

 

Elevi 

Profesori 

Planul de 

îmbunătățire a 

calității 

educației 

An şcolar 

2014-2015 
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ACŢIUNI 
RESPONSABILITĂŢI / 

RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 
BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

Revista „Orizont”   
 

Promovarea și asigurarea acesului la programul 

MEN ”Alege-ți drumul” 

Implicarea școlii in proiecte cu finantare 

europeana (Erasmus Plus) 

 

Catedra de tehnologii 

PRIORITATEA 1: Consolidarea pregătirii școlare și sporirea creativității la elevi și profesori 

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatelor în beneficiul fiecărui elev în parte 

OBIECTIVUL  II: Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie 

II. 1: Îmbunătăţirea competenţelor de lectură atât în dimensiunea sa tradiţională cât şi ca alfabetizare în înţelegerea textului 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  Creşterea numărului de elevi care performează în domeniul lecturii, înţelegerii şi interpretării textului reflectat in 

calificativele obtinute la examenele de competență lingvistică (limba romană și limbi moderne); schițe de lecție pe secvențe de lectură (cel puțin 1/cadru 

didactic) 

II.2 Promovarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură, cultură civică, antreprenorială şi tehnologică, sport) 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: ponderea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare in planul de acţiune al şcolii in raport cu Strategia de 

Dezvoltare a Baii Mari pe domeniul educatiei, cu Strategia ISJMM 
Promovarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură, cultură civică, antreprenorială şi tehnologică, sport) 

Promovarea  exemplelor de buna practica – prin 

editarea  revistelor  şcolare  si participarea  la 

concursul adresat publicaţiilor şcolare cu revista 

ADN, „Fizica şi chimia la zi”, Orizont, 

Flammes, E greu să fii adolescent 

Derularea proiectului „Împreună printre ani”, 

anul III cu activităţile „Racoviţa în oglinda 

timpului”, „Alchimii existenţiale”, „Scara 

vremurilor”, „Inimi deschise....cu cheia 

Sol”,”Valori regasite...la ceas aniversar”, 

„Profesorul Racoviţă faţă în faţă cu elevul de 

azi” 

 

Organizarea manifestărilor sub genericul  

Director prof. Mariana Pop 

Director adj. ing. Felicia Ilieşiu 

Consilierul pe proiecte si programe prof. Cauni Tatiana 

Diriginti 

 

Cadre didactice: prof. Adriana Florian, prof. Adriana Draghiş, 

prof. Valeria Mic, prof. Edina Timb, inf. Călin Nechita, 

inf.Ricardo Supuran 

 

 

 

 

 

 

EC 

CD 

Diriginţi 

Consilierul 

educativ 

D/ DA 

Rapoarte de 

activitati 

 

Aprilie  2015 



  . 6/ 11 

ACŢIUNI 
RESPONSABILITĂŢI / 

RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 
BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

„Să ştii mai multe, să fii mai bun!” , OMEN 

3818/2013 privind structura anului școlar 2014-

2015. 

Participarea la programul naţional „Europa, 

casa noastră” - ,,Hai La Sport” , „Aripi de 

poveste” 

 

Concursul naţional Lider european şi 

Euroşcoala, ediţia 2013 
 

 

 

 

 

Catedra de educaţie fizică şi sport, prof. Tatiana Cauni 

 

 

 

Ing.Verdeş Lăcrimioara 

 

Formarea, dezvoltarea şi exersarea 

competenţelor social civice democratice 

necesare tinerei generaţii pentru participarea 

activă la viaţa civică prin derularea proiectului 

„Etic, moral şi civic în ţinută şi 

comportament”, ,,Jocurile Globale de Pace 

pentru tineret si sport”4 
Proictul „Paşi spre sufletul lor” destinat 

copiilor din Centre de plasament din cadrul 

Proiectului Naţional Acţiunea Comunitară 

 

Participarea activă la viaţa civică, prin 

Programul National Eco-scoala 

 

Formarea, dezvoltarea şi exersarea 

competenţelor antreprenoriale prin concursul 

,,Start în afaceri.Topul tinerilor antreprenori”, 

proiectul „Târgul de Crăciun” 

 

Asigurarea respectării drepturilor copiilor. 

*Participarea la Proiectul ”ECO ȘCOALA” 

*Participarea la Proiectul Internațional  - 

Director  

Consilierul pe proiecte şi programe prof. Cauni Tatiana 

 

 

Psih. Maria Berci 

Prof. Elena Rusu şi prof. Iosif Mureşan 

 

 

 

 

 

Catedra de biologie 

 

Catedra de tehnologii  

 

 

 

 

 

prof. Valeria Mic 

Elevi 

Parinti 

Comunitate 

Planuri 

activitati 

extrascolare 

Planul de 

imbunățire a 

calității 

educației 

An şcolar 

2014-2015 
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ACŢIUNI 
RESPONSABILITĂŢI / 

RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 
BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

Dezvoltarea competențelor tinerilor pentru 

inovarea  în dezvoltare durabilă – ECO-NOMIA 

, ”Uneft entreprenorskap Soen Og Fjordane”  

Formarea unui stil de viaţă sănătos în rândul elevilor/ 

copiilor, respectarea legislaţiei în vigoare privind 

alimentele permise pentru a fi comercializate în spaţiile 

destinate educaţiei (Educația pentru sănătate, 

Monitorizare agenți economici care au spații închiriate în 

care se vând produse alimentare, Activități la orele de 

dirigenție, Stabilirea meniului la cantina școlii împreună 

cu nutriționistul, Activități de consiliere la cabinetul 

psihologului școlar) 

Formarea unui stil de viaţă sănătos în rândul 

elevilor cultivarea valorilor europene  prin 

participarea la campania europeana 

,,NowWeMove”  cu activitatea ,,MOVE 

WEEK” 2014 

Şi prin prevenirea concumului de alcool, tutun 

şi droguri – proiectul „Împreună....pentru NOI”, 

anul II 
 

Director  

Consilirul pe proiecte si programe prof. Cauni Tatiana 

Catedra de chimie 

Catedra de biologie 

Cadre didactice 

Psih. Maria Berci 

 

 

 

Catedra de educaţie fizică şi sport 

 

 

 

Prof. Tatiana Cauni 

Elevi 

Comunitate 

Planuri 

activitati 

extrascolare 

Planul de 

imbunățire a 

calității 

educației 

An şcolar 

2014-2015 

Dezvoltarea gustului elevilor/ copiilor pentru 

frumos; cultivarea valorilor culturale, susţinerea 

programelor educative care promovează valorile 

interculturale 

Introducerea educaţiei interculturale ca 

dimensiune transversală la nivel curricular: 

Halowen, , Deschide uşa! – spectacol de 

Craciun organizat de trupa Masca pentru Casele 

de tip Familial, Dragobete vs VALENTINE, 8 

APRILIE Ziua internationala a minoritatilor  

 

Dezvoltarea gustului elevilor pentru frumos; 

cultivarea valorilor culturale, susţinerea 

Director adj.  

Consilirul pe proiecte si programe prof. Cauni Tatiana 

Diriginti 

Cadre didactice 

   

Prof.Edina Timb – responsabil comisie 

Profesori implicati din catedrele care au în planul managerial 

ctivităţi destinate acestei comisii 

 

 

 

 

 

Elevi Planuri 

activitati 

extrascolare 

Planul de 

imbunățire a 

calității 

educației 

An şcolar 

2014-2015 
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ACŢIUNI 
RESPONSABILITĂŢI / 

RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 
BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

programelor educative care promovează valorile 

interculturale - Activitati dedicate Zilei 

Francofoniei – Franco-dossier, Valentine’s 

 

 

Catedra de limbi străine 
Organizarea de  excursii  tematice, și de activităţi de 

petrecere a timpului liber al elevilor: Turda, vizitarea 

facultăţilor de profil din Cluj, excursii în zona 

Maramureşului şi a Sălajului din cadrul proiectului Eco-

Şcoala 

Respectarea legislaţiei privind organizarea excursiilor 

Director, Director adj.  

Consilirul pe proiecte si programe prof. Cauni Tatiana 

Psiholog școlar 

Prof. Valeria Mic 

Diriginții, Cadrele didactice 

 

Cadre 

didactice 

Diriginți 

Elevi 

Studiu de 

impact 

An şcolar 

2014-2015 

II. 3: Prevenirea şi combaterea marginalizării şi a excluziunii sociale prin cuprinderea în şcoală a tuturor copiilor cu dizabilităţi / cerinţe educaţionale 

speciale şi din grupuri vulnerabile 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  ponderea elevilor cu CES şi a elevilor cu apartenenţă la grupuri vulnerabile beneficiari ai programelor educative 

specifice si de educație complementară 
 

Derularea  programelor educaţionale adresate 

copiilor cu dizabilităti si grupuri vulnerabile  

Proiect de colaborare cu Asociatia Autism 

Baia Mare  

*Popularizarea  programului  MEN „A doua 

şansă”  

Director adj.  

Psiholog – Berci Maria, prof. Aurica Bozga 

Diriginti 

Cadre didactice 

Cadre 

didactice 

Elevii cu CES  

Comunitatea 

Echipa 

multidisciplinar

ă 

Planificări 

Planuri 

individuale 

Octombrie – 

noiembrie 

 2014 

II.4. Asigurarea accesului în domeniul învăţământului şi educaţiei pentru minorităţile naţionale şi confesiuni religioase 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: ponderea elevilor cuprinşi în programele de formare specifice  

PRIORITATEA 1: Consolidarea pregătirii școlare și sporirea creativității la elevi și profesori 

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatelor în beneficiul fiecărui elev în parte 

OBIECTIVUL III: Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării 

durabile  si a asigurării coeziunii economice si sociale 

III.1. Asigurarea actului educaţional în conformitate cu nevoia de dezvoltare personală a elevilor  

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Cel putin un proiect didactic / educational transdiciplinar / catedra; Ponderea elevilor participanti in proiectele 

transdiciplinare 

Redefinirea relaţiei şcoală-familie, din 

perspectiva creşterii gradului de implicare a 

părinţilor în activităţile de natură şcolară la 

Director 

Director adjunct 

Consilieul pe proiecte şi programe prof. Cauni Tatiana  

Elevii  

părinţii 

 

Chestionare 

Fişe de 

identificare 

An şcolar 

2014-2015 
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ACŢIUNI 
RESPONSABILITĂŢI / 

RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 
BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

activităţile educaţionale destinate elevilor şi 

responsabilizarea familiei pentru participarea 

şcolară a elevilor în cadrul proectului 

„Împreună printre ani”, anul III,  Săptămânii 

Şcoala Altfel, Balul Bobocilor, spectacolelor 

Trupei de teatru Masca, activităţi cu ocazia 

sărbătorilor religioase, etc 

Psilolog scolar Berci Maria 

Diriginti  

Responsabilul Comisie pentru formarea continuă – prof. 

Carmen Marc 

Șefii comisiilor metodice 

 

Schițe de lecții 

Colaborarea eficientă şi permanentă a factorilor 

decizionali cu Consiliul Reprezentativ al 

Elevilor, pentru a veni în sprijinul acestora 

Director 

Director adjunct 

Responsabil proiecte și programe – prof. Cauni Tatiana  

Elevi 

CD 

PV ale 

întâlnirilor 

An şcolar 

2014-2015 

III.2. Asigurarea actului educaţional în conformitate cu nevoia de dezvoltare profesională a  elevilor 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii sau in forme de învăţământ corespunzătoare specialităţii  

Multiplicarea şi diversificarea activităţii de 

consiliere şi orientare profesională a elevilor şi 

părinţilor - *Implementarea Proiectului  
 POSDRU/160/2.1/S/141384  ”  

 Skills for Jobs  ” cu ISJ si AJOFM Cluj 

Consilirul pe proiecte si programe prof. Cauni Tatiana 

Psilolog scolar Berci Maria 

Diriginti  

Cadre didactice 

Elevii  

părinţii 

comunitate 

Planul 

managerial al 

consilierului 

educativ 

Planul 

managerial al 

psihologului 

școlar 

An şcolar 

2014-2015 

Implicarea elevilor în Programul Naţional 

„Junior Achievement” 

 - coordonarea proiectului  JOB SHADOW  

DAY 

- implementarea programelor  „Compania” şi 

„Succesul profesional” 

Director adjunct 

 

Ing.Verdeş Lăcrimioara, catedra de tehnologii 

Elevi 

CD 

RA feb - iun 

2015 

III.3. Oferirea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă psihopedagogică 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: ponderea elevilor care beneficiază de serviciile de consiliere  

PRIORITATEA 5: Să răspundem schimbărilor educaționale 

OBIECTIVUL  IV: Creşterea autonomiei instituţiilor de învăţământ preuniversitar prin eficientizarea procesului de descentralizare a şcolii 

IV. 1: Confomarea legislativa în domeniul descentralizării învăţământului preuniversitar 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: existenţa şi aplicarea procedurilor institutţionale in conformitate cu legislatia din invățămant  
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ACŢIUNI 
RESPONSABILITĂŢI / 

RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 
BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

IV.2: Formarea managerilor şcolari şi a personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de management instituţional 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  Includerea  echipei manageriale din şcoala, a personalului din compartimentul salarizare/ compatibilitate  în cel 

puţin un program de formare  

IV. 3: Îmbunătățirea calităţii activităţii manageriale a factorilor decizionali din școală 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: conformitatea documentelor de funcţionare instituţională cu standardele de referinţă reglementate prin legislatia din 

invățămant  

Studierea condițiilor pentru obţinerea statutului 

de ŞCOALA EUROPEANĂ și acționarea în 

consecință 

Director 

Director adjunct 

Responsabil Proiecte și programe – prof. Cauni- Tatiana, prof. 

Rusu Elena 

Resursa 

umană din 

școală 

Documentația 

de proiect 

Sem I 

PRIORITATEA 2: Crearea unui climat de siguranță fizică și afectivă pentru elevi și profesori 

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatelor în beneficiul fiecărui elev în parte 

 OBIECTIVUL V: Prevenirea şi reducerea absenteismului , a abandonului şcolar şi prevenirea fenomenului de violenţă şcolară 

V.1. Aplicarea prevederilor legislative în domeniul monitorizării, prevenirii şi reducerii absenteismului  şi abandonului şcolar, a violenței în școală 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii în raport cu tendinţele la nivel judeţean şi naţional  

 

Acţiuni de prevenirea şi combaterea consumului 

de substanţe toxice prin derularea proiectului 

„Împreună ...pentru NOI”, anul II şi a 

programului  de educaţie pentru cetăţenie 

democratică, a proiectelor cu Jandarmeria și 

Poliția. 

Director 

Director adjunct 

CA 

 

Responabil Proiecte și programe – prof. Cauni- Tatiana 

 

 

 

 

Elevi, 

profesori, 

Părinţi, 

Agenți 

economici 

Personalul 

didactic   

 

Planurile de 

măsuri  

Cauzele și 

planurile de 

măsuri 

Rapoarte, 

procese verbale 

de la şedinţe 

Statistici  

Planurile de 

activitate ale 

comisiilor 

An şcolar 

2014-2015 

V. 2. Prevenirea fenomenului de violenţă şcolară 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: lipsa abaterilor disciplinare grave şi a incidentelor în incinta şcolii  

Organizarea de dezbateri la nivelul școlii  cu 

privire la efectele violenţei asupra colectivelor 

de elevi și a personalului școlii (întâlniri ale 

Director 

Director adjunct 

Responsabil comisia privind protecție și siguranța civică – 

Personalul 

școlii 

Elevi 

Proiectele / Plan 

de acțiuni / 

Parteneriate 

An şcolar 

2014-2015 
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ACŢIUNI 
RESPONSABILITĂŢI / 

RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 
BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

elevilor cu Inspectoratul de Politie și Jandarmi) prof. Bota Adrian 

Consilier educativ – prof. Cauni  Tatiana 

Procesele 

verbale ale 

întâlnirilor 

Implementarea planului de măsuri privind 

creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ în 

anul şcolar 2014-2015. 

  

Director 

Director adjunct 

Responsabil comisia privind protecție și siguranța civică – 

prof. Bota Adrian 

Personalul 

școlii 

Elevi 

 

Plan de măsuri 

și documentele 

aferente 

An şcolar 

2014-2015 

 

 

                                                                                                                                                 Consilier educativ: prof. Tatiana Cauni 

 


