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ARGUMENT 
 

 

 

Societatea contemporană este marcată de dinamism şi, în consecință, factorii implicaţi în 

activitatea de educaţie trebuie să se adapteze rapid la schimbări, să le gestioneze responsabil prin 

proiectarea activităţii din școală, atât pe termen scurt prin planurile operaţionale, cât şi pe termen 

lung, prin proiectul de dezvoltare instituțională. 

Nevoile contemporane ale  elevilor, impuse de societatea actuală, conduc la adaptarea 

stilului de predare-învățare-evaluare practicat de cadrele didactice, astfel încât elevii să 

beneficieze de un parcurs educațional într-un ritm echilibrat și continuu. Media socială din care 

provin elevii școlii noastre este echilibrată, aceștia provenind din toate păturile sociale, dar acest 

fapt nu este un impediment în obținerea unor rezultate academice bune. Dezvoltarea cognitivă și 

socio-culturală a elevilor Liceului Teoretic ”Onisifor Ghibu” se realizează într-un mediu 

educațional la standarde moderne și contemporane, atât din punct de vedere al infrastructurii cât 

și al pregătirii profesionale individuale a cadrelor didactice. Menținerea standardului ridicat al 

performanțelor școlare ale elevilor noștri este prioritatea echipei manageriale şi a cadrelor 

didactice implicate în actul de învăţământ. 

Planul de Dezvoltare Instituţională al Liceului Teoretic “Onisifor Ghibu” a fost elaborat 

în urma unei analize riguroase a stării învăţământului în ceea ce priveşte instituţia noastră ţinând 

cont de starea învăţământului românesc. Proiectul este rodul unei gândiri şi decizii colective care 

reflectă experienţa echipei manageriale, dar şi împlicarea şi dorinţele cadrelor didactice şi ale 

părinţilor. 

Politica educaţională a Liceului Teoretic “Onisifor Ghibu” reflectă principiile care 

guvernează învăţământul preuniversitar românesc, dat totodată îşi pune amprenta personalizată, 

atât prin educaţie formală, cât şi prin cea nonformală, asupra elevilor şcolii noastre şi se aliniază 

obiectivelor strategiei Europa 2020. Fiind o şcoală cu o populaţie şcolară foarte mare, e nevoie 

de o echipă managerială puternică, transparentă, dar şi prietenoasă pentru a conduce această 

“uzină” de creat personalităţi. 
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II CONTEXTUL LEGISLATIV 

− Legea educației 1/2011 

− OMENCS nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevilor 

− ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului  cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor  de învăţământ preuniversitar 

− ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual 

− OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul şcolar 

− ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 privind 

aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a 

Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot 

parcursul vieţii. 

− ORDIN nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau 

informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, 

institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru instructor, antrenor, în vederea 

ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru 

învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în 

cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor 

− Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, 

cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative 

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

constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic 

în vederea ocupării unei funcţii didactice 

− ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a 

unităţilor de învătământ preuniversitar 

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

şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar 

− ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ 

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

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar 

− ORDIN nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii 

şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar 

− ORDIN nr. 5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară 

− ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare 

anuală a activităţii personalului didactic si didactic auxiliar, cu modificările ulterioare 

− O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări si 

modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare. 
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− Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de 

învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 şi Legea29/2010 de 

modificare a Legii 35/2007 

− O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 

entităţilor publice 

Documente de referinţă 

− Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul Educaţie 

− Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020 

− Raport comun pentru 2015 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a 

Cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării 

profesionale (ET 2020) 

− Strategia ARACIP pentru perioada 2011-2015 Recâştigarea încrederii în educaţie 

− Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015—2020 aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 418/2015 

 

III PREZENTARE GENERALĂ 

 

 

Unitate şcolară: LICEUL TEORETIC  “ONISIFOR GHIBU” 

Tipul şcolii: Şcoală cu clasele pregătitoare -XII 

Limbile de predare: română şi maghiară 

Adresa: str. Al. Vlahuţă 12-14,  

tel. 0264-580615 / 580966,  fax. 0264-580615 / 585965 

e-mail : ghibu_cj@yahoo.com 

I ISTORIC 

 Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” a fost înfiinţat în anul 1961, sub denumirea de Şcoala 

Medie Nr. 4. Datorită configuraţiei  de atunci a oraşului, cartierul Grigorescu, fiind foarte puţin 

populat înainte de anul 1918, în această zonă nu a funcţionat nicio unitate de învăţământ. Prima 

Şcoală elementară a fost înfiinţată în anul 1925. A funcţionat cu patru clase şi a avut româna ca 

limbă de predare. În urma dezvoltării oraşului şi a extinderii urbanistice în acest cartier, a devenit 

necesară constituirea unei noi unităţi de învăţământ. La 15 august 1961 a fost inaugarată “Şcoala 

Medie Nr. 4” care avea în dotare 16 săli de curs, mobilier, laboratoare şi ateliere. Această unitate 

de învăţământ a reunit într-o nouă incintă fostele Şcoli Generale “Gheorghe Lazăr”, cu predare în 

limba română şi “Jozsa Bela”, cu predare în limba maghiară. Şcoala funcţiona atunci cu 27 de 

clase şi peste 700 de elevi. În consonanţă cu evoluţia Municipiului Cluj-Napoca, efectivul 

elevilor şcolarizaţi şi a numărului de clase a crescut exponenţial, ajungând să numere în anul 

1968 2147 de elevi, grupaţi în 43 de clase cu predare în limba română şi 19 clase cu predare în 

limba maghiară. Ulterior, această unitate de învăţământ a fost ridicată la gradul de Liceu 

mailto:ghibu_cj@yahoo.com
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Teoretic, specializat în Ştiinţele Naturii, şi a avut mai multe denumiri : Liceul Nr. 15, Liceul de 

Ştiinţele Naturii, Liceul Teoretic Nr. 4, pentru ca în anul 1994 să primească numele de Liceul 

Teoretic “Onisifor Ghibu”. În anul 2003, ca urmare a reformelor legislative din domeniul 

educaţional, Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” a fuzionat păstrându-şi numele consacrat cu 

Şcoala Generală “Alexandru Vlahuţă”, aflată în acelaşi cartier.  

În urma acestui act, efectivele Liceului Teoretic “Onisifor Ghibu” au ajuns la 1450 de elevi, 

devenind astfel una dintre cele mai mari unităţi de învăţământ din Municipiul Cluj-Napoca. 

Unificarea dintre cele două unităţi şcolare a avut rezultate pozitive, remarcate prin rezultatele 

obţinute de elevi la Olimpiadele şcolare, prin participarea aceloraşi la Sesiuni de Comunicări 

Ştiinţifice şi la grupele de excelenţă. Ca atare, MECT şi IŞJ au acordat Liceului Teoretic 

“Onisifor Ghibu” Diploma de Excelenţă şi Diploma de Onoare, ca urmare a rezultatelor 

obţinute şi contribuţia adusă la modernizarea învăţământului românesc. Aceste realizări, dar şi 

activitatea şi modernizările înfăptuite în ultimele luni de conducerea Liceului Teoretic “Onisifor 

Ghibu”, au  fost apreciate de ministrul MECT, Cristian Adomniţei, în timpul vizitei în luna 

octombrie a anului 2007. Din anul 2007 şi până în prezent, liceul a cunoscut o evolutie 

spectaculoasă, atât în ceea ce priveşte baza materială, dar mai ales în ceea ce priveşte rezultatele 

obţinute de elevi, ceea ce ne-a adus o serie de noi diplome şi distincţii precum: Diplomă de 

excelență pentru rezultatele deosebite obținute la olimpiadele și concursurile internaționale 

desfășurate în anul școlar 2011-2012, din partea Ministerului Educației Cercetării Tineretului și 

Sportului, noiembrie 2012 

-Diplomă de excelență pentru rezultatele deosebite obținute la olimpiadele și concursurile 

internaționale desfășurate în anul școlar 2017-2018, din partea Ministerului Educației Naționale; 

-Diplomă meritul municipal pentru rezultatele de excepție obținuta de elevi la examenul de 

Bacalaureat, Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, Iulie 2018. 

 

 

IV DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN 

 

4. 1. INFORMAȚII DE TIP CANTITATIV ȘI CALITATIV 

4.1.1. DATE GEOGRAFICE 

  Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” este situat în cartierul Grigorescu, din 

Municipiul Cluj-Napoca, într-o zonă uşor accesibilă tuturor locuitorilor urbei. Liceul se bucură 

de un bun renume şi are reputaţia unei unităţi de învăţământ serioase, care a menţinut de-a 

lungul timpului relaţiile cu numeroasele sale generaţii de absolvenţi. De-a lungul mai multor 

ani, Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” a fost considerat, prin excelenţă, şi ca urmare a 
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specializării în Ştiinţele Naturii, o reală “pepinieră” a viitorilor studenţi la Medicină. Locaţia 

apropiată de bazele sportive ale Universităţii “Babeş-Bolyai”, a conferit şi posibilitatea unor 

lungi şi fructuoase colaborări cu profesorii, elevii şi studenţii Şcolilor Sportive, dar şi cu 

specialişti din domeniul ştiinţelor Agricole. În această pespectivă, conducerea Liceului Teoretic 

“Onisifor Ghibu” îşi propune dezvoltarea bazei materiale în domeniul botanic şi cel sportiv şi 

amplificarea, la o scară mai amplă şi mutual benefică, acestor relaţii de colaborare. 

  

4.1.2. LICEUL TEORETIC “ONISIFOR GHIBU” ÎN CONTEXTUL SOCIO-CULTURAL AL 

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

 

 Pentru mai multe decenii, Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” a fost considerat, pe bună 

dreptate, principala şcoală de formare a viitorilor studenţi în Ştiinţe Medicale, Biologie şi 

Farmacie. Această reputaţie a atras elevi valoroşi care au provenit din toate regiunile 

Transilvaniei şi care au confirmat prin succesele obţinute la examenele de admitere la 

Universităţile clujene şi prin performanţele profesionale ulterioare. Contextul adus de reformele 

educaţionale înfăptuite după anul 1989 nu a diminuat, decât în mică măsură, valoarea corpului 

profesoral, a exigenţelor şi selecţiei elevilor. Fostul Liceu de Ştiinţe ale Naturii şi-a păstrat 

reputaţia de şcoală valoroasă, cu un corp profesoral integru şi bine calificat şi cu rezultate 

meritorii, obţinute de elevi şi de cadrele didactice. Conservarea standardului valoric al Liceului 

Teoretic “Onisifor Ghibu” este cu atât mai meritorie în conjuctura dată de masificarea 

învăţământului universitar, dar şi în urma diversificării specializărilor oferite elevilor şi a 

eforturilor colectivului didactic. O dovadă în acest sens o constituie afluenţa şi solicitările venite 

din partea unor elevi cu domiciliul în cartiere îndepărtate ale oraşului şi chiar din alte localităţi. 

Liceul “ Onisifor Ghibu” a rămas şi în prezent una dintre unităţile şcolare clujene apreciate, 

inclusiv pentru nivelul de pregătire al absolvenţilor săi, care urmează cursurile Universităţilor 

româneşti şi chiar străine. În acelaşi timp, Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” a oferit toate 

condiţiile acumulării cunoştinţelor necesare absolvenţilor care au preferat să urmeze traseul unei 

calificări medii. 

 

4.1. 3. POPULAŢIA ŞCOLARĂ  

 

 An şcolar Nr. elevi Primar Gimnazial Liceal 

2016-2017 1783 859 519 405 

2017-2018 1883 971 523 389 

2018-2019 1921 969 559 393 

2019-2020 1934 953 618 363 
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Se poate remarca o creștere constantă a populației școlare, în contextul în care , la nivel 

național, populația de vîrstă școlară  scade, ce reprezintă, pe de-o parte, o confirmare că politicile 

adoptate de școală sunt eficiente și au crescut semnificativ calitatea actului educațional la toate 

ciclurile de  învățământ , Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” fiind   în acest moment  una din 

școlile „bune” ale Clujului. Pe de altă parte  acest statut are şi o componentă problematică. 

Numărul mare de elevi  a condus la suprapopulare raportat la spațiile disponibile pentru 

desfășurarea activităților didactice. Activitatea la ciclul primar se desfășoară  în două schimburi, 

laboratoarele, sala festivă au fost transformate în săli de clasă, etc.. Riscul pe termen lung ar fi  

tocmai scăderea  aceleiași calități  a demersului educativ. 

4.1.4 NIVELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

Nivel de învățământ Număr  de 

elevi  

Număr de clase  

clasa pregatitoare (CP) 177 6 

învăţământul primar (I-IV) 776 30 

învăţământul gimnazial (V-VIII) 618 24 

învăţământul liceal ( IX-XII) 363 13 

Total 1934 73 
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Analizând distribuția pe nivele de învățământ, în ultimul an al proiectului  de dezvoltare 

instituțională anterior, respectiv 2019-2020, raportat la număr de elevi și număr de clase se poate 

constata că cea mai mare pondere o au elevii din învățămînul primar. Prin urmare în elaborarea 

strategiei și a componentei operaționale pe urmatorii ani este important ca țintele, opțiunile 

strategice și operaționalizarea lor  să fie astfel formulate încât să țină cont de particularitățile 

specifice, dar și de resursele pe care acesta le oferă. 

 

4.1.5. DISTRIBUŢIA EFECTIVELOR DE ELEVI ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020  

(filieră/profil, specializare) 

Filiera teoretica Număr de clase Numar de elevi 

Profil 

umanist 

1. Ştiinţe sociale 4 

 

112 

Profil real 2. Matematică–informatică 4 113 

3. Ştiinţe ale naturii 5 138 

 

Distribuția efectivelor de elevi în funcție de profil este în concordanță cu cerințele pieței 

actuale de muncă. Din analiza datelor obținute la nivel local, regional și național cererea cea mai 

mare se înregistrează în  domeniile științifice și tehnice. 

4.1.6 CARACTERISTICI ALE MEDIULUI FAMILIAL  

clasa 
pregatitoare 

(CP), 6

învăţământul 
primar (I-IV), 

30
învăţământul 
gimnazial (V-

VIII), 24

învăţământul 
liceal ( IX-XII), 

13

Număr de clase

Structura etnică Nr. de elevi 

Alte Etnii 1781 

Rromi 139 

Maghiara/Secui 4 
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Nivelul educaţional al familiei Număr de 

elevi 

1. cel puţin un părinte are studii superioare 1365 

2. cel puţin un părinte are studii medii (liceu absolvit, cu sau fără 

bacalaureat) 
544 

3. cel puţin un părinte are studii generale (8 clase absolvite) 25 

4. niciun părinte nu are studii generale (sub 8 clase absolvite) 0 

total 1934 

 

4.1.7.NIVELUL ATINS DE ELEVI LA EVALUĂRILE NAȚIONALE 

1. Evaluare  naţională-  2016-2020 

 

Anul Promovabilitate 

2016-2017 96,22% 

2017-2018 99,27% 

2018-2019 93,91% 

92%

7%

0%
1%Nr. de elevi

Romana   Alte Etnii Rromi Maghiara/Secui

Romana 10 

Total 1934 
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Anul 2019-2020 

An 

școlar  

Cu 

medii 

intre 

10 9,99  - 9 8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5 4,99-4 3,99 - 3,50 

2019-

2020 

Nr.elevi 

 
2 43 37 21 16 6 1 1 

 

Rezultate EVALUARE NATIONALĂ 2016-2020 

Pe tranşe de medii 

 

An școlar  Cu 

medii 

intre 

10 9,99  - 9 8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5 4,99-4 3,99 - 3,50 

2016-2017 Nr.elevi 

106 
1 40 31 18 6 6 3 1 

2017-2018 Nr.elevi 

138 
- 45 39 24 24 5 1 - 

2018-2019 Nr.elevi 

116 
- 36 27 21 14 10 6 1 

2019-2020 Nr.elevi 

127 
2 43 37 21 16 6 1 1 
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2. Bacalaureat 2016-2020 

 

Anul Promovabilitate 

2016-2017 92,85% 

2017-2018 96,15% 

2018-2019 95,33% 

2019-2020 95,28% 
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Rezultate obținute la bacalaureat- 2016-2020 

 

An școlar 

 

Total 

elevi  

Total 

reusiti 

Număr de elevi, pe grupe de medii 

6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9,00 – 10,00 

2016-2017 98 91 8 7 24 52 

2017-2018 77 74 5 7 32 30 

2018-2019 107 102 6 6 36 54 

2019-2020 106 101 6 10 38 47 

 

 

 
 

 

Se poate observa o evoluție  constantă a performanțelor obținute la bacalaureat în special în 

intervale în care rezultatele elevilor pot fi considerate bune și foarte bune 

 

Note de 10 obținute la bacalaureat și evaluarea națională -  2016-2020 

Note de 10 obținute la evaluarea națională 

Cu note de 10 Nr. elevi 

2019-2020 

Nr. elevi 

2018-2019 

Nr. elevi 

2017-2018 

Nr. elevi 

2016-2017 

română 7 2 0 2 

maghiară 0 0 0 0 

matematică 6 3 5 5 
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Note de 10 obținute la bacalaureat  

Cu note de 10 Nr. elevi 

2019-2020 

Nr. elevi 

2018-2019 

Nr. elevi 

2017-2018 

Nr. elevi 

2016-2017 

română 5 5 5 4 

maghiară - - - - 

matematică 3 7 3 19 

biologie 6 8 15 6 

istorie 1 - - - 

logica și argumentare 6 11 - - 

chimie - - 2 1 

fizică - 2 2 - 

geografie 1 - - - 

informatică - 1 1 - 

 

0

1
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8

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

română

maghiară

matematică
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Concluzii 

• Din analiza rezultatelor obținute în anul școlar 2019- 2020 se observă o creștere cu 3,1%  

a performanțelor la bacalaureat comparativ cu anii anteriori. 

• Rezultatele la evaluarea națională se mențin la un nivel comparativ cu anului școlar 

anterior, diferența fiind de 0,32%. 

• Distribuția mediilor atât la bacalaureat cât și la evaluarea națională evidențiază faptul că 

rezultatele elevilor din liceul nostru se mențin în porțiunea superioară a curbei lui Gauss- 

a performanțelor peste medie, majoritatea situându-se în intervalul de medii 9, 99-8,00. 

• Elevii Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” au obținut 35 de note de 10 atât la bacalaureat 

cât și la evaluarea națională în anul școlar 2019-2020. 

 

 

4.1. 9. EVALUĂRI INTERNAȚIONALE 

 

Liceul nostru a participat la evaluări internaţionale : 

PIRLS - investigarea nivelului de înţelegere a lecturii a elevilor de clasa a IV-a;  

TIMSS - investigarea achiziţiilor elevilor de clasa a VIII-a la matematică şi ştiinţe;  

PISA – evaluarea capacităţii tinerilor de 15 ani de a-şi utiliza competenţele de lectură, de 

matematică şi de ştiinţe dobândite pe parcursul şcolarizării obligatorii  

 

 

2.1.10 INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE 
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Tipuri de programe Număr cadre 

didactice 

Număr de elevi cuprinși 

Servicii educationale de 

sprijin 

primar 2 24 

gimnaziu 2 23 

Logopedie  1 36 

Asistența psihopedagogică 1 57 

 

 
 

Se poate remarca existența unui număr relative mare de copii cu cerințe educative 

special integrați în Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu ” sau care au nevoie de intervenție 

logopedică sau de consiliere în cadrul cabinetului de asistența psihopedagogică al școlii.  De 

asemena tot din datele statistice se poate remarca faptul că numărul de cadre didactice e mult 

prea mic raportat la numărul poulației școlare, aspect ce va trebui inclus și găsite modalități de 

gestionare în următorul proiect de dezvoltare instituțională. 

 

2.1.11. FRECVENȚA 

 

Numărul de absenţe ale elevilor în perioada 2016-2020 (număr ore de absenţă/ an) 

Absențe 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Motivate 29850 32859 35425 35009 

Nemotivate 6932 5644 5212 3097 

Total absenţe pe an 36782 38503 40637 38106 

Nr. mediu absenţe /elev 20.67 20,41 21,26 19,70 

 

Sprijin educațional Logopedie Asistența 
psihopedagogică

47
36

57
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Analizând numărul de absențe în ultimii patru ani școlari se poate observa o ușoară 

scadere a numărului acestora, dar pe de altă parte scăderea are loc în perioada pandemiei. 

Considerăm că această dinamică este rezultatul atât al scăderii motivației pentru învățare cât  al 

focusării pe acele discipline care sunt considerate de elevi mai puțin relevante pentru evoluția 

lor ulterioară în școală și/sau în carieră. Devine astfel important la nivel strategic creșterea 

atractivității procesului de învățare  

 

4.1 12 ACTIVITATEA ȘCOLARĂ ȘI EXTRAŞCOLARĂ  

(PROGRAME ȘI PROIECTE) IMPLEMENTATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

Activităţi școlare și extraşcolare (programe și proiecte) implementate 

la iniţiativa unității de învățământ 

 

Nr. 

crt. 

Domeniul 

 

Titlul activității/ 

Forma de 

Perioada de 

desfăşurare 
Parteneri 

Număr 

beneficiari 

Responsabil/ 

activitate 

0 10000 20000 30000 40000

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Nemotivate

Motivate

34000
36000
38000
40000
42000

Total absenţe pe an

Total absenţe pe an

18.5
19
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21
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Nr. mediu absenţe /elev

Nr. mediu
absenţe /elev
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organizare 

1.  

Cultural-

artistice/         

(literatură,  

teatru, arte 

vizuale, dans, 

muzică, 

folclor, 

tradiții, 

obiceiuri); 

Comemorati

ve/ 

Aniversare / 

În lumea cărții Octombrie 

Biblioteca 

Județeană 

"Octavian 

Goga" 

25 
Cenan Laura, 

Galasiu Ingrid 

Eroi ai filmelor 

fantasy 
Octombrie Fără parteneri 27 Cenan Laura 

Vizionarea 

filmului "Jumanji" 
Decembrie 

Cinematograful 

"Vivo" 
29 

Apahidean 

Simona 

Party de 

Halloween 
Noiembrie 

Direcțiunea 

școlii 
28 Podar Delia 

O zi împreună Decembrie Direcțiunea 28 Delia Podar 

Festivalul Toamnei Octombrie 
Televiziunea 

ProTv 
28 Simion Anca 

Atelierul lui Moș 

Crăciun 
Noiembrie 

Asociația 

Educațională 

A.S. Cluj-

Napoca 

28 Simion Anca 

Serbare de Crăciun Decembrie Părinții 28 Simion Anca 

Târg de Crăciun Decembrie Părinții 28 Simion Anca 

Calatorie cu Trenul 

lui Mos Crăciun 
Decembrie 

CFR Cluj-

Napoca 
28 Tohotan Ioana 

Bucuria 

Crăciunului 
Decembrie 

Biserica ”Sfinții 

Ap. Petru și 

Pavel”, cartierul 

Grigorescu 

11 Cenan Laura 

Obiceiuri și tradiții 

de Crăciun 
Decembrie 

Biserica 

”Pogorărea Sf 

Duh” 

28 
Popa Tatiana, 

Laura Cenan 

Vizita la Biblioteca 

Judeteana "O. 

Goga" 

Noiembrie 

Biblioteca 

Judeţeană 

"Octavian 

Goga" - filiala 

Grigorescu 

27 
Gherghel 

Cristina 

Spectacol Octombrie Părinții 30 Popa Tatiana 

Serbarea 

Crăciunului 
Decembrie 

Biserica 

Reformată 
14 Iuhos Lenke 

Carnaval de 

Hallowen 
Decembrie Parintii elevilor 28 

Ratiu Oana-

Aida 

A venit Craciunul! Decembrie Parintii elevilor 28 
Ratiu Oana-

Aida 

Prietena noastră 

lectura-Vizită la 

Biblioteca 

Judeţenă Octavian 

Octombrie 

Biblioteca 

Judeţeană 

"Octavian 

Goga" - filiala 

28 
Borbei 

Carmen 
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Goga Grigorescu 

2.  

Ecologice și 

protecția 

mediului/ 

„Adunăm și 

mediul protejăm” 
Noiembrie 

Cadre didactice 

și elevi de la 

Centrul Școlar 

pentru Educație 

Incluzivă 

28 
Țințișan 

Daniela 

3.  
Ştiinţific/ 

Tehnic 

Lecție 

interdisciplinară - 

Evreii 

Noiembrie 

Maria Ciceo - 

profesor de 

religie 

28 Podar Delia 

Biodiversitatea Noiembrie fară  parteneri 22 Cenan Laura 

Întrebări 

psihologice despre 

ciclul primar-Cerc 

pedagogic 

Noiembrie 

Liceul Teoretic 

Onisifor Ghibu, 

Cluj- Napoca 

10 Iuhos Lenke 

Universul în care 

trăim -Vizita la 

Observatorul 

Astronomic 

Octombrie părinţii 22 
Borbei 

Carmen 

Vizită la Muzeul 

de Mineralogie 

U.B.B 

Noiembrie 

Muzeul de 

Mineralogie 

U.B.B 

28 
Borbei 

Carmen 

Vizită la Muzeul 

de Mineralogie 

U.B.B 

Decembrie 

Muzeul de 

Mineralogie 

U.B.B 

25 
Borbei 

Carmen 

4.  
Sportive/ 

Turistice 

Excursie in Hoia - 

concurs de gulyas 
Septembrie 

Colegi de la 

sectia maghiara 

si clasele de la 

sectia maghiara 

I-VIII, XII M 

17 Szocs Elvira 

Excursie n Defileul 

Muresului 

localitatea Lunca 

Bradului-sat de 

vacanta INTEGRO 

Octombrie 
Asociatia 

Integro 
15 Balc Ioan 

Excursie la Sf. 

Gheorghe, Tg. 

Secuiesc, Lacul 

Sf.Ana 

Octombrie alți diriginți 36 Nagy Csilla 

Corp sănătos în 

minte sănătoasă 
Noiembrie Jumping House 23 Laura Cenan 

Activitate sportivă-

Paintball 
Octombrie 

Instructori 

Paintball 

Airsoft 

27 Văsieș Bianca 

Excursie Octombrie 
Liliana Tamas, 

BALC Ioan 
59 

Horvat 

Claudia 

Targul de Craciun Decembrie - 20 Nicolas Ana-



 LICEUL TEORETIC„ONISIFOR GHIBU” 

 

20 

 

Maria 

Să ne cunoaştem 

trecutul - Vizită la 

Muzeul Poarta de 

su' Feleac 

Octombrie 
Muzeul Poarta 

de su' Feleac 
26 

Borbei 

Carmen 

Excursie Sighet - 

Săpînța 
Noiembrie 

Mihaela Popa, 

Fazakas Ilariana 
50 

Daniel 

Gherasim 

5.  

Educație 

civică/ 

Voluntariat/ 

Proiecte 

caritabile 

Preotul-prietenul 

copiilor 
Noiembrie 

Biserica 

"Pogorârea Sf. 

Duh" 

27 

Cenan Laura, 

Tomoioaga 

Laura 

Magicamp - 

strangere de 

fonduri 

Decembrie Magicamp 27 Bati Luminita 

10 Decembrie - 

ziua drepturilor 

omului 

Decembrie 

Ilariana Sofian 

Fazakas - 

profesor de 

istorie 

31 Delia Podar 

„Daruri mici, din 

suflet mare” 
Decembrie elevi, părinți 29 

Țințișan 

Daniela 

„Un zâmbet de 

Crăciun” 
Decembrie 

Centrul Școlar 

pentru Educație 

Incluzivă 

28 
Țințișan 

Daniela 

vizită Decembrie 

Biserica 

Pogorârea 

Sfântului Duh 

30 Popa Tatiana 

„Daruri mici, din 

suflet mare" 
Decembrie 

Scoala 

Gimnaziala 

Cimpeni, 

Scoala 

Gimnaziala " 

Nicodim 

Ganea" Bistra, 

Scoala 

Gimnaziala 

Vidra, Scoala 

Gimnaziala 

Sohodol, Scoala 

Gimnaziala " 

Emil Racovita' 

Garda de Sus 

26 Rasteiu Ioana 
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Activităţi școlare și extraşcolare implementate în unitatea de învățământ,  

la inițiativa Ministerului Educației Naționale, a Inspectoratului Școlar Județean Cluj,  

în baza unor acorduri / parteneriate naționale, județene, locale 

 

 

 

 

 

Activităţi extraşcolare, extracurriculare iniţiate de alte instituţii  

(organizații, fundaţii, asociații, comunitatea locală etc.)  

desfăşurate în cadrul parteneriatelor / proiectelor şcolare 

 

Iniţiatorul 

parteneriatului / 

proiectului 

Domeniul 

activităţilor 

desfăşurate în 

parteneriat 

Scop / 

Obiective 

Număr 

beneficiari 

Rezultatul / impactul  

asupra beneficiarilor 

Indicatori de reușită 

Duma Alexandru Științific/tehnic 

Pregatire de 

performanta la 

matematica 

5 
Motivare, premii la 

concursuri 

Fazakas-Sofian 

Ilariana 
Comemorativ 

Holocaustul-parte 

din Istorie 
26 

Elevii și-au îmbogățit 

cunoștințele despre 

caracteristicile și 

urmările Holocaustului 

Balc Ioan Civic 

Prevenirea 

consumului de 

droguri 

27 

Formarea convingerii 

privind pericolul 

consumului de droguri 

Văsieș Bianca Cultural-artistic 
Concurs Județean 

British Factor 
4 

Elevii au dobandit 

cunoștințe și și-au 

dezvoltat abilitățile de 

comunicare în public 

Bati Luminita Cultural-artistic C'est ma ville 27 

Implicarea pe viitor in 

alte activitati non-

formale 

Bati Luminita Cultural-artistic Cinemobilul 27 
Implicarea in proiecte pe 

aceeasi tema 

 

Nr. 

crt. 

 

Domeniul 

 

 

Titlul 

activității/ 

 

Perioada de 

desfăşurare 
Parteneri 

Număr 

beneficiar

i 

Respons

abil/ 

activitate 

1.  
Ştiinţific/ 

Tehnic 

Vizita la  

Târgul  

Internațional 

de Universități  

RIUF 

22 octombrie RIUF 29 
Rus 

Maria 
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Bati Luminita Cultural-artistic 
Ziua europeana a 

limbilor 
27  

Țințișan Daniela Turistic 
”Cu trenul lui Mos 

Craciun” 
29 

Îndeplinirea obiectivelor 

formulate, realizarea 

unor amintiri de neuitat 

Țințișan Daniela Cultural-artistic 
”Alfonso și 

vrăjitoarea” 
28 

Elevii au fost încântați, s-

au bucurat de ieșirea la 

teatru cu grupul de 

colegi, obiectivele 

propuse au fost realizate 

Țințișan Daniela Cultural-artistic 
”Carnaval de 

Halloween” 
29 

Obiectivele formulate au 

fost indeplinite, elevii s-

au simțit minunat 

Țințișan Daniela Aniversar 
”Sărbătorim Ziua 

României” 
29 

Obiectivele activității au 

fost atinse, elevii au 

lucrat în echipă și au 

organizat expoziția de 

desene și lucrări plastice 

realizate în tematică 

Rus Maria Științific/tehnic 

Săptămâna 

Mondială a 

Spațiului Cosmic 

56 

Obținerea de noi 

informații  legate de 

spatiul cosmic. 

 

 

 

Acţiuni pentru prevenirea şi eliminarea violenţei şcolare, a consumului de droguri/ 

etnobotanice, alcool, tutun;  

Acțiuni/ măsuri pentru copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate; 

Acțiuni/ proiecte de prevenire a traficului de persoane, în rândul elevilor; 

Acțiuni/ proiecte de prevenire a absenteismului, a riscului de abandon și a abandonului 

școlar 

 

Denumire activitate 
Număr beneficiari direcţi şi 

indirecţi 
Rezultate 

Siguranța pe Internet 

– Prevenirea 

traficului de 

persoane 

100 

Elevii au conștientizat seriozitatea cu care trebuie 

să privească folosirea spațiilor virtuale și, în urma 

activităților, s-au declarat mai conștienți de 

pericolele și riscurile la care se expun folosind 

internetul, unul dintre acestea fiind traficul de 

persoane. 

 

Pe parcursul semestrului al II-lea, toate activitățile educative s-au desfășurat în mediul 

online, profesorii și diriginții s-au adaptat la nevoile elevilor din timpul pandemiei.  
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A fost organizat și programul Școala altfel, tot online.  

 

 

 

 

 
 

Alte aspecte 

1. Nu avem situaţii de abandon şcolar 

2. Nu avem cazuri de amânări medicale 

3. Numărul elevilor premianţi la concursurile şi olimpiadele şcolare este într-o reală 

creştere 

4. Numărul elevilor înscrişi la activitatea de excelenţă este în creştere în fiecare an 

5. Toţi absolvenţii urmează traseul inserţiei şcolare 

 

4.1.13  PARTICIPAREA ELEVILOR LA ACTIVITĂŢILE COMUNITĂŢII ŞCOLARE 

- participarea la Consiliul Consultativ al Elevilor – 98% 

24

18

10

8

Activități educative

Cultural-artistic /
Comemorativ / Aniversar

Ecologic / Protecția 
mediului

Științific / Tehnic

Domeniu educativ Număr de activități 

Cultural-artistic / Comemorativ / Aniversar 25 

Ecologic / Protecția mediului 1 

Științific / Tehnic 8 

Sportiv / Turistic 10 

Civic / Voluntariat / Proiecte caritabile 8 
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- participarea la echipele de baschet fete, de fotbal băieţi, şi la cele mixte de handbal, volei, 

tenis de masă – 95% 

- serbări şcolare – 95% 

- lucrări şi proiecte pe calculator, culegere de informaţii de pe Internet – 95% 

- concursuri literare – 90% 

- balul bobocilor, balul majoratului, aniversarea zilelor de naştere, discotecă, Halloween, 

Crăciunul la Ghibu, Ghibstock– 99% 

- vizionări de spectacole, vizite la muzee şi în instituţii – 70% 

- Clubul  IMPACT-25% 

- participarea elevilor la cursuri organizate de ONG-uri- 40% 

 

4.2. BAZA MATERIALĂ 
 săli de clasă – 73 

 cabinete – 4 

 laboratoare – 5 

 săli de sport – 2 

 bibliotecă 

 săli profesorale – 3 

 cabinete medicale – 3 

 cabinet de consiliere logopedie și sprijin – 7 

 sală lapte şi corn – 2 

 sală festivă – transformată în săli de clasă 

 sală fitnes – 1 

 ateliere-2 

 volume de cărţi – peste 24000 volume  

 

 

 

Dotarea cu echipamente informaționale și IT 

 

4.3 BUGETUL  

4.3. 1BUGET LOCAL 

Buget 

local 

Denumire indicatori Buget aprobat 

2016 

Buget aprobat 

2017 

Buget aprobat 

2018 

Buget aprobat 

2019 

Total cheltuieli 4.937042 6.392.526 6.881.730 6.651.571 

1 Cheltuieli de personal 3.674.342 4.657.601 4.877.730 4.467.700 

2 Bunuri si servicii   754.200   871.604    991.000 1.085.000 

Distribuție Număr de computere 

utilizate în administraţie (cabinet director, cancelarie, secretariat, 

bibliotecă etc.) 

15 

 utilizate exclusiv de cadrele didactice 7 

 utilizate în activităţi cu elevii şi de către elevi 55 

acces la internet, utilizate în activităţi cu elevii şi de către elevi 55 

Total computere 77 
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3 Asistenta sociala-

transp.elevi 

  115.000   377.000   519.000    598.871 

4 Alte cheltuieli-Burse   393.500   486.321   494.000    500.000 

 

4.3.2 BUGET DE STAT 

 

 

4.3.3. VENITURI PROPRII 

 

Venituri 

proprii 

Denumire indicatori 2016 2017 2018 2019 

Realizari-total 66.498 50.128 34.609 8.410 

1 din care- inchirieri 12.477 7.051  8.471 6.270 

2  - taxe semi-internat 47.376 34.829 20.339 - 

3 alte venituri 6.645 8.248   5.799 2.140 

 

 

Nota: - pe anul 2019 bugetul de stat nu este aprobat , iar la venituri proprii pe 2019 sunt 

realizările la zi 

O pondere importantă o reprezintă, așa cum se poate observa din analiza bugetului 

Liceulu Teoretic ”Onisfor Ghibu ” finanțarea de la bugetul local. Deși  sumele alocate  au 

crescut, este important să ne reamintim că a crescut atât numărul elevilor cât și a cadrelor 

didactice ceea ce, implicit, presupune costuri mai mari. Găsirea unor surse de finanțare 

alternativă  este una din prioritățile strategiei de dezvoltare a liceului.  

95%

96%

97%

98%

99%

100%

BUGET

Venituri proprii

Buget de stat

Buget local

Buget 

de stat 

Denumire indicatori Buget aprobat 

2016 

Buget 

aprobat 

2017 

Buget 

aprobat 

2018 

Buget aprobat 

2019 

Total cheltuieli 77.334 55.712 45.132  

1 Cheltuieli de personal 15.500 19.500 21.045  

2 Asist.soc.-transp.elevi 28.454 25.833 20.396  

3 Alte cheltuieli-Burse 20.580 10.379    3.691  
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4..4 RESURSE UMANE  

Situația  cadrelor didactice 
Număr cadre 

didactice 
Procentaj 

Cadre didactice angajate în şcoală (pentru toate disciplinele) 117 100 

Cadre didactice calificate 116 99,15 

Cadre didactice care domiciliază în altă localitate decât şcoala în 

care predau (navetişti) 

12 10.26 

Cadrelor didactice nou venite în şcoală 21 17,95 

Cadre didactice colaboratori 0 0 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat în unitate (total şcoala 

coordonatoare şi structuri)  

 

 

Distribuţia pe grade didactice Număr cadre didactice 

doctorat 5 

gradul I 61 

gradul II 17 

definitivat 29 

fără definitivat 5 

necalificat 0 

Total 117 

 

 
 

 

 

 

Acoperirea normelor didactice  

1. Numărul total de norme didactice (pentru toate disciplinele) 109,11 

0
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40
60
80

5

61

17
29

5 0

Număr cadre didactice

Număr cadre didactice
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2. Numărul de norme acoperite cu personalul şcolii în cadrul normei didactice 109,11 

3. Numărul de norme acoperite cu personalul şcolii la plata cu ora 0 

 

 

Personal nedidactic și  didactic auxiliar 

Personal didactic auxiliar : 7 

Personal nedidactic auxiliar : 8           

 

2.5. FORMARE CONTINUA 

 In ultimii 4 ani  26 de cadre didactice au participat la sesiuni de formare pentru folosirea 

calculatorului şi a altor mijloace electronice în procesul didactic. 

 Cadrele didactice din unitate au particiat în anul școlar anterior  la la 2588 de ore de 

formare continua în cadrul unor  programe de formare continuă acreditate, reprezentând un 

număr mediu de ore de formare pe cadru didactic de 22,31 ore de formare. 

 Toate cadrele didactice din unitate  au participat la stagiile de formare organizate ăn 

vederea obținerii competențelor digitale necesare predării online. 

Personal nedidactic și  didactic auxiliar 

Personal didactic auxiliar : 8 

Personal nedidactic auxiliar : 7 

 

 

4. 6. . ORGANIZAREA EXTERNĂ 

• Consiliul Judeţean şi Primăria 

• Sistemul resurselor parteneriale 

• ISJ 

• MEN 

• Comitetul Părinţilor 

• ONG-uri 

• UBB 

• USMV 

• Palatul Copiilor 

• Instituţii de Artă şi Cultură 

• ISU 

• Poliţia locală şi comunitară 

 

4. 7. CULTURĂ ORGANIZAŢIONALĂ 

 Este caracterizată printr-un etos profesional înalt. Valorile dominante sunt, egalitarism, 

cooperare, munca în echipă, respect reciproic, respect pentru profesie, libertatea de exprimare, 

creativitate. Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, rutină sau 

conservatorism. 

 Conducerea şcolii a elaborat R.O.I., care cuprinde norme privind activitatea elevilor, 

statutul acestora şi a cadrelor didactice. 
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 Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi un grad înalt 

de angajare al instituţiei şcolare. Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale şi de 

respect. Conducerea şcolii s-a străduit să creeze un ambient plăcut activităţilor şcolare şi 

colegiale. 

 

Relația școlii cu comunitatea 

 Școala noastra rămâne un partener activ în relație cu comunitatea, fiind implicată în 

derularea a numeroase parteneriate locale, naționale și internaționale menite să promoveze noi 

modalități de organizare a procesului de învățare (inclusiv resurse educaționale deschise), 

consolidarea capacităților și dezvoltarea acestora sub formă de organizații de învățare. 

 

4.8 Diagnoza mediului extern –ANALIZA PEST(E) 

CONTEXTUL POLITIC 

Oferta politică în domeniul educaţiei vizează următoarele obiective prioritare, înscrise în 

programul actual de guvernare 

− Mutarea accentului în actul educațional de pe transmiterea de informație pe crearea de 

competențe pentru viață pe baza nevoilor de dezvoltare personală și umană. 

− Promovarea educației inclusive prin cultivarea toleranței, nediscriminării și acceptării 

diferenței în școli și în societate 

− Inițierea reformei curriculare pe toate componentele ei, astfel încât conținutul educațional să 

corespundă cu cerințele 

− de pe piața muncii și ale societății digitale 

− Redefinirea statutului cadrului didactic în societate prin salarizare, carieră, criterii de 

evaluare a performanței, autonomie 

− educațională și integritate 

− Reducerea birocrației și eliminarea sarcinilor administrative inutile pentru personalul didactic 

în domeniul educațional. 

Aceste obiective se alinază obiectivelor europene în educație , înscrise în Strategia Europa 2020 

și  a noilor  priorități pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale. 

Obiectivele Cadrului Strategic European ET2020 

− Realizarea în practică a învățării de-a lungul vieții și a mobilității;  

− Îmbunătățirea calității și a eficienței educației și formării;  

− Promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active;  

− Stimularea creativității și a inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător, la toate nivelurile 

de educație și de formare 

Noile domenii prioritare sunt:  

− Dobândirea de cunoștințe, aptitudini și competențe relevante și de înaltă calitate, în cadrul 

învățării pe tot parcursul vieții, cu accent pe rezultatele învățării, pentru a spori 

capacitatea de inserție profesională și a stimula inovarea, cetățenia activă și bunăstarea; 

− Educația favorabilă incluziunii, egalitatea, echitatea, nediscriminarea și promovarea 

competențelor civice; 15.12.2015 C 417/26 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO  
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− Educația și formarea profesională deschisă și inovatoare, inclusiv prin valorificarea la 

maximum a erei digitale; — Sprijin ferm pentru cadre didactice, formatori, directori de 

unități de învățământ și alți membri ai personalului din învățământ; 

−  — Transparența și recunoașterea aptitudinilor și calificărilor, pentru a facilita mobilitatea 

în scop educațional și mobilitatea forței de muncă;  

− — Investiții sustenabile, calitate și eficiență pentru sistemele de educație și formare 

profesională. 

 

CONTEXTUL ECONOMIC 

Conform Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020: 

 Orașul are un dinamism demografic semnificativ. Populația Clujului nu scade în 

perioada recentă , reflectând un trend demografic destul de rar întâlnit în comunitățile din 

Romania. Orașul atrage și reține o forța de muncă cu nivel ridicat de pregătire și experiență, 

bazat pe numărul și calitatea absolvenților. Clujul este unul dintre puținele orașe din România și 

din regiune unde fenomenul de suburbanizare/extindere spre periferie nu este dublat descăderea 

populației și contracția economiei. 

Cluj-Napoca este un pol de competitivitate economică, conectat internațional.. Economia 

Clujului este performantă în IT și servicii financiare, cea mai recenta ilustrare a acestei 

performanțe se regăsește sub forma unui proiect strategic Cluj Innovation City. Există un 

potențial excelent de dezvoltare a unei economii de tip ICC (Inovativ, Creativ, Competitiv). 

Economia de tip ICC se încadrează in mod coerent in obiectivul strategic european al creșterii 

economice inteligente. 

Orașul este un pol național de creștere (2008- șapte poli urbani naționali de creștere). 

Cluj-Napoca câștigă oportunități de dezvoltare (anumite investiții/finanțări direcționate spre 

acești poli) dar în același timp are rolul de a multiplica acest potențial în comunitățile și centrele 

urbane mai mici care se regăsesc în zona sa de polarizare, ducând astfel la crearea unei regiuni 

dezvoltate economic și competitive la nivel național și chiar regional. 

 

CONTEXTUL SOCIAL 

Populaţia şcolară scade, în medie, cu aproximativ 3-5% în fiecare an şcolar. .Evoluţia 

efectivelor de copii din sistemul de învăţământ, la nivel de municipiu în perioada 2005 – 2011 a 

fost una variabilă. Pe de-o parte, numărul copiilor din grădinţe a crescut constant, pentru 

întreaga perioadă numărul acestora avansând cu aproximativ 30%, în timp ce numărul 

elevilor din învăţământul primar şi gimnazial a scăzut cu 11,4%. Aproximativ constant a fost 

numărul elevilor de liceu, creşterea acestuia fiind de sub 5% în 2011 faţă de 2005. 

Se apreciază, conform prognozelor realizate, că declinul demografic al populaţiei stabile 

va continua şi în perioada următoare. În acest plan se impune o gândire eficientă, anticipată a 

dezvoltării resursei umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare în capitalul uman 

 

CONTEXTUL TEHNOLOGIC 

Prin programul SEI s-a realizat dotarea unităţilor şcolare liceale şi gimnaziale cu reţele de 

calculatoare performante conectate la internet, implementarea AEL, instruirea profesorilor în 

utilizarea softului educaţional şi dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor. 
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Sprijinul Ministerului Educaţiei prin programele de formare pentru cadrele didactice reprezintă 

un punct forte în această direcţie. Posibilitatea reală a folosirii soft-urilor educaţionale în 

procesul instructiv-educativ reprezintă un avantaj suplimentar.  

Ameninţare: uzura morală şi fizică, rapidă a echipamentelor IT 

 

CONTEXT ECOLOGIC 

Pe de altă parte, este necesară introducerea în planurile strategice de dezvoltare a conceptului 

,,verde şi primitor’’ (,,Green City’’, ,,Oraş Verde’’), care presupune aplicarea de politici de 

mediu bazate de principiul dezvoltării durabile, racordate strategiilor comunitare, naţionale, 

regionale, judeţene şi locale: dezvoltarea de reţele de spaţii verzi interconectate, protejarea 

biodiversităţii, limitarea nivelului de zgomot,  planificarea durabilă a modului de utilizare al 

terenurilor şi limitarea efectelor 

schimbărilor climatice. 
 

 

2.9 ANALIZA SWOT 

A. Curriculum 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- curriculum echilibrat, bazat pe achizițiile 

anterioare ale elevilor și care include dezvoltarea 

laturii practice, aplicative ale competențelor 

însușite, inclusiv a celor digitale de bază și 

avansate (profilul matematică informatică, 

intensiv informatică); 

- CDȘ atractiv, diversificat-realizat în 

concordanță cu competentele cheie și transversale 

( gândirea critică, spiritul întreprinzător, 

creativitatea); 

- utilizarea unei game variate și în creștere de 

tehnologii digitale (aplicații, platforme, software) 

pentru a susține procesele de predare și de 

învățare; 

- conectivitate bună la internet, existența 

dotărilor și a echipamentelor digitale; 

- imaginea de care se bucură Liceului Teoretic 

"Onisifor Ghibu" în comunitate; 

- performanțele bune și foarte bune ale elevilor 

la  examenele naționale; 

- integrarea eficientă a elevilor cu performanțe 

înalte, a celor cu CES și a elevilor aflați în risc 

educațional;  

- existenţa unui nucleu profesoral de calitate; 

- profesori care derulează programe de 

- impactul COVID 19 asupra sănătății mentale 

și fizice a tuturor membrilor comunității școlare; 

- populație școlară foarte numeroasă și  

eterogenă incluzând atât tineri capabili de 

performanțe înalte, cât și elevi cu CES, elevi din 

grupe de risc, migranți și minorități; 

- posibilități relativ puține de formare în 

competențe digitale, inclusiv metode digitale de 

predare pe specificul fiecărei materii; 

- nu toate cadrele didactice au competențe de 

utilizare a tehnologiilor digitale în mod eficace în 

procesul de predare și învățare; 

- accesibilitate și disponibilitate foarte redusă 

a tehnologiilor digitale și de asistare pentru elevii cu 

CES;  

- numarul mare de elevi care necesită 

intervenţia psihologului şi logopedului comparativ 

cu resursele liceului; 

- absența unor programe unitare care să vizeze 

componenta socio-emoțională a învățării;  
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pregătire suplimentară atât pentru elevii capabili 

de performanțe, cât și pentru cei cu dificultăți de 

învățare; 

- organizarea în școală a grupelor de excelență; 

- atmosfera bazată pe comunicare, încredere, 

respect și colaborare atât în cadrul colectivului 

cât și în relația profesor elev. 

 

Oportunităţi Ameninţări 

- Clusterului de educație C-Edu format din 

universitățile clujene, mediul de business și alți 

parteneri educaționali; 

- creșterea și dezvoltarea  economiei locale și 

regionale; 

- digitalizarea societății și a școlii, oportunități de 

creștere a vizibilității liceului în mediul online; 

- evoluția spectaculoasă a domeniului IT, Clujul 

devine unul din cei mai importanți clusteri IT din 

Europa de Est. 

- creșterea numărului de firme și de agenți 

economici interesați de formarea inițilă 

- oportunități multiple de promovare a școlii în 

media online. 

 

- Instabilitate și imprevizibilitate generate de 

evoluția pandemiei asupra tuturor actorilor 

implicați în mediul educațional la toate nivelurile; 

- politici naționale în educație incongruente și 

inconstante; 

- accent pus de cerintele actuale din educație pe 

existența documentelor și portofoliilor în 

detrimentul calității activităților propriu-zise 

desfășurate la clasă; 

- influenţa negativă a unor factori din mediul social 

asupra educaţiei elevilor și scăderea motivaţiei 

acestora pentru studiu; 

- exercitarea de presiuni și a unei atitudini intruzive 

a unor părinți sau membrii ai comunității în 

desfășurarea activităților școlii; 

- creșterea populaţiei de vârstă şcolară pe ciclul 

primar; 

- scăderea interesului absolvenţilor de învăţământ 

superior pentru meseria de cadru didactic; 

- lipsa de timp și slaba motivare a cadrelor 

didactice; 

- lipsa unei legislaţii care să stimuleze implicarea 

agenţilor economici în relaţii de colaborare cu 

şcoala. 

 

B. Resurse umane 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- existenţa unui corp profesoral de calitate, 

implicat în activităţi de formare continuă 

- fluctuaţia de personal la anumite catedre 

- preocuparea insuficientă a unor profesori pentru 
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- existența unei echipe competente de mentori, 

formatori naționali și regionali 

- personal didactic foarte bine calificat, peste 58% 

dintre aceștia au obținut gradul I sau au doctorat, 

organizat pe arii curriculare 

- număr mare de profesori care derulează 

programe de pregătire suplimentară atât pentru 

elevii capabili de performanțe cât și pentru cei 

cu dificultăți de învățare 

- organizarea în școală a grupelor de excelență 

- număr tot mai mare de profesori implicati în 

activităţi de colaborare internă şi externă 

- preocupare constată a cadrelor  pentru calitatea 

actului educațional pe care-l desfășoară 

- atmosfera bazată pe comunicare, încredere, 

respect și colaborare din cadrul colectivului  

promovarea imaginii şcolii 

- existența unor cadre didactice care nu acordă 

suficentă atenție respectării regulamentelor 

interne 

- slabă participare a cadrelor didactice la 

programe de formare în afara țării (mobilități 

Erasmus+) 

- existența unor cadre didactice care au 

cunoștiințe reduse de tehnologiea informației 

ceea ce îngreunează organizarea sistemului 

informatic al școlii 

- personal de întreținere insuficient raportat la 

spațiul de întreținere  

 

Oportunităţi Ameninţări 

- oferta de formare continuă a profesorilor pusă la 

dispoziție de CCD și universități 

- finanţarea pentru educaţie şi formare profesională 

prin programe europene  

- creșterea posibilităților de formare atât în tară 

cât și în strainătate prin intermediul programelor 

de mobilitate europeană (Erasmus+) 

- cresterea populaţiei de vârstă şcolară pe ciclul 

primar  

- scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu 

- scăderea interesului absolvenţilor de învăţământ 

superior pentru meseria de cadru didactic 

- slaba motivare a cadrelor didactice 

- posibile modificări în curriculum 

-  lipsa pârghiilor pentru a motiva financiar 

cadrele didactice cu rezultate deosebite în 

procesul educativ, imposibilitatea unor cadre 

didactice de a-şi  plăti  cursurile  de  formare 

/perfecţionare 

 

C. Resurse materiale şi financiare 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- finalizarea proiectului  „Modernizarea, 

reabilitarea, extinderea și creșterea eficienței 

energetice a Liceului Teoretic „Onisifor 

Ghibu”- Axa prioritară 10- Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale, POR 2014-2020; 

- conectarea la Internet a celor trei  locaţii ale 

şcolii 

- laborator de chimie dotat cu aparatură 

multimedia 

- valorificarea spaţiilor şi extinderea sălilor de 

- personal nedidactic insuficient raportat la 

spațiul de întreținere;  

- o parte din baza materială insuficient 

modernizată, respectiv corpul de clădire de pe 

Vlahuta nr. 44 și sala de sala de sport din aceeași 

locație; 

- fonduri alocate de primarie insuficente in raport 

cu marimea si complexitatea scolii 
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clasă 

- atragerea de venituri proprii 

- gestionarea corectă a resurselor financiare 

- săli de sport modernizate 

- achiziţii de mobilier şcolar 

- modernizarea bibliotecii 

- renovarea grupurilor sanitare 

- pagină WEB a liceului cu desing modern care 

facilitează promovarea ofertei educaționale a 

școlii 

- renovarea unui nr. mare de săli de clasă 

- efectuarea proiectului şi execuţia centralei 

termice de la clădirea 3 

- reabilitarea curţii şcolii şi a terenurilor de sport 

- realizarea proiectului “Clasa verde” 

- volumul mare al materialului didactic din 

cabinete şi laboratoare 

Oportunităţi Ameninţări 

- sprijin din partea administraţiei locale şi 

centrale 

- colaborarea între conducerea şcolii şi Asociaţia 

de părinţi constituită în octombrie 2010 

- voluntariatele părinţi – copii – profesori 

- parteneriate funcționale cu reprezentanți ai 

comunității  

- organizarea de licitaţii fără personal calificat în 

domeniu 

- fonduri insuficiente raportat la necesitățile școlii 

- absența unor formări de specialitate eficiente a 

cadrelor didactice pentru accesarea fondurilor 

europene 

 

D. Relaţiile cu comunitatea 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- colaborarea eficientă cu ISJ 

- iniţierea şi organizarea de acţiuni umanitare 

(Proiectul “Dăruind vei dobândi”) 

- Festivalul GhibStock –singurul festival 

organizat în curtea unei școli 

- existenţa şi activitatea Asociația de Părinți 

- existenţa şi activitatea Consiliului Elevilor  

- colaborarea primăria şi cu Consiliul local, 

Instituția Prefectului 

- relaţiile cu agenţii economici 

- relaţiile cu biserica, autorităţile sanitare, poliţia 

şi alte instituţii publice din comunitate 

- relaţiile cu instituţiile publice, private, 

guvernamentale şi non-guvernamentale de la 

nivel local şi naţional 

- implicarea redusă a unei mari categorii de părinti 

în activitățile extracurriculare  

- numar mic de resurse atrase din partea 

comunității  

- lipsa de experiență și/sau de inițiativă a multor 

cadre didactice în elaborarea și implementarea 

de proiecte  
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- relaţiile cu organizaţiile nonguvernamentale 

- relaţiile cu comunităţile etnice şi religioase  

Oportunităţi Ameninţări 

- posibilităţi de dezvoltare a parteneriatelor cu 

şcoli din străinătate 

- deschidere din partea firmelor  

- atragerea de fonduri prin intermediul 

Asociației de părinți (2%). 

- lipsa unei legislaţii care să stimuleze implicarea 

agenţilor economici în relaţii de colaborare cu 

şcoala 

 

 

III COMPONENTA STRATEGIA 

 

V VIZIUNEA 

 

Vom continua să ne asigurăm că Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” este recunoscut ca fiind un 

mediu care promovează grija, respectul și starea de bine, rămânând, în același timp, una din cele 

mai performante școli din Cluj. Ne propunem să oferim elevilor noștri experiențele de care au 

nevoie pentru a se transforma în indivizi încrezători, rezilienți și în cetățeni responsabili,  care au 

resursele și deprinderile necesare pentru pentru următoarele etape ale educației lor și pentru a 

răspunde cerințelor extrem de dinamice ale vieții secolului XXI.  

 

VI MISIUNEA 

  

Școala noastră va fi o școală incluzivă, o școală în care contează învățarea, realizările, atitudinile 

și starea de bine a tuturor membrilor comunității școlare. Ne dorim un curriculum provocator, 

interesant, deschis menit să încurajeze, să motiveze și să dezvolte în mod activ abilitățile și 

cunoștințele elevilor , încurajându-i, în egală măsură, să-și asume responsabilitatea și să-și aducă 

propria  contribuție la procesul educativ în școală și în societate.  

Școala se angajează să fie o instituție sănătoasă și sigură și atractivă. Este recunoscut faptul că 

investiția în sănătatea emoțională, intelectuală și fizică, precum și oferirea unui mediu sigur 

contribuie semnificativ la îmbunătățirea performanțelor și realizărilor tuturor celor implicați fie 

elevi, fie personalul școlii.  Și, nu în ultimul rând, își propune să fie un centru al comunității 

căreia îi aparține, conectat la ea și crescând împreună cu ea.  

 

VII ȚINTE STRATEGICE  
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1. Excelență în predare și învățare prin utilizarea activă a unor abordări inovative și 

multidisciplinare combinate cu strategii de învățare traditionale de impact și 

dezvoltarea acelor competențe care să susțină tranziția verde și  tranziția digitală 

favorabilă incluziunii; 

 

Rezultatele de la testele PISA 2019 plasează țara noastră sub media europeana pe locul 

50. Acest aspect este consecința utilizării a unor strategii tradiționale de învățare care au încă un 

rol preponderent, fiind centrate mai degrabă  pe reproducere decît pe înțelegerea conținutului. 

Această problemă întâlnită și la nivelul școlii noastre poate fi rezolvată prin adoptarea unor 

metode activ participative în munca la clasă. Dezvoltarea unor abilități și deprinderi eficiente de 

învățare este esențială pentru adaptarea la cerințele societății actuale și la ritmurile rapide de 

evoluție ale acesteia. Riscul pe termen scurt este ca școala să devină mai puțin atractivă 

comparativ cu alte instituții de învățământ din municipiul Cluj-Napoca. Riscurile pe termen lung 

sunt dificultăți de  integrare în societate ale absolvenților, dificultăți în a a găsi un loc de muncă, 

mergând până la inadaptare socială.  

Slaba motivație pentru învățare, este vizibilă mai ales la clasele de liceu, unde apare o 

selectivitate în ceea ce privește materiile la care aceștia se pregătesc, de regulă, cele la care 

urmează să susțină bacalaureatul. Tot aici se poate observa că motivația este una predominant 

extrinsecă , bazată pe recompense cum ar fi, de exemplu, notele la evaluări. Soluția ar fi creșterea 

motivației prin realizarea activităților la clasă într-o manieră atractivă dar și printr-o atitudine a 

profesorilor bazată pe suport, acceptare și înțelegere și pe o stabilire clară a limitelor și a 

regulilor. 

Societățile, inclusiv societatea românească, devin din ce în ce mai digitale, stimulând 

astfel cererea de competențe digitale. Educația și formarea profesională trebuie să răspundă 

acestei nevoi, ceea ce presupune investiții în infrastructura școlii, schimbări organizaționale (vezi 

catalogul electronic), dispozitive digitale și competențe digitale ale cadrelor didactice, ale 

directorilor, ale altor membri ai personalului din învățământ, precum și crearea unor resurse 

educaționale digitale și deschise. Considerăm că în următorii ani este esențial ca școala noastră 

să valorifice beneficiile noilor evoluții în domeniul TIC și să adopte metode pedagogice 

inovatoare și active care să utilizeze metode participative și bazate pe proiecte promovând 

totodată o educație favorabilă incluziunii, care să se adreseze și cursanților defavorizați și celor 

cu handicap. 

2. Dobândirea abilităților de viață, dezvoltarea flexibilității și rezilienței prin intermediul 

voluntariatului ca modalitate de învățare nonformală 

- Proiectele şi parteneriatele pot oferi un cadru inovativ, eficient şi atractiv, dar şi mult mai 

unitar pentru acţiunile liceului din domeniul educaţiei nonformale; 

- Oferta de activităţi extraşcolare a liceului este foarte bogată, dar eterogenă; 

- Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" are o imagine foarte bună în comunitate, dar parteneriatele 

de tipul şcoală-familie, şcoală-biserică sau şcoală-comunitate s-au dovedit eficiente pe un 

segment restrâns de activităţi, ocazionale şi cu grupuri-ţintă reduse; 
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- Lipsa fondurilor reprezintă principala cauză a derulării unui număr mic de proiecte de 

anvergură, acestea fiind finanţate aproape exclusiv prin contribuţia părinţilor; 

- Clubul Impact reprezintă un exemplu de reuşită a proiectelor educative, fiind foarte influent 

în rândul elevilor şi eficient în organizarea activităţilor formatoare de abilităţi de viaţă, unele 

intrând în tradiţia şcolii şi a comunităţii; 

- Colaborarea cu Fundaţia Noi Orizonturi a condus la recunoaşterea Festivalului din Curtea 

şcolii, Ghibstock, ca brand local, adaptat nevoilor şi aşteptărilor tinerilor; la Gala Com' On, 

acesta s-a clasat pe locul 4 în topul celor mai apreciate branduri locale, "participante cu buget 

de tineret" la proiectul Cluj 2015 - Capitala europeană a tineretului. 

- Peste 90% dintre absolvenţii liceului îşi continuă studiile, iar parteneriatele cu universităţile 

de profil, de stat şi private, le facilitează accesul în mediul universitar. 

3. Punerea în aplicare a unor abordări educative incluzive care să le permită celor care 

învață și care provin din medii și culturi diferite, inclusiv minorități și migranți și au 

nevoi educaționale variate, să-și atingă potențialul maxim 

Una din problemele cu care se confruntă liceul nostru este existența unor categorii exterm 

de diverse de educabili: de la tineri cu performanțe înalte , dintre elevii care a obținut nota 10 la 

bacalaureat, in mod constant sunt și absolvenți ai Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”, pâna la 

copii cu cerințe educative speciale, elevi provenind din medii defavorizate, elevi din comunitatea 

rromă, copii cu părinți plecați în străinătate, sau migranți- refugiați din țări aflate în război. La 

aceasta se adaugă faptul că școala are o secție maghiară. Armonizarea nevoilor tuturor acestor 

elevi este dificilă și complexă, solicitând la maximum abilitățile și deprinderile cadrelor 

didactice. Nerealizarea lor duce la scăderea performanțelor școlare ale elevilor și implicit ale 

liceului și crește riscul de absenteism, abandon școlar,  părăsire timpurie a școlii precum și de 

aparițe a unor fenomene cum ar fi violența în școală, segregarea, bullying-ul.  Pe de altă parte 

este și o provocare la care școala noastră a făcut față cu succes până în prezent. 

Trebuie să precizăm că termenul „educație favorabilă incluziunii” se referă la dreptul 

tuturor la o educație de calitate, care să răspundă nevoilor de învățare de bază și să îmbogățească 

viețile cursanților. (Concluziile  Consiliului privind reducerea părăsirii timpurii a școlii și 

promovarea succesului școlar (2015/C 417/05). 

În 2010 în documentul de lucru anexat „Proposal for a Council Recommendation on 

policies to reduce early school leaving” în cadrul măsurilor de prevenție este subliniată evitarea 

așa numitului „zbor alb”( “white flight”) care se referă la tendinţa părinţilor cu un statut socio-

economic ridicat de a-şi transfera copiii la alte şcoli atunci când percep numărul copiilor 

proveniţi din grupuri dezavantajate ca fiind mai mare prin adoptarea de politici ferme privind 

existenta diversității sociale în școli combinate cu măsuri care să asigure o calitate crescută a 

actului educațional. Un fenomen similar apare atunci când părinții, în încercarea de a asigura 

copiilor lor o educație de calitate au tendința de  a-i înscrie sau în așa numitele „școli de centru” 

cu un statut soci-economic ridicat -pe principiul „școală bună”-„școală proastă”. Această 

separare în final crește riscul de apariție a unor  şcoli de cartier segregate care se confruntă 

cu absenteism ridicat, abandon şcolar, performanţe şcolare scăzute, reducerea numărului 

de elevi. 

 Din această perspectivă Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” singura școală din cartierul 

Grigorescu  reprezintă un exemplu de bună practică reușind atât atenuarea dezavantajelor 

educaționale, prin  adoptarea de politici active menite să îmbunătățească  diversitatea socială, 

etnică și culturală  și să permită o mai bună învățare colegială, cât și prin asigurarea unei educații 
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favorabile incluziunii, dar și stimularea în egală masură și a tinerilor capabili de performanțe 

înalte. Procentul de promovabilitate la bac, examene naționale, olimpiade, concursuri reprezintă 

dovezi în acest sens.  

Astfel de școli se recomandă , conform Concluziilor  Consiliului privind reducerea părăsirii 

timpurii a școlii și promovarea succesului școlar (2015/C 417/05), să fie susținute și 

încurajate: „Să identifice în continuare, prin cercetare și învățarea reciprocă, exemple ale celor 

mai eficace practici de colaborare în școală și la nivel local, vizând atenuarea dezavantajelor 

educaționale, reducerea părăsirii timpurii a școlii și asigurarea unei educații mai favorabile 

incluziunii. Să asigure difuzarea largă a acestor practici în rândul practicienilor în domeniul 

școlar și al părților interesate, în special prin intermediul comunității eTwinning și al portalului 

educației școlare (School Education Gateway)” 

 

4. Atragerea de resurse financiare și gestionarea eficientă a celor existente în vederea 

dezvoltării și mentinerii bazei materiale la standardele moderne și la nevoile populației 

școlare 

În ceea ce privește baza materială din diagnoză se poate observa că s-au facut o multitudine 

de investiții în ceea ce privește reparațiile curente, dotările, efectuarea proiectului şi execuţia cen 

tralei termice de la clădirea III, reabilitarea curţii şcolii şi a terenurilor de sport. Execuția și 

finalizarea proiectului  „Modernizarea, reabilitarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a 

Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”- Axa prioritară 10- Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale, POR 2014-2020; reprezintă, la rândul ei,  o modalitate extem de importantă în 

atingerea acestui obiectiv. 

Cu toate acestea atragerea de resurse financiare presupune o  conexiunea socio-culturală, cât și 

eforturi susținute din partea tuturor celor implicați în procesul educațional. Pentru îndeplinirea 

acestui scop la nivelul instituției în cauză, corpul profesoral, cât și reprezentanții părinților și cei 

ai elevilor, în fiecare an reușesc, prin intermediul manifestărilor socio-cultural-educative, să 

susțină bugetul școlii la standardele impuse de necesitățile actuale ale instituției.  

 

5. Îmbunătățirea competențelor și a motivării în profesia educațională prin diversificarea 

oportunităților de carieră pentru cadrele didactice, inclusiv a formării în competențele 

digitale și metode digitale de predare. 

La nivelul liceului se poate constata o participare constantă la cursurile de formare și 

perfecționare. Cu toate acestea un aspect deficitar este acela al participării la cursurile de formare 

în străinătate, iar  altul al participării la programe de formare în vederea accesării de fonduri 

europene. Se poate observa că unele cadre didactice întâmpină dificultăți în utilizarea 

instrumentelor TIC în activitățile la clasă. 

Rămâne o prioritate înzestrarea personalului liceului nostru cu aptitudini și competențe 

pedagogice solide, pe bază de cercetare și practică de specialitate. Aceștia ar trebui să fie instruiți 

astfel încât să abordeze nevoile individuale ale elevilor și diversitatea din ce în ce mai mare a 

mediilor sociale, culturale, economice din care provin aceștia, să prevină părăsirea timpurie a 

școlii și să utilizeze metode pedagogice inovatoare și instrumente TIC în mod optim, beneficiind 

totodată de un sprijin de „integrare” la începutul carierei lor. 
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În acest sens ar trebui să se ia măsuri  nu numai nivelul unității școlare, cât mai ales la 

nivel național, pentru a spori atractivitatea și statutul profesiei de cadru didactic. Sunt necesare 

politici cuprinzătoare și pe termen lung, pentru a se asigura că sunt selectați cei mai potriviți 

candidați, având situații și experiențe diferite, și că cadrele didactice beneficiază de oportunități 

atractive de dezvoltare a carierei. 
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7.1. OPȚIUNI STRATEGICE 

 
Tintă strategică Opțiunea curriculară Opțiunea resurselor umane Opțiunea resurselor  

materiale şi financiare 

Opțiunea dezvoltării relaţiilor 

comunitare 

Excelență în predare 

și învățare prin 

utilizarea activă a 

unor abordări 

inovative și 

multidisciplinare 

combinate cu strategii 

de învățare 

traditionale de impact 

și dezvoltarea acelor 

competențe care să 

susțină tranziția verde 

și  tranziția digitală 

favorabilă incluziunii; 

Adaptare şi planificare coerentă a 

conţinuturilor, competenţe, metode 

vizând creşterea atractivităţii orelor 

Aplicarea curriculumului la clasă pe 

bază de metode didactice moderne, 

centrate pe elev inclusiv prin 

utilizarea de tehologii informatice și 

digitale şi auxiliare curriculare care 

să crească atractivitatea orelor 

Ofertă educaţională (CDŞ, activităţi 

extracurriculare şi extraşcolare) 

dinamică şi coerentă, conformă cu 

nevoile elevilor şi resursele existente 

Planificarea şi realizarea de activităţi 

educative şi de consiliere pentru 

carieră 

Deplasarea accentului dinspre 

educația informală spre cea non-

formală 

 

Formarea continuă şi 

perfecţionarea personalului 

didactic cu scopul 

utilizării unor metode pedagogice 

inovatoare, centrate pe elev și 

instrumente TIC în mod optim. 

Monitorizarea şi îndrumarea 

activităţilor didactice, inclusiv prin 

utilizarea  cadrelor-resursă 

existente la nivelul şcolii 

Îmbunătăţirea frecvenţei şi calităţii 

activităţilor metodice şi ştiinţifice 

la nivelul catedrelor de specialitate 

Acodarea de sprijin pentru 

„integrare” cadrelor aflate la 

începutul carierei lor 

Îmbunătățirea dotărilor cu 

tehnologie informatică şi de 

comunicare 

Extinderea utilizării tehnologiei 

informatice şi de comunicare şi 

la alte discipline din 

curriculumul naţional şi/sau la 

decizia şcolii, în afara celor 

corespunzătoare ariei 

curriculare “Tehnologii”. 

Înființarea unui Centru de 

Documentare 

Atragerea de resuse în vederea 

recompensării financiare a 

activităților de pregătire 

suplimentară realizate de 

cadrele didactice 

 

Încheierea de parteneriate cu 

firmele de IT , universități de 

profil UBB; UMF , Universitatea 

Tehnică , vizând realizarea de 

activități care să permită 

formarea unei imagini realiste 

asupra opțiunilor de carieră , a 

demersurilor pe care acestea le 

implică, dezvoltând astfel 

motivația intrinsecă. 

Implicarea și responsabilizarea 

părinților în monitorizarea 

participării la activități. 

2. Dobândirea 

abilităților de viață, 

dezvoltarea 

flexibilității și 

rezilienței prin 

intermediul 

voluntariatului ca 

modalitate de învățare 

nonformală 

Extinderea permanentă a 

programelor de Consiliere şi 

orientare spre activităţi adaptate 

nevoilor actuale ale elevilor 

Centrarea educaţiei nonformale pe 

promovarea unor valori şi abilităţi 

precum: lucrul în echipă, lectura, 

voluntariatul, negocierea, adoptarea 

unui stil de viaţă sănătos, siguranţa 

personală, protejarea mediului, 

antreprenoriat 

Strategii inovative de stimulare a 

spiritului critic şi de consolidare a 

autonomiei intelectuale 

Formularea scopului general al 

Creşterea nivelului de satisfacţie a 

elevilor şi părinţilor faţă de 

proiectele în parteneriat, derulate la 

iniţiativa instituţiei de învăţământ 

Conştientizarea de către elevi a 

propriului potenţial educaţional 

Îmbunătăţirea performanţelor 

şcolare ale elevilor şi dezvoltarea 

abilităţilor, prin îmbinarea 

diferitelor forme de educaţie: 

informală, formală, nonformală 

Integrarea eficientă a resurselor 

materiale şi financiare pentru 

îndeplinirea standardeor 

calitative ale proiectelor 

derulate 

Exploatarea la maximum a 

mijloacelor informaţionale 

pentru identificarea şi 

valorificarea tuturor surselor de 

finanţare a proiectelor 

Accentuarea vizibilităţii şcolii în 

comunitatea imediată 

Stimularea contribuţiei 

comunităţii la inserţia 

absolvenţilor 

Valorificarea activităţilor 

educative, derulate în parteneriat 

cu instituţiile din proximitatea 

şcolii, pentru orientarea în 

carieră 
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educaţiei nonformale în jurul 

dezvoltării personale a elevilor  

3. Punerea în aplicare 

a unor abordări 

educative incluzive 

care să le permită 

celor care învață și 

care provin din medii 

și culturi diferite, 

inclusiv minorități și 

migranți și au nevoi 

educaționale variate, 

să-și atingă potențialul 

maxim 

Curriculum diferențiat pentru tineri 

capabili de performanțe înalte . 

Curriculum  adaptat pentru elevii cu 

CES 

Promovarea competențelor civice, 

interculturale și sociale, a înțelegerii 

și respectului reciproc, precum și a 

însușirii valorilor democratice și a 

drepturilor fundamentale la toate 

nivelurile de învățământ 

Îmbunătățirea gândirii critice, alături 

de educația în domeniul cibernetic și 

în domeniul mass-mediei 

Participarea cadrelor didactice la 

cursuri de formare pe 

problematicile existente în școală 

Formarea unor echipe  

multidisciplinare funcționale 

(cadre didactice, logoped și/sau 

consilier școlar, profesor de 

sprijin) 

Utilizarea exemplelor de bune 

practici de la nivelul școlii –

valorificarea potențialului cadrelor 

didactice care au experiențe de 

succes cu practici incluzive. 

 

Actualizarea dotărilor 

cabinetelor de specialitate 

cabinet de logopedie, cabinet de 

asistență psihopedagogică, 

cabinet de sprijin atât în 

clădirea în care se află clasele 

primare cât și la gimnaziu și 

liceu 

Găsirea unor surse de finanțare 

pentru asigurarea suportului 

material în munca la clasă.  

Achiziționarea de instrumente 

de evaluare inclusiv 

computerizate care să permită 

evaluarea accurată  

Facilitarea accesului la 

informații de specialitate prin 

conexiunea la internet cu bazele 

de date disponibile pentru 

profesori și specialiști. 

Găsirea unor surse de finanțate 

pentru plata cadrelor didactice 

care efectueză ore de pregătire 

suplimentară  

Încheirea de parteneriate cu UBB 

în vederea realizarii cursurilor de 

formare 

Încheierea de parteneriate cu 

ONG-uri , activități de 

voluntariat 

Implicarea și responsabilizarea 

părinților parteneri în procesul 

educativ 

Încheirea de parteneriate cu  

 

Atragerea de resurse 

financiare și 

gestionarea eficientă a 

celor existente în 

vederea dezvoltării 

bazei materiale la 

standardele moderne 

și la nevoile populației 

școlare. 

Activități extracurriculare cu caracter 

informal. 

Activități de antreprenoriat primar, 

gimnazial și liceal. 

Activități susținute de comunitatea 

cadrelor didactice și a părinților. 

 

Participarea activă  a actorilor 

implicați în procesul educațional. 

Colaborare de lungă durată dintre 

responsabilii cu atragerea de 

fonduri și cei care se ocupă de 

gestionarea lor.   

Valorizarea ideilor care pot 

conduce la atragerea de resurse 

financiare.  

Execuția și finalizarea 

proiectului  „Modernizarea, 

reabilitarea, extinderea și 

creșterea eficienței energetice a 

Liceului Teoretic „Onisifor 

Ghibu”- Axa prioritară 10- 

Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale, POR 2014-2020; 

Amenajarea unui spațiu 

intrașcolar destinat activităților 

extracurrilare cu caracter 

informal și nonformal.  

 

Dinamizarea relațiilor dintre 

actorii educaționali. 

Încheierea de contacte de 

caracter de sponsorizare/donație. 

Promovarea/mediatizarea 

evenimentelor din spațiul școlar.   

5.Îmbunătățirea  Participarea unui număr mai mare Obţinerea de fonduri în vederea Încheirea de parteneriate în 
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competențelor și a 

motivării în profesia 

educațională prin 

diversificarea 

oportunităților de 

carieră pentru cadrele 

didactice, inclusiv a 

formării în 

competențele digitale 

și metode digitale de 

predare 

 

de cadre didactice la cursuri de 

formare în vederea dobândirii de 

competențe TIC și digitale 

Încurajarea mobilității personalului 

didactic (programul Erasmus+ + ) 

Încurajarea participării la programe 

de formare în vederea accesării de 

fonduri europene 

Sporirea atractivității și 

îmbunătățirea statutului de cadru 

didactic în Liceul Teoretic 

„Onisifor Ghibu” 

 

participării la cursuri de 

formare a personalului didactic  

 

vederea realizării programelor de 

mobilitate și a  participării la 

currsuri de formare pe fonduri 

europene și tehnologie 

informatică 
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ETAPE DE REALIZARE 

 

Domeniul

/grup 

țintă 

Titlul programului Actiuni 

Etape 

Etapa I Etapa a II-a 

an școlar 

2020-2021 

an școlar 

2021-2022 

an școlar  

2022-2023 

an școlar 

2023-2024 

Curriculu

m 

Creșterea 

atractivității ofertei 

educaționale 

1. Elaborarea și promovarea unei oferte educaționale 

ancorată în realitățile lumii contemporane prin 

creșterea numărului de cursuri opționale bazate pe 

dezvoltarea acelor competențe care să susțină 

tranziția verde și  tranziția digitală favorabilă 

incluziunii 

    

2. Încheirea de parteneriate pentru susținerea ofertei 

educaționale 

    

Dezvoltarea 

metodelor  

pedagogice 

inovatoare, 

interactive, centrate 

pe elev și a 

instrumentelor  de 

dezvoltare a 

competențelor 

digitale 

1. .Elaborarea de programe pilot de desfășurare  a 

orelor de curs care să integreze într-o manieră 

eficientă strategiile de predare tradiționale cu 

tehnologiile digitale  

    

2. Susținerea tinerilor capabili de performanțe înalte     

3. Integrarea eficientă a copiilor cu CES și a celor cu 

risc educațional (copii proveniți din medii 

defavorizate, elevi  cu părinți plecați în străinătare, 

migranți, elevi de etnie rromă) 

    

4. Impementarea de programe de educație în vederea 

promovării well-being-ului la nivelul liceului  

    

Resurse 
Formarea 

profesională a 

1. Participarea cadrelor  didactice la programul de 

mobilității Erasmus+ 
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umane cadrelor didactice 2. Participarea cadrelor  didactice la programe de 

formare în vederea accesării de fonduri europene 

 

    

3. Formarea cadrelor didactice în vedere îmbunătățirii 

competențelor  TIC și digitale 

    

Formarea 

personalului 

didactic auxiliar și 

nedidactic 

1. Formarea pentru achiziții 
    

2. Formarea în vederea utilizarii unor softuri 

actualizate in contabilitate, administrație, secretariat. 

    

Resurse 

materiale 

şi 

financiare 

 

Dezvoltarea bazei 

materiale 

Executarea și finalizarea proiectului  „Modernizarea, 

reabilitarea, extinderea și creșterea eficienței 

energetice a Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”- Axa 

prioritară 10- Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale, POR 2014-2020; 

    

Amenajării Sălii senzoriale CCC în Cladirea 3, de pe 

Vlahuță 44 

    

Modernizarea  corpului de clădire de pe Vlahuță nr. 

44 și a salii de sport din aceeași locație 

    

Actualizarea softurilor pentru secretariat, 

contabilitate si administrație 

    

Dezvoltar

e și relații 

comunitar

e 

Comunitatea 

EduGhib 

1.Realizarea unei reţele de comunicare eficientă între 

şcoală şi instituţiile din proximitatea acesteia 

    

2. Scrierea proiectelor considerate prioritare şi 

semnarea parteneriatelor 

    

3.Scrierea și implementarea proiectelor de voluntariat 

, cu sprijinul părinţilor şi al partenerilor. 

    

4.Derularea de cursuri de dezvoltare personală a 

elevilor de gimnaziu și liceu în cadrul Programului 

”YOUTHMAX”  

    

5. Elaborarea și implementarea unui proiect de 

promovarea a dimensiunii europene și a valorilor 

multiculturalismului  
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7.2 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

 

În tabelul următor sunt precizaţi principalii indicatori de realizare asociaţi ţintelor 

strategice propuse pentru intervalul 2020 – 2024 

 

Țintă strategică Indicatori de performanță 

Creșterea atractivității procesului 

instructiv educativ și a motivației 

pentru învățare prin utilizarea mai 

activă a metodelor pedagogice 

inovatoare și a instrumentelor de 

dezvoltare a competențelor digitale 

- cel puțin 30% din ore se desfășoară utilizând metode 

pedagogice inovatoare, interactive, centrate pe elev 

și a instrumente de dezvoltare a competențelor 

digitale 

- creștera cu 30 % a ponderii educației nonformale 

fațăde educația informal 

- creşterea cu 5% a absolvenților care urmează studii 

superioare în domeniul IT și  în domeniile  științifice 

și tehnice 

- cel puțin 25% din cadrele didactice beneficiază de o 

formă de recunoaștere a performanțelor (recompensă 

financiară, gradații, gradații de merit) 

- peste 50% din elevi participă la activități desfășurate 

în programe de parteneriat,  care să permită formarea 

unei imagini realiste asupra opțiunilor de carieră ,a 

demersurilor pe care acestea le implică 

Adaptarea continuă a ofertei de 

activităţi extraşcolare la nevoile 

elevilor din ciclurile primar, 

gimnazial şi liceal şi la tendinţele 

inovatoare ale educaţiei 

nonformale, prin proiecte vizând 

dezvoltarea abilităţilor de viaţă şi 

orientarea în carieră 

 

- Peste 50 % dintre activităţile extraşcolare organizate 

la iniţiativa unităţii de învăţământ răspund nevoilor 

elevilor. 

- Peste 50 % dintre activităţile extraşcolare se 

derulează în cadrul unor parteneriate iniţiate de 

şcoală. 

- Peste 50 % dintre activităţile extraşcolare ofertate 

elevilor de liceu au ca scop orientarea şcolară şi 

profesională. (sau Orientarea şcolară şi profesională 

reprezintă scopul a peste 50 % dintre activităţile 

extraşcolare ofertate elevilor de liceu).  

- Părinţii participă la cel puţin 10 % din activităţile 

extraşcolare organizate de şcoală. 

- Peste 10 % dintre activităţile extraşcolare ofertate 

elevilor din ciclurile primar şi gimnazial sunt 

formatoare de abilităţi (de ex.: lucrul în echipă, 

lectura, voluntariatul, negocierea, adoptarea unui stil 

de viaţă sănătos, siguranţa personală, protejarea 

mediului, antreprenoriat etc.) 

 

Punerea în aplicare a unor 

abordări educative inclusive care să 

le permită celor care învață și care 

provin din medii diferite și au nevoi 

- Cresterea numărului de elevi participanți la 

olimpiade și competiții și concursuri școlare cu cu 

10 %  

- Cel puțin 20% dintre elevi cu CES își imbunătățesc 
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educaționale variate, inclusiv 

migranții, precum și elevii cu nevoi 

speciale, să-și atingă potențialul 

maxim 

performanțele școlare 

- Peste 50 % din cadrele didactice utiliezază 

curriculum diferențiat sau adaptat în munca la clasă 

- Cresterea numărului de cadre didactice participante 

la cursuri de formare pe problematici specifice  

incluziunii cu 10% 

- Toate cabinetele din școală dipun de aparatură 

audio-video și echipamente IT necesare desfășurării 

în condiții optime a proceselor corectiv recuperatorii 

- Existența a cel puțin două sofuri de evaluare 

comuterizată complexă și/sau  în vederea orientării 

în carieră la nivelul Cabinetului de Asistență 

Psihopedagogică a liceului 

-  Încheirea a minim 6 parteneriate cu instituții 

implicate activ în domeniul incluziunii (UBB, 

protectia copilului , etc) 

- Realizarea unui fond de premiere pentru elevii cu 

performanțe deosebite  

 

Atragerea de resurse financiare și 

gestionarea eficientă a celor 

existente în vederea dezvoltării 

bazei materiale la standardele 

moderne și la nevoile populației 

școlare. 

- Numărului sălilor de clasă, al laboratoarelor, al 

cabinetelor, etc.este adecvat  la nevoile populației 

școlare,  

- Revenirea la programul de dimineață la ciclul primar 

- Creșterea cu 25% numărului de laboratoare și 

dotarea cu aparatură performantă în vederea 

realizării unei instruiri performante în pas cu 

cerinţele societăţii moderne 

- Realizarea unei baze sportive (inclusiv cu un teren 

de sport cu iarbă sintetică) accesibile elevilor şi 

cadrelor didactice şi după orele de curs 

- Creșterea cu 10% a veniturilor proprii realizate prin 

închirierea terenului după orele de curs. 

Îmbunătățirea competențelor și a 

motivării în profesia educațională 

prin diversificarea oportunităților 

de carieră pentru cadrele didactice, 

inclusiv a formării în competențele 

digitale și metode digitale de 

predare 

 

- Creșterea cu 30% a  cadrelor  didactice la cursuri de 

formare în vederea dobândiri de competențe TIC și 

digitale 

- Participarea a cel puți  2 cadre didactice la 

programul de mobilității Erasmus+  

- Celpuțin 10 % din cadrele didactice participă  la 

programe de formare în vederea accesării de fonduri 

europene 
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VIII. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 

MONITORIZAREA 

A: Urmărirea consecventă a proceselor şi relaţiilor educaţionale pe baza de grile de 

monitorizare care să conţină indicatorii de performanţă stabiliţi prin proiect. 

Grila de monitorizare va avea în vedere: 

Progresul: gradul de avansare în raport cu obiectivele şi termenele propuse  

Costurile: concordanţa/neconcordanţa dintre planificat şi înregistrat  

Calitatea: nivelul atingerii scopului propus 

Performanţele: reperele observabile ale nivelului de realizare a obiectivelor propuse. 

B. Elaborarea de proceduri concrete de monitorizare vizând: 

Monitorizarea de tip sistemic –conținând indicatori evaluabili referitori la: 

• context: nevoile la care răspunde proiectul de dezvoltare instituţională 

• intrări: competenţele iniţiale ale organizaţei şi ale membrilor ei; resursele alocate 

• reacţiile: reacţiile parţilor interesate în timpul derulării activităţii monitorizate 

• ieşirile: schimbările la nivelul cunoaşterii, schimbările atitudinale, schimbările la nivelul 

• comportamentului profesional individual, schimbări la nivelul comportamentului de 

• grup/organizaţional şi la nivelul culturii organizaţionale  

Monitorizarea de tip managerial –conținând indicatori de: 

• eficacitate –indică atingerea finalităţilor propuse 

• economicitate –indică nivelul consumului de resurse 

• eficienţă –indică relaţia între eficacitate şi economicitate 

• efectivitate –indică relaţia între eficienţa procedurilor de dezvoltare organizaţională şi 

• adecvarea lor la nevoile grupurilor de interes 

Monitorizarea inovaţei: 

• măsura în care cei implicaţi adoptă/participă/iniţiază procesele de schimbare 

• măsura în care cei implicaţi corectează/îmbunătăţesc/crează o anumită schimbare 

EVALUAREA 

Realizarea unui portofoliu care cuprinde: 

• diferite modele de autoevaluare şi de declaraţii de intenţii 

• modele de interevaluare 

• interviuri de evaluare 

• observaţia pe baza unor ghiduri de observaţie 

• forme de urmărire a interacţiunilor şi a comunicării 

• proiecte şi experiemente 

• rapoarte scrise de realizare a proiectelor, financiare, de auditare etc. 

• diferite fişe de apreciere 

• înregistrări video 

• „artefacte” –rezultate „materiale” ale proiectului 

Analiza impactului 

Se va măsura sau aprecia impactul asupra: 

• comunităţii ţintă – la nivelul cunoaşterii, al atitudinilor şi al comportamentelor 

individuale şi de grup 

• politicii şi legislaţei în domeniu 
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VI COMPONENTA OPERAȚIONALĂ 

 

PLANURI OPERAȚIONALE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 

CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII OFERTEI EDUCAȚIONALE 

A. TITLUL PROGRAMULUI : CREȘTERA ATRACTIVITĂȚII OFERTEI EDUCAȚIONALE 

B. ȚINTE STRATEGICE: Ținta 1, 2, 3 și 5 

C. : OPŢIUNEA STRATEGICĂ: Curriculum 

D. COORDONATOR DE PROGRAM: Director Monica Bereș 

E. OBIECTIVE 

O1. Fundamentarea şi realizarea ofertei educaţionale în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii la nivel judeţean, naţional şi 

European 

O2. Diversificarea modalităților de promovarea a ofertei educaționale către toți actualii  şi potenţialii beneficiari,  folosind 

mijloacele tradiționale și electronice  

O3. Încheirea de parteneriate cu reprezentanții comunității care pot contribui la realizarea ofertei educaționale 

F. ETAPA I a proiectului: an școlar 2021-2022 

 

Nr.

crt. 

. 

Obiective Activitati Termene Responsabilități 

Resurse 

 Indicatori de 

performanță 
Umane Materiale Financiare 

1 O1 

Fundamentarea ofertei educaționale pe 

contextul socio-economic foarte 

dinamic al județului Cluj 

septembrie- 

octombrie 2021 

director 

director adjunct 

CA 

responsabilul 

comisiei 

pentru 

curriculum 

cadre 

didactice 

consumabile 

echipamente IT, 

acces la internet 

bugetul școlii 

Oferta educațională 

promovată 

Existența ofetei 

educaționale pentru 

fiecare profil și 

specializare , cuprinzând: 

resursele educaționale 

(umane și materiale) puse 

la dispoziție pentru 

activitățile curriculare și 

extracurriculare, 

Adecvarea ofertei la resursele 

existente și potențiale ale  Liceului 

Teoretic „Onisifor Ghibu” 

septembrie-

octombrie 2021 

director 

CA 

responsabilul 

comisiei 

cadre 

didactice 

consumabile 

echipamente IT, 

acces la internet 

bugetul școlii 
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pentru 

curriculum 

programul școlii și 

facilitățile puse la 

dispoziția elevilor 

Cel puțin 5 cinci opționale 

care să se axeze de 

dezvoltare de competențe 

cheie 

Adecvarea ofertei educaționale la 

structura etnică a populației școlare 

(secția română, maghiară , inclusiv 

alte minorități naționale) și cerințele 

educației interculturale/pentru 

diversitate 

septembrie-

octombrie 2021 

director 

director adjunct 

CA 

responsabilul 

comisiei 

pentru 

curriculum 

cadre 

didactice 

consumabile 

echipamente IT, 

acces la internet 

bugetul școlii 

 

Elaborarea ofertei  educaționale pentru 

fiecare profil și specializare , 

cuprinzând: resursele educaționale 

(umane și materiale) puse la dispoziție 

pentru activitățile curriculare și 

extracurriculare, programul școlii și 

facilitățile puse la dispoziția elevilor  

semestrul I an 

școlar 2021-2022 

director 

director adjunct 

CA 

responsabilul 

comisiei 

pentru 

curriculum 

cadre 

didactice 

consumabile 

echipamente IT, 

acces la internet 

bugetul școlii 

Creșterea numărului de cursuri 

opționale axate pe dezvoltarea de 

competențe cheie în conformitate cu 

strategia europeană: digitale, 

antrepenoriale și lingvistice  

semestrul I an 

școlar 2021-2022 

director 

director adjunct 

CA 

responsabilul 

comisiei 

pentru 

curriculum 

cadre 

didactice 

consumabile 

echipamente IT, 

acces la internet 

bugetul școlii 

2 O2 

Promovarea ofetei educaționale în 

spațiul școlar: ore de dirigenție, 

consiliere pentru carieră, etc 

realizarea de pliante, afișe , banere 

semestrul I an 

școlar 2021-2022 

responsabilul 

comisiei 

pentru 

curriculum 

cadre 

didactice 

elevi 

consumabile, 

imprimantă, 

scaner 

venituri 

obșinute din 

sponsorizări 

4000 lei 

Realizarea unui număr de 

1000 de pliante și a 20 de 

afișe  

promovarea ofertei 

educaționale pe site-ul 

CJRAE 

oferta educațională 

promovată în mediu 

online 

Contracte de parteneriat 

încheiate 

 

Promovarea ofertei educaționale a 

școlii în cadrul proiectelor desfăsurate 

pe orientarea și consilierea în carieră 

de CJRAE Cluj,  

semestrul I an 

școlar 2021-2022 
director 

profesorul 

consilierul școlar  

cadre 

didactice 

elevi 

echipamente IT, 

acces la internet 
bugetul școlii 

Promovarea ofertei educaționale în 

media locală, pe site-ul școlii și media 

online și pe rețele de socializare 

(Facebook, Linkedin, Twitter) 

pe tot parcursul 

anului școlar 

2021-2022 

responsabilul 

comisiei 

pentru 

curriculum 

 
echipamente IT, 

acces la internet 
bugetul școlii 

Implicarea Asociației Părinților din 

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” în 

promovarea ofertei educaționale  

pe tot parcursul 

anului școlar 

2021-2022 

director 

director adjunct 

CA 

părinți 

elevi 

 

consumabile 

echipamente IT, 

acces la internet 

bugetul școlii 

3 O3 Încheierea de parteneriate funcționale, septembrie- director elevi consumabile bugetul școlii Contracte de parteneriat 
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active, cu administrația locală şi 

județeană. 

octombrie 2021 

 

director adjunct 

CA 

echipamente IT, 

acces la internet 

încheiate 

1 video proiectoare,1  

tablă  SMART,10  PC-uri Încheierea de parteneriate funcționale, 

active, cu ONG-uri, asociații, 

organizații la nivel județean, regional, 

național care pot susține sau pot 

contribui la realizarea ofertei 

educaționale. 

pe tot parcursul 

anului școlar 

2021 

director 

director adjunct 

CA 

elevi 

consumabile 

echipamente IT, 

acces la internet 

bugetul școlii 

Realizarea de parteneriate cu firme IT 

în vederea derulării unor programe de 

intership care să permită: 

- formarea unei imagini realiste 

asupra domeniului 

- dobândirea de cunoștiințe și 

deprinderi specifice mediilor 

digitale 

- îmbunătățirea dotărilor existente 

în cabinetele de informatică 

pe tot parcursul 

anului școlar 

2021-2022 

elevi 

elevi 

angajati ai 

firmei 

consumabile 

echipamente IT, 

acces la internet 

20000 lei 

 

 

COMUNITATEA EDUGHIB 

A. TITLUL PROGRAMULUI: COMUNITATEA EDUGHIB 

B. OPŢIUNEA STRATEGICĂ: DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE 

C. ŢINTE STRATEGICE: Ținta 1 și 2  

D. COORDONATOR DE PROIECT: dir. adj. MIHAIELA COŢA-MĂRGINEAN 

E. OBIECTIVE:  

a. Proiectarea activităţilor educative nonformale pe baza unei diagnoze reale cu ţinte strategice multiplu direcţionate, 

care să coreleze nevoile elevilor şi resursele comunităţii; 

b. Eficientizarea maximă a parteneriatelor cu instituţiile din proximitatea şcolii, pentru susţinerea proiectelor iniţiate 

de unitatea de învăţământ; 

c. Susţinerea financiară a activităţilor extraşcolare pentru atingerea standardelor înalte de calitate ale acestora. 
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F. ETAPA I a proiectului: an școlar 2021-2022 

Nr. Activitatea Perioada Responsabili Participanţi Indicatori de performanţă Perspective Observaţii 

1 

Realizarea unei reţele de comunicare eficientă 

între şcoală şi instituţiile din proximitatea 

acesteia: Institutul de Chimie, Facultatea de 

Ştiinţa Mediului, Biserica Ortodoxă 

Pogorârea Sf. Duh, Direcţia Silvică, Direcţia 

Naţională Apele Române - Filiala Someş-

Tisa, Poliţia de Proximitate (Secţia 5), Sala 

Radio, Radio România, TVR Cluj etc.  

Sem. I al 

anului 

şcolar 2021-

2022 

director adjunct 

responsabilul 

CPPE 

CSE 

Diriginţii  

Portofoliul instituţiilor publice 

rezidente în proximitatea şcolii 

este complet şi include datele de 

prezentare şi comunicare ale 

acestora. 

Comunitatea 

cunoaşte 

intenţia şcolii 

de a găsi 

parteneri 

pentru 

derularea 

proiectelor de 

orientare în 

carieră sau de 

formare a 

abilităţilor. 

 

2 

Stabilirea priorităţilor din oferta şcolii, pentru 

încheierea unor parteneriate, în funcţie de 

analiza nevoilor şi intereselor elevilor şi ale 

părinţilor, dar şi prin prisma acceptului de 

colaborare al instituţiilor contactate 

Nov. -Dec. 

2021-2022 

director adjunct 

responsabilul 

CPPE 

Membrii CEAC 

Membrii din 

Comisia de 

orientare, 

consiliere şi 

activităţi 

extraşcolare 

Peste 50 % dintre activităţile 

extraşcolare organizate la 

iniţiativa unităţii de învăţământ 

răspund nevoilor elevilor. 

Peste 50 % dintre activităţile 

extraşcolare se derulează în 

cadrul unor parteneriate iniţiate 

de şcoală. 

Nivelul de 

satisfacţie a 

elevilor şi 

părinţilor faţă 

de proiectele 

şcolii creşte, 

în raport cu 

anul şcolar 

precedent. 

 

3 
Scrierea proiectelor de voluntariat considerate 

prioritare şi semnarea parteneriatelor 
Noi. 2021 

Membrii 

comisiei pentru 

proiecte şi 

parteneriate 

Membrii 

comisiei pentru 

proiecte şi 

parteneriate 

Proiectele considerate 

prioritare sunt elaborate în 

totalitate şi validate în CP şi 

CA. 

Numărul 

cadrelor 

didactice 

participante la 

proiectele 

educative ale 

şcolii, cu 

statut de 

coordonator, 

creşte cu 10%. 

 

4. 
Implementarea proiectelor de voluntariat 

sprijinul părinţilor şi al partenerilor. 

Semestrul II 

al anului 

şcolar 2021-

Diriginţii  

  

Membrii 

comisiei pentru 

proiecte şi 

Părinţii participă la cel puţin 10 

% din activităţile extraşcolare 

organizate de şcoală. 

Peste 10 % 

dintre 

activităţile 
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2022 parteneriate 

Părinţii  

Elevii 

Peste 50 % dintre activităţile 

extraşcolare derulate sunt 

susţinute de parteneri. 

 

extraşcolare 

ofertate 

elevilor din 

ciclurile 

primar şi 

gimnazial sunt 

formatoare de 

abilităţi. 

 

OBIECTIVE, ACȚIUNI; EVALUARE ale proiectului COMUNITATEA EDUGHIB 

Obiective şi indicatori de 

performanţă 

Acţiuni Evaluare 

Beneficiari Rezultate Responsabilităţi Termen 

Proiectarea şi realizarea unui 

curriculum care să ţină cont de 

nevoile identificate, precum şi 

de politicile naţionale, judeţene 

şi locale 

 

Informarea instituţiilor 

rezidente în proximitatea şcolii 

privind oportunitatea unor 

parteneriate 

 

Indicatori de performanţă: 

Portofoliul instituţiilor publice 

rezidente în proximitatea şcolii 

este complet şi include datele 

de prezentare şi comunicare 

ale acestora. 

Întocmirea corectă a calendarului de activităţi 

extraşcolare pe clase, pornind de la nevoile 

elevilor 

Elevii  Planificări corecte Diriginţii  oct. 2021 

Stabilirea de către diriginţi a setului de activităţi 

extraşcolare, cu accent pe cele formatoare de 

abilităţi pentru elevi 

Elevii  Planificări corecte Diriginţii  oct. 2021 

Contactarea directă a instituţiilor posibil 

partenere 

Elevii  Portofoliul 

partenerilor 

Responsabilul de 

proiect 

Dec.2021 

Informarea permanentă a părinţilor privind 

oferta de activităţi educative 

Părinţii  Informări scrise Diriginţii  Dec. 2021 

Creşterea nivelului de 

satisfacţie a elevilor şi 

părinţilor faţă de proiectele  

 

Indicatori de performanţă: 

Peste 50 % dintre activităţile 

extraşcolare organizate la 

Stabilirea priorităţilor din oferta şcolii, pentru 

încheierea unor parteneriate, în funcţie de 

analiza nevoilor şi intereselor elevilor şi ale 

părinţilor, dar şi prin prisma acceptului de 

colaborare al instituţiilor contactate 

Elevii  Activităţi 

corespunzătoare 

opţiunilor 

Diriginţii 

Coordonatorul de 

proiecte şi 

programe  

Nov. -Dec. 

2021 

Consultarea elevilor şi a părinţilor în alegerea 

motivată a activităţilor extraşcolare 

Elevii  Activităţi 

corespunzătoare 

Diriginţii  

 

Nov. -Dec. 

2021 
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iniţiativa unităţii de învăţământ 

răspund nevoilor elevilor. 

Peste 50 % dintre activităţile 

extraşcolare se derulează în 

cadrul unor parteneriate 

iniţiate de şcoală. 

opţiunilor Coordonatorul de 

proiecte şi 

programe 

Creşterea numărului cadrelor 

didactice participante la 

proiectele educative ale şcolii  

 

Indicatori de performanţă: 

Numărul cadrelor didactice 

participante la proiectele 

educative ale şcolii, cu statut de 

coordonator, creşte cu 10%. 

Proiectele considerate 

prioritare sunt elaborate în 

totalitate de cadrele didactice 

ale şcolii şi validate în CP şi 

CA. 

Formarea echipelor de proiect Elevii  Echipele formate Membrii comisiei 

pentru proiecte şi 

parteneriate  

Ian. 2022 

Scrierea proiectelor considerate prioritare şi 

semnarea parteneriatelor  

 

Elevii  Proiectele 

finalizate 

Parteneriatele 

semnate 

Diriginţii  

 

 

Membrii comisiei 

pentru proiecte şi 

parteneriate 

Ian. 2022 

 

 
SUSȚINEREA TINERILOR CAPABILI DE PERFORMANȚE ÎNALTE 

 
A. TITLUL PROGRAMULUI : SUSȚINEREA TINERILOR CAPABILI DE PERFORMANȚE ÎNALTE 

B. ȚINTE STRAGICE: Ținta 1, 2, 3,4, 5 

C. PROGRAM REALIZAT PE GRUP ȚINTĂ: tineri cu performanțe înalte ,  

D. COORDONATOR DE PROGRAM: dir. adj. DOSZTAL FERDINAND NADOR 

E. OBIECTIVE 

O1 Identificarea elevilor capabili de performanțe înalte din clasele IV -VIII 

O2 Crearea și asigurarea condițiilor optime de pregătire a acestora  

O3 Realizarea unor activități de mentorat și de transfer de competențe prin implicarea unor absolvenți de succes ai liceului , a 

părinților și a studenților de la univestități de profil 

O4. Realizarea pregătirii elevilor care au rezultate deosebite 

O5. Monitorizarea evoluției elevilor capabili de performanțe înalte 
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O6 Recompensarea elevilor și cadrelor didactice  

F. ETAPA I a proiectului: an școlar 2021-2022 

 

 

Nr.crt

. 

. 

Obiective Activitati Termene Responsabilități 

Resurse 

 Indicatori de 

performanță 
Umane Materiale Financiare 

1 
O1 

 

Consilere în cadrul orelor de dirigenție 

și de orientare în carieră în vederea 

participării la concursuri și competiții 

și abordarea acestora ca o modaliate 

integrare ulterioară cu succes în 

societate în contextul în care mediile 

actuale sunt extreme de competitive: 

acceptarea provocărilor, gestionarea 

stresului, creșterea  toleranței la 

frustrare, valorificarea situațiilor 

limită. 

octombrie 

2021 

profesori diriginți 

consilerul șclar 

director adjunct 

elevi 

cadre 

didactice 

părinți 

videoproiector 

teste de evaluare 

consumabile 

echipamente IT 

internet 

bugetul școlii 
creșterea cu 10% a 

numărului de elevi care 

doresc să participe la 

olimpiade , concursuri 

existența unor planuri 

individualizate de 

intervenție  pentru copii 

cu performanțe înalte 

 

Selectarea elevilor la nivel de clasă  octombrie 

2021 

profesorii de 

specialitate  

elevi 

cadre 

didactice 

consumabile bugetul școlii 

Evaluarea elevilor acolo unde este 

cazul, în cadrul cabinetului de 

asistență psihopedagogică al școlii în 

vederea valorificării punctelor forte 

ale acestora, dar și a identificării 

vulnerabilităților  

octombrie  

2021 

profesorul consiler 

școlar  

elevi 

cadre 

didactice 

consumabile 

echipamente IT 

internet 

 

2 O2 Selectarea cadrelor didactice cu care 

să realizeze pegătirea  la nivel de 

școală 

octombrie 

2021 

director adjunct cadre 

didactice 

consumabile 

echipamente IT 

internet 

bugetul școlii Creșterea cu 15% a 

numărului de elevi care 

participă la grupele de 

excelență 

CEl puțin 15% din elevi  

sunt cuprinși în programe 

de pregătire suplimentară 

în cadrul școlii 

Rezolvarea în proporțe de 

70% a cazurilor din 

rândul tinerilor cu 

Asigurarea spațiilor în cadrul școlii 

pentru pregătirea acestora 

octombrie 

 2021 

director adjunct 

adminisrtatorul 

școlii 

cadre 

didactice 

săli de clasă cu 

dotări 

corespunzătoare 

bugetul școlii 

Punerea la dispoziție a informațiilor 

referitoare la calendarul olimpiadelor, 

concursurilor , conferințe, seminarii,  

sesiuni de comunicări și ateliere de 

lucru; 

octombrie 

2021 

profesori de 

specialitate  

elevi 

cadre 

didactice 

părinți 

echipamente IT 

internet 

bugetul școlii 
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 Încurajarea participării la cursurile de 

excelență organizate de CRE Cluj 

 profesori de 

specialitate 

elevi 

cadre 

didactice 

 

- - performanțe înalte care 

solicită servicile de 

consiliere ale cabinetului 

de asistență 

psihopedagogică 

Cel puțin 30% din cadrele 

didactice utilizează 

curriculum diferențiat în 

munca la clasă 

Desfăsurarea unor activități de 

pregătire suplimentare săptămânală în 

școală 

permanent 

pe 

parcursul 

anului 

școlar 

2021-2022 

profesorii de 

specialitate 

elevi 

cadre 

didactice 

 

săli de clasă cu 

dotări 

corespunzătoare 

consumabile 

echipamente IT 

internet 

bugetul școlii 

Consilere în vederea gestionării 

anxietății de performanță acolo unde 

este cazul 

permanent 

pe 

parcursul 

anului 

școlar 

profesorul consilier 

școlar  

elevi 

cadre 

didactice 

 

dotările 

cabinetului de 

consiliere  

bugetul școlii 

Curriculum diferențiat  care le 

respectă particularităţile de învăţare şi 

de orientare a performanţei 

Îmbogățirea curriculumului cu noi 

domenii 

permanent 

pe 

parcursul 

anului 

școlar 

2021-2022 

profesorii de 

specialitate 

elevi 

cadre 

didactice 

 

literatură de 

specialitate  

săli de clasă cu 

dotări 

corespunzătoare 

consumabile 

echipamente IT 

internet 

bugetul scolii 

3 O3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încheierea de parteneriate cu 

universități de profil în vederea găsirii 

unor studenți  care să desfăsoare 

activități de mentorat și de 

constientizare a posibilităților de 

evoluție ulteriară în plan academic . 

octombrie-

noiembrie 

2021 

director 

coordonatorul de 

proiecte și programe 

educative  

elevi 

cadre 

didactice 

studenți 

cadre 

diactice 

universitare 

consumabile 

echipamente IT 

internet 

activități de 

voluntariat 

Încheierea a două 

parteneriate cu 

universități de profil 

UBB; UMF , 

Universitatea Tehnică  

Cel puțin două cursuri 

realizate  

(Calitativ) Dobândirea de 

către elevi a unor 

competențe transversale 

fundamentale, cum ar fi 

competențe în mediul 

digital, „a învăța să 

înveți”, spiritul de 

inițiativă și spiritul 

antreprenorial,. 

Pregărirea și susținerea unor cursuri în 

afara programului școlar pentru elevi 

capabil de performanțe înalte pe teme 

care să corespundă nevoilor lor de 

dezvoltare personală și academică 

(leadership , antrepenoriat, 

jurnalistică, etc ) de către părinți sau 

absolvenți de succes ai liceului  

comunicarea intenției Asociației de 

părinți și foștilor absolvenți  

semestrul II 

an școlar 

2021-2022 

director 

coordonatorul de 

proiecte și programe 

educative 

președintele 

Asociației Parinților 

elevi 

cadre 

didactice 

părinți 

foști 

absolvenți 

consumabile 

echipamente IT 

internet 

săli de clasă 

activități de 

voluntariat 
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selectarea părinților/absolvenților 

doritori 

O4 

 

 

 

 

 

Monitorizarea adaptării școlare a 

acestora în condițiile în care 

inadaptarea școlară, retragerea, 

izolarea și vulnerabilizare fizică și 

psihică în contextul pandemiei 

COVID 19 reprezintă factori de risc 

permanent 

pe 

parcursul 

anului 

școlar 

2021-2022 

profesorii diriginți 

cadrele didactice 

care predau la clasă 

elevi 

cadre 

didactice 

 

consumabile 

 

- 

O4  

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acordarea de sprijin și suport uman, 

material și financiar din partea școlii 

în vederea participării efective la 

concursuri, olimpiade, sesiuni de 

comunicări științifice , etc. 

în 

intervalele 

de tipm în 

care se 

desfăsoară 

concursuril

e 

 elevi 

cadre 

didactice 

părinți 

consumabile 

echipamente IT 

internet 

 

bugetul școlii+ 

surse 

extrabugetare 

(sponsorizări, 

etc) 

Consilere pentru orientarea ulterioară 

în carieră inclusiv pentru continuarea 

studiilor în afara țării 

semestrul II 

an școlar 

2021-2022 

profesorul consilier 

școlar 

elevi 

părinți 

consumabile 

echipamente IT 

internet 

instrumente de 

evaluare 

 

- Cunoasterea de către 

elevii cuprinși în program 

a opțiunilor de carieră și a 

demersurilor necesare 

continuării studiilor în 

străinătae  

O6 Premierea în cadrul oficial la nivelul  

liceului 

mai- iunie 

2022 

director, director 

adjunc 

cadre 

didactice 

părinți 

consumabile 

echipamente IT 

internet 

 

bugetul școlii+ 

surse 

extrabugetare 

(sponsorizări, 

etc) 

Bugetul alocat 

Portofoliul activităților  

 

 

INTEGRAREA EFICIENTĂ A COPIILOR CU CES ȘI A CELOR CU RISC EDUCAȚIONAL 

A. TITLUL PROGRAMULUI : Integrarea eficientă a copiilor cu CES și a celor cu risc educațional (copii proveniți din medii 

defavorizate, elevi  cu părinți plecați în străinătare, migranți, elevi de etnie rromă) 

B. ȚINTE STRAGICE Tinta 1,2 și 3 

C. PROGRAM REALIZAT PE GRUP ȚINTĂ:Elevii cu cerințe educative speciale și elevi cu risc educațional  
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D. COORDONATOR DE PROGRAM: Director MONICA BEREȘ 

E. OBIECTIVE 

O1. Îmbunătățirea serviciilor  psihopedagogice, logopedice şi de consiliere atât la secția română cât și la secția maghiară pentru 

elevii CES, elevii aflați  în situaţii de risc educaţional și cadrele  didactice din Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” care lucrează 

cu aceștia. 

O2 Creşterea preocupărilor de facilitare a studiului individual și a accesului la serviciile de specialitate (în conditiile în care la 

un număr de peste 1900 de elevi există un singur profesor consilier școlar pla secția română, iar pentru secția maghiară este 

disponibil 4 ore pe săptămână și un singur profesor logoped ) a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, și a celor aflați în 

situaţii de risc educaţional. 

O3 Monitorizarea progresului privind facilitarea studiului individual şi integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale special şi a 

celor aflați în situații de risc educațional 

O4. Creşterea numărului de elevi cu cerinţe educaţionale speciale şi a celor în situaţii de risc educaţional antrenați în diferite 

programe/ proiecte ale şcolii. 

O5 Informarea, formarea continuă/perfecţionarea şi consilierea  personalului didactic al școlii în domeniul educaţiei incluzive;  

O6. Responsabilizarea și implicarea părinților /tutorilor/ reprezentanților legali ai elevilor în procesul educativ și/sau corectiv 

recuperator. 

 

F. ETAPA I a proiectului: an școlar 2021-2022  

Nr.

crt. 

. 

Obiec

tive 
Activități Termene Responsabilități 

Resurse 

 Indicatori de 

performanță 
Umane Materiale Financiare 

1 
O1 

 

Identificarea eleviilor cu CES și a celor aflați în 

situații de risc educational, a problematicii cu 

care aceștia se confruntă și constiutuirea unor  

echipe funcționale de intervenție 

multidisciplinară în vedera elaborării unor 

planuri de intervenție personalizată (logoped, 

profesor consilier, cadre didactice de sprijin, 

învățători, diriginți, cadre didactice de la clasă) 

septembrie-

octombrie 

2021 

cadre didactice, 

profesorul 

consilier școlar, 

profesorii de 

sprijin, 

logoped 

cadre 

didactice, 

elevi,  

părinți 

 

consumabile 

echipamente IT, 

platforma școlii 

bugetul școlii 

Peste 85% din elevii 

identificați cuprinși în 

programe corective 

recuperatorii și/sau de 

consilere. Existenta 

planurilor de intervenție 

personalizată pentru toți și 

a proceselor verbale de 

constituire echipelor 

multidisciplinare 

Monitorizarea progresului școlar și a evoluției 

în plan cognitiv, emoțional și comportamental 

al elevilor  implicați în program 

pe tot 

parcursul 

anului scolar 

echipa 

multidisciplinară 

cadre 

didactice, 

elevi,  

părinți 

consumabile 

echipamente IT, 

 

bugetul școlii 

Creștera cu 5 % a 

performanțelor obținute 

de elevi 

Existența planurilor de 

intervenție personlizată/și Evaluarea și revizuirea periodică a strategiilor ori de câte echipa cadre consumabile bugetul școlii 
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de intervenție în funcție de progresul înregistrat 

(planuri remediale, planuri de intervenție  

personalizată) 

ori este 

necesar 

multidisciplinară didactice, 

elevi,  

părinți 

echipamente IT, 

 

sau remediale revizuite. 

Consiliere individuală sau de grup și/sau 

intervenții specifice (logopedice, de sprijin) în 

cadrul cabinetelor de specialitate atât a elevilor, 

cât și a cadrelor didactice ca urmare a 

vulnerabilizării fizice și psihice in contextul 

pandemiei COVID 19. 

pe tot 

parcursul 

anului școlar 

2021-2022 

profesorul 

consilier școlar 

profesorii de 

sprijin 

profesorul 

logoped 

cadre 

didactice 

elevii, 

 părinți 

 

dotări specifice 

cabinetelor 

consumabile 

bugetul școlii 

 

bugetul școlii 

Existenta registrelor de 

consiliere 

Elevii sunt mai bine 

integrați în colectiv, 

rezilienți,  au o stimă se 

sine crescută 

Achiziționarea unor  instrumente standardizate 

de evaluare pentru copii dislexici 

februarie 

2022 

administrator, 

profesor logoped 
elevii 

Dyslexia & 

Developmental 

Dysorthography 

Assessment 

Battery - 2 

500 euro 

fonduri 

extrabugetare 

Cel puțin o baterie  de 

evaluare a dislexiei pe 

ciclu de invatamant 

primar si gimnazial. 

2 
O2 

 

Consiliere privind utilizarea platformei școlii și 

a tehnologiilor digitale, inclusiv a tehnologiilor 

de asistare pentru elevii cu CES, părinți și 

cadre didactice 

septembrie- 

decembrie 

2021 

directori 

administrator 

învățătoare, 

cadre didactice, 

personal de 

specialitate 

cadre 

didactice, 

elevi, părinți 

 

echipamente IT 

platforma școlii 

Text-To-Speech 

Assistive Tools 

Math Tools 

7000 lei 

Bugetul școlii 

Toți elevii cu CES au 

acces și  sunt instruiți în 

ceea ce privește utilizarea 

tehnologiilor digitale 

Valorificarea sălii multisenzoriale CCC pt 

gestionarea intervențiilor  în situații de criză la 

copii cu CES sau cu dificultăți emoționale 

severe (ciclul primar), elaborarea unor 

protocoale de intervenție 

ori de câte 

ori este 

nevoie pe 

parcursul 

anului școlar 

director/director 

adjunct 

profesorul 

consilier școlar 

cadre 

didactice 

elevii 

 

proiector, sistem 

audio, instrumente 

muzicale, 

materiale 

senzoriale 

perete grafic 

iglu senzorial 

8000 de euro 

Protocolele elaborate 

pentru ciclul primar 

50% din situatii de criză 

gestionate în cadrul sălii  

CCC 

3 
O3 

 

Realizarea proiectului ”Suntem curioși, suntem 

sănătoși” 

Crearea unui Club de Teatru pe baza unui 

parteneriat cu CCC și pe bază de voluntariat 

prin SNAC cu elevii din liceu din unitatea 

noastră de învățământ 

noiembrie  

2021 –iunie 

2022 

coordonatorul 

proiectului 

cadre 

didactice 

elevii 

claselor de 

liceu, elevii 

cu CES 

părinți 

Consumabile, 

echipamente IT, 

imprimantă 

xerox 

materiale 

specifice pe tipuri 

de activități 

3000 ron 

Fonduri 

extrabugetare 

Cel puțin 20 de elevi 

cuprinși în cadrul acestui 

proiect; 

portofoliul proiectului, 

afișe și anunțuri pentru 

popularizarea proiectului; 

protocoale semnate cu  

partenerii din proiect. 

Implicarea constantă în programe care au ca 

obiectiv gestionarea problematicii cu care 

aceștia sunt predispuși să se confrunte 

(marginalizarea, izolarea, bullying-ul) derulate 

la nivelul școlii 

pe tot 

parcursul 

anului școlar 

2021-2022 

director adjunct 

cordonatorul de 

programe și 

proiecte 

educative 

cadre 

didactice 

elevii părinți 

 

platforma școlii 

consumabile 

echipamente IT, 

imprimantă 

xerox 

bugetul școlii 

Creșterea cu 25% a 

participării eleviilor cu 

CES și a celor cu risc 

educațional la proiectele 

derulațe în cadrul liceului 
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4 O4 

Încurajarea participării la cursuri de formare de 

educație incluzivă a cadrelor didactice de la 

ciclul primar prin punerea la dispoziție a 

ofertelor CCD -ului, ONG-urilor, Facultății de 

psihologie și Științele Educației, 

pe tot 

parcursul 

anului școlar 

2021-2022 

directori, 

CA 

responsabilul cu 

formarea 

continuă 

cadre 

didactice 

platforma școlii 

calculator 

imprimantă 

videoproiector 

consumabile 

xerox 

fonduri 

destinate 

formarii din 

bugetul școlii 

Creșterea cu 10% a 

cadrelor didactice din 

învățământul primar care 

participă la cursuri de 

formare 

5 

O1 

O4 

 

Încheirea de parteneriate cu secțiile de 

specialitate ale UBB și ONG-uri - Clujul are 

suflet, Centrul Cultural Clujean, sau cabinete 

individuale de psihologie în vederea 

suplimentării resurselor  implicate în lucrul cu 

copii cu CES și cu a celor cu  risc educațional 

ori de câte 

ori este 

necesar 

director adjunct 

cordonatorul de 

programe și 

proiecte 

educative 

cadre 

didactice 

elevi 

echipamente IT 

imprimantă, 

consumabile, 

bugetul școlii 

fonduri 

extrabugetare 

Cel puțin două 

parteneriate încheiate 

6 
O5 

 

Actualizarea procedurii de comunicare a 

informațiilor legate de evoluția elevului și 

modalităților de intervenție între părinte și 

echipa de intervenție multidisciplinară care 

gestionează cazul pe baza noilor reglementări 

legislative în vigoare în contextul pandemic 

ori de câte 

ori este 

necesar 

preșendintele 

comisiei pentru 

scrierea și 

implementarea 

procedurilor 

cadre 

didactice, 

elevi, 

parinți 

echipamente IT 

imprimantă 

consumabile 

 

bugetul școlii Existența procedurii 

Întărirea colaborării școală,  familie, instituții  

implicate (medici de familie, poliția de 

proximitate, DGASPC, etc.) în vederea 

eficientizării intervențiilor 

pe tot 

parcursul 

anului școlar 

2021-2022 

directori 

CA 

cadre 

didactice, 

elevi, 

parinți 

echipamente IT 

imprimantă, 

consumabile 

bugetul școlii Orarul întâlnirilor 

 

 

DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 

A. TITLUL PROGRAMULUI: Dezvoltarea bazei materiale  

B. ȚINTA STRATEGICĂ: Ținta 1 și 4 

C. OPŢIUNEA STRATEGICĂ: Opțiunea resurselor  materiale şi financiare 

D.  COORDONATOR DE PROGRAM: Director MONICA BEREȘ  

E. OBIECTIVE 

O1. Adecvarea numărului sălilor de clasă, al laboratoarelor, al cabinetelor, etc. la nevoile populației școlare în creștere, prin 

modernizarea, reabilitarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”; 

O2. Deschiderea oportunităţilor pentru o dezvoltare fizică armonioasă prin realizarea unei baze sportive accesibile elevilor şi 

cadrelor didactice şi după orele de curs 
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O3. Realizarea unui spațiu de siguranță și relaxare destinat atât profesorilor cât și elevilor din ciclul primar, în clădirea de pe 

strada Vlahuță 44 

E . ETAPA I a proiectului: an școlar 2021-2022 

 

Nr.crt

. 

. 

Obiective Activitati Termene Responsabilități 

Resurse 

 Indicatori de 

performanță 
Umane Materiale Financiare 

1 O1 

Finalizarea proiectului  

„Modernizarea, reabilitarea, 

extinderea și creșterea eficienței 

energetice a Liceului Teoretic 

„Onisifor Ghibu”- Axa prioritară 10- 

Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale, POR 2014-2020 

noiembrie 

2022 

deschiderea 

oficială ,  

directori 

CA 

elevi, cadre 

didatice  

personal, 

nedidactic și 

auxiliar, 

părinți 

33 săli de clasă cu 

dotări la standarde 

europene,  

o sală de sport 

supraetajată 

valoarea totală 

proiectului: 

29.069.367, 46 

lei 

toți elevii din ciclul 

gimnazial și clasele a IV a 

beneficiază de spațiul și 

resursele noii construcții  

Identificarea necesarului pentru 

dotarea spațiilor acolo unde mai este 

necesar: mobilier, aparatură audio-

video etc 

septembrie  

noiembrie 

2021 

 

Şefii de catedră 

Compartimentul 

financiar şi 

administrativ 

Cadrele 

didactice 

responsabile 

pe catedrele 

de 

specialitate; 

Contabilul şi 

administrato

rul unităţii 

consumabile  

imprimantă 

calculator, 

internet 

bugetul școlii 

Procesele verbale ale 

celor implicaţi; 

Cererile cu necesarul 

pentru fiecare spaţiu util 

Identificarea surselor financiare 

necesare achiziţionării materialelor în 

vederea utilării spaţiilor. 

septembrie  

noiembrie 

2021 

Conducerea şcolii, 

Asociaţia de 

părinţi, cadrele 

didactice 

Contabilul şi 

administrato

rul unităţii 

consumabile  

imprimantă 

calculator, 

internet 

bugetul școlii 

Contractele de 

sponsorizare incheiate, 

bugetele alocate, etc. 

Repartizarearea claselor și începerea 

cursurilor în noua construcție  

noiembrie 

2022 

deschiderea 

oficială ,  

directori 

CA 

elevi, cadre 

didatice  

personal, 

nedidactic și 

auxiliar, 

părinți 

33 săli de clasă cu 

dotări la standarde 

europene,  

o sală de sport 

supraetajată 

valoarea totală 

proiectului: 

29.069.367, 46 

lei 

Toți elevii din ciclul 

gimnazial și clasele a IV a 

beneficiază de spațiul și 

resursele noii construcții  

Organizarea și derularea activității anul scolar Conducerea şcolii, Contabilul şi consumabile  bugetul școlii Rapoartele realizate 
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școlare în noile spații 2021-2022 Asociaţia de 

părinţi, cadrele 

didactice 

administrato

rul unităţii 

imprimantă 

calculator, 

internet 

În urma realizării 

proiectului cursurile vor 

reveni la programul de 

dimineaţă pentru toţi 

elevii; 

2 
O1 

O2 

Inaugurarea sălii de sport supraetajată 

și a terenulilor aferente realizate în 

cadrul proiectului  

 

directori 

CA 

elevi, cadre 

didatice  

personal, 

nedidactic și 

auxiliar, 

părinți 

consumabile  

imprimantă 

calculator, 

internet 

bugetul școlii 
sala de sport si terenurile 

functionale 

Identificarea necesarului pentru 

dotarea sălii de sport acolo unde mai 

este necesar: mobilier, aparate 

sportive, etc. 

septembrie  

noiembrie 

2021 

 

Şefii de catedră 

Compartimentul 

financiar şi 

administrativ 

Cadrele 

didactice 

responsabile 

pe catedrele 

de 

specialitate; 

Contabilul şi 

administrato

rul unităţii 

consumabile  

imprimantă 

calculator, 

internet 

bugetul școlii 

Procesele verbale ale 

celor implicaţi; 

Cererile cu necesarul 

pentru fiecare spaţiu util 

Identificarea surselor financiare 

necesare achiziţionării materialelor în 

vederea completării dotărilor  

septembrie  

noiembrie 

2021 

Conducerea şcolii, 

Asociaţia de 

părinţi, cadrele 

didactice 

Contabilul şi 

administrato

rul unităţii 

consumabile  

imprimantă 

calculator, 

internet 

bugetul școlii 

Contractele de 

sponsorizare incheiate, 

bugetele alocate, etc. 

Popularizarea posibilității copiilor din 

cartier de a accesa terenurile de sport 

în cadrul comunității 

 noiembrie 

2021 

Conducerea şcolii, 

Asociaţia de 

părinţi, cadrele 

didactice 

Responsabil

ul catedrei 

de educație 

fizică și 

sport 

consumabile  

imprimantă 

calculator, 

internet 

bugetul școlii 
 

Toti copii din cartier au 

acces pe terenurile din 

curtea scolii Asigurarea accesului la terenurile de 

sport în cadrul unui program cunoscut 

de catre toti membrii  comunității 

pe tot 

parcursul 

anului școlar 

2021-2022 

Conducerea şcolii, 

Asociaţia de 

părinţi, cadrele 

didactice 

Responsabil

ul catedrei 

de educație 

fizică și 

consumabile  

imprimantă 

calculator, 

internet 

bugetul școlii 
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sport 

3 O3 

Definitivarea amenajării Sălii 

senzoriale CCC în Cladirea 3, de pe 

Vlahuță 44 

16 noi 

deschiderea 

oficială  

CCC 

Bereș Monica 

învățători și 

elevii din 

ciclul primar 

dotările sălii 

senzoriale 
8000 de euro 

Sala Senzorială 

operațională 

Elaborarea și derularea de activități 

specifice în cadrul sălii senzoriale 

ori de câte ori 

este necesar 

pe tot 

parcursul 

anului școlar 

2021-2022 

CA 

Coordonatorul de 

programe și 

proiecte educative 

Responsabilul 

Comisiei 

metodice a 

învățătorilor 

învățători și 

elevii din 

ciclul primar 

dotările sălii 

senzoriale 
bugetul școlii portofoliul activităților 

 

FORMAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE 

 

A. TITLUL PROGRAMULUI: Formarea profesională a cadrelor didactice  

B. ȚINTA STRATEGICĂ: Ținta 1,2, 3 și 5 

C. OPŢIUNEA STRATEGICĂ: Opțiunea resurselor  umane 

D.  COORDONATOR DE PROGRAM: Director MONICA BEREȘ  

E. OBIECTIVE 

O1 Încurajarea mobilității personalului didactic prin participare la programele Erasmus+ 

E . ETAPA I a proiectului: an școlar 2021-2022 

 

 

Nr.crt 

. 
Obiective Activitati Termene Responsabilități 

Resurse 

 
Indicatori de performanță 

Umane Materiale 
Financiar

e 

1 
O1 

 

Informarea cadrelor didactice din 

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” 

asupra posibilității de participare la 

octombrie 

2021 

Responsabilul cu 

formarea continuă 

cadre 

didactice 

consumabile 

calculator, 

imprimantă 

- 

Cel puțin 2 cadre didactice din 

Liceul Teoretic „Onisifor 

Ghibu” 
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programul Erasmus+ prezentare 

generală, obiective, acțiuni sprijinite și 

ce presupune depunerea candidaturii 

internet participă la programul 

Erasmus+ 

Toate cadrele didactice sunt 

informate asupra ce este un 

proiect de mobilitate și,a 

obiectivelor acestuia, acțiuni 

sprijinite și a modalităților de 

depunere a candidaturii 

Existența punctului de 

informare în sala profesorală 

Toate carele interesate de 

participarea la proiect cunosc 

pașii de depunere a candidaturii 

Organizarea a cel puțin 3 

întâlniri în vederea diseminării 

proiectului 

Cadrele didactice participante 

la proiect utilizează 

competențele dobândite în 

activitățile de predare - învățare 

Amenajarea unui punct de informare 

în sala profesorală în care cadrele 

didactice să poată consulta Ghidului 

Programului Erasmus+ 

octombrie 

2021 

Responsabilul cu 

formarea continuă 

cadre 

didactice 

consumabile 

calculator, 

imprimantă 

internet 

- 

Acordarea de consiliere în vederea 

depunerii candidaturii de către cadrele 

didactice din școală care au participat 

la mobilități, sau facilitarea consilierii 

accestora prin stabilirea de 

parteneriate cu personane abilitate în 

domeniu 

până la 

termenul 

limită de 

depunere a 

proiectului 

Responsabilul cu 

formarea continuă 

Cadrele diddactice 

din școală 

participante la 

proiect 

cadre 

didactice 

 

consumabile 

calculator, 

imprimantă 

internet 

- 

Acordarea de asistență pentru: 

înregistrarea pe portal, verificarea 

conformității cu criteriile 

programului,verificarea condițiilor 

financiare, completarea și depunerea 

formularului de candidatură. 

până la 

termenul 

limită de 

depunere a 

proiectului 

Responsabilul cu 

formarea continuă 

Cadrele diddactice 

din școală 

participante la 

proiect 

cadre 

didactice 

 

consumabile 

calculator, 

imprimantă 

internet 

- 

Facilitarea diseminării și exploatării 

rezultatelor proiectului la nivelul 

Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” 
iunie 2022 

Responsabilul cu 

formarea continuă 

Ccadrele didactice 

participante la 

proiect 

cadre 

didactice 

elevi 

consumabile 

calculator, 

imprimantă 

internet 

bugetul 

școlii 

Monitorizarea impactului programului 

de formare la nivelul claselor şi al 

liceului 

 

iunie 2022 

Responsabilul cu 

formarea continuă 

cadrele didactice 

participantela 

proiect 

cadre 

didactice 

elevi 

consumabile 

calculator, 

imprimantă 

internet 

bugetul 

școlii 
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X. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PLANULUI OPERAȚIONAL 

 

Implementarea planului operațional va fi realizată de către întregul personal al şcolii. 

Procesul de evaluare va fi asigurat de echipa managerială şi echipa de realizare (actualizare) prin: 

- Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare 

- Includerea de acţiuni specifice în planul de activitate al Consiliului de administraţie, al 

Consiliului profesoral, al tuturor comisiilor 

- Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral, 

- Consiliului de Administraţie 

- Revizuire periodică şi corecţii 

Activităţile de monitorizare şi evaluare vor consta in: 

- Realizarea procedurilor de monitorizare a obiectivelor programelor. 

- Discuţii cu cadrele didactice şi elevii asupra schimbărilor care au avut loc în procesul de 

predare – învăţare – evaluare. 

- Realizarea periodică a unor fişe referitoare la implementarea acţiunilor individuale. 

- Comunicarea acţiunilor corective prin raportare la rezultatelor obţinute. 

- Interpretarea datelor privind nivelul de atingerea a obiectivelor programul. 

- Stabilirea impactului asupra comunităţii. 


