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I CONTEXTUL  

I.1. MISIUNEA ŞCOLII  

 

 

Instituţia noastră este o şcoală dinamică, cu limba de predare 
maghiară, care are uşile deschise copiilor şi tinerilor cărora, prin resursele 
sale umane şi materiale, le oferă un mediu favorabil îmbogăţirii 
cunoştinţelor şi dezvoltării personalităţii lor. 

 
 
 

I.2. VIZIUNEA ŞCOLII  

 

 

Şcoala noastră are ca ţel asigurarea unui învăţământ şi a unei educaţii 
din ce în ce mai performante în limba maghiară, fiindcă acesta este 
elementul esenţial al speranţei într-un viitor mai bun. 
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I.3 PREZENTAREA UNITĂŢII DE INVĂŢĂMÂNT 

 

Proiectul  de dezvoltare instituţională al  Grupul Şcolar  "Horváth János" pentru perioada  

2011 – 2016 este parte integrantă a Strategiei de dezvoltare a învăţământului din zona de nord-vest 

a județului Bihor.  

Acest proiect a fost elaborat ca suport al reformei în curs de desfăşurare în sistemul naţional 

de învăţământ din România, reformă ce cuprinde toate componentele sistemului, de la curriculă şi 

până la management şi are ca scop crearea unui sistem educaţional adecvat societăţii cunoaşterii şi 

se bazează pe legislaţia actuală şi pe o diagnoză făcută cu realism.  

Din perspectiva dezvoltării durabile, a globalizării educaţiei, a integrării acesteia cu 

cercetarea şi inovarea, Grupul Şcolar  "Horváth János", respectiv beneficiarii direcţi ai sistemului de 

învăţământ, elevii, promovează politicile publice destinate implementării unei noi viziuni asupra 

educaţiei, formării, cercetării şi dezvoltării având ca dimensiuni principale  îmbunătăţirea calităţii şi 

a eficacităţii sistemului de educaţie şi formare profesională, facilitarea accesului universal la 

educaţie şi formare, deschiderea sistemului de educaţie şi de formare profesională către spaţiul 

european. 

Obiectul principal al şcolii noastre constă în promovarea unui învăţământ de calitate, 

dinamic, modern, flexibil şi creativ, bazat pe tradiţii şi valori, într-un real parteneriat şcoală- familie 

–comunitate. Obiectivele activităţile şi acţiunile propuse reprezintă căi de asumare de către elevi, a 

rolului de cetăţean activ şi responsabil, pregătit pentru a participa la configurarea propriului traseu 

de formare.  

La înființarea școlii, respectiv la elaborarea Planului de dezvoltare instituțională, am avut un 

număr de 416 de elevi la clasele pregătitoare şi I-IV repartizaţi în 20 de clase (15 la Marghita şi 

cinci la Şcoala Gimnazială Cheţ ), din care trei clase funcţionează în sistem alternativ step-by-step . 

La ciclul gimnazial cei 279 de elevi sunt repartizaţi în 11 clase (10 clase la Marghita şi o 

clasă la Cheţ), iar la ciclul liceal 373 de elevi sunt repartizaţi în 14 clase. Astfel numărul  elevilor în 

acest început de an şcolar este de 1068. 

Cursurile învăţământului primar sunt acoperite de cele 23 de posturi pentru învăţătoare, 

acoperite toate cu cadre didactice calificate. Dintre învăţătoare 18 sunt titulare, una detaşată şi trei 

suplinitoare calificate şi una fără studii corespunzătoare. Dintre învăţătoare zece au obţinut gradul 

didactic I, şapte  au gradul didactic II şi cinci sunt cu definitivat. Totalul de 25 de clase din 

învăţământul gimnazial şi liceal însumă 46,61 posturi didactice. Aceste posturi sunt acoperite de 43 

de cadre didactice calificate şi un cadru didactic necalificat. Dintre profesori 27 sunt titulari, opt 

suplinitori, doi detaşaţi, patru pensionari şi două cadre asociate. Dintre profesori 18 au gradul 

didactic I, şase au  gradul didactic II, 12 au definitivat şi şapte sunt debutanţi.  Din totalul de 66 de 

cadre didactice 13 sunt navetişti.  
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Activitatea cadrelor didactice este ajutată de munca personalului didactic auxiliar (şapte la 

număr) şi de personalul nedidactic (16 persoane). Şcoala funcţionează în patru corpuri de clădiri: 

două în municipiul Marghita şi două la Cheţ  (dintre care doar una aparţine din punct de vedere 

administrativ la Grupul Şcolar "Horváth János" Marghita. În corpul de clădire care găzduieşte 

învăţământul liceal se află nouă săli de clasă  ( incluzând şi o sală festivă), trei laboratoare cu 

cabinete (informatică, ştiinţe ale naturii şi limbi moderne), două cabinete (pentru consilierul 

psihologic, respectiv pentru consilierul educativ şi responsabilul CEAC), o bibliotecă cu 6185 

volume, birourile administrative, a directorului şi a directorului adjunct, respectiv o sală profesorală. 

Corpul de clădire care deserveşte clasele pregătitoare şi I-VIII are 17 săli de clasă, cabinet medical 

şi sală profesorală. La Şcoala Gimnazială Nr. 3 din Cheţ în asa numita Şcoală Mică sunt patru săli 

de clasă pentru grupele de preşcolari (trei grupe) şi o clasă pregătitoare (o sală). Astfel clasele I-V 

au primit loc în incinta Şcolii Mari, care aparţine din punct de vedere administrativ Colegiului 

Naţional „Octavian Goga” Marghita.  

Cea mai mare problemă cu care se confruntă instituţia este lipsa spaţiului. Din această 

pricină clasele a II-a, parţial a III-a şi a IV-a, a VI-a, a IX-a și parţial a X-a frecventează cursurile 

P.M. (aceasta înseamnă un procent de 25-40% din elevi). La aceasta se mai adaugă şi faptul că la 

învăţământul liceal aproximativ 50% din elevi fac naveta zilnic (cu microbuze particulare 

contractate de către părinţi).  Pe viitor pentru  rezolvarea acestei situații, conducerea unitații va face 

demersuri în vederea construirii unui nou corp de clădire în incinta scolii. 
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I.4.  CONTEXTUL EUROPEAN  

  

 Din punct de vedere al politicilor educaţionale, România a avansat pe calea unei 

reforme coerente şi complexe în învăţământ. Legislaţia actuală sprijină dezvoltarea 

învăţământului. Un aspect  pozitiv este legat de aplicarea politicilor afirmate în legătură cu 

învăţământul (investiţii, dotări). Într-un context mai larg, România a aderat la Uniunea 

Europeană, ceea ce a favorizat colaborările la nivel şi abordările globale ale învăţării. Pe de altă 

parte, Uniunea Europeană a decis să schimbe politica în domeniul TIC (tehnologii informatice şi 

de comunicaţie), recunoscând decalajul faţă de USA şi hotărând să dezvolte în următorii ani 

Internetul şi să faciliteze şcolilor accesul la Internet. Contextul politic intern şi internaţional din 

domeniul educaţie, sunt deci, favorabile dezvoltării şcolii, pe liniile ei deja tradiţionale 

(tehnologii informaţionale şi de comunicaţie, limbi moderne, parteneriate interne şi externe). 

 

I.5 CONTEXT NAŢIONAL 

Problemele care caracterizează sistemul de învăţământ se regăsesc şi la nivel naţional: 

rigiditatea acestuia, lipsa unei continuităţi între formarea iniţială şi cea continuă preponderent 

teoretică, utilizarea metodelor de predare tradiţionale. Îmbunătăţirea calităţii învăţământului, 

modernizarea acestuia, face obiectul mai multe programe şi politici europene pe care România le 

adoptă. Cea mai importanta consecinţă a scăderii calităţii în învăţământ la toate nivelele 

educaţionale şi în toate formele (formală, non-formală şi informală) este adaptarea redusă a 

“ofertei” sau a produselor educaţionale la cerinţele pieţei muncii a judeţului Bihor. Decalajul dintre 

aceste două sectoare are efect direct asupra pregătirii resurselor umane în vederea unei inserţii 

optime pe piaţa muncii, şi secundar asupra creşterii şi dezvoltării economice a judeţului. 

Ponderea populaţiei şcolare în populaţia totală este în creştere constantă, atingând 22,0% în 

2011. Judeţul Bihor înregistrează valori generale mai ridicate faţă de media naţională pentru ratele 

de cuprindere în învăţământ –la toate nivelurile, primar, gimnazial şi liceal. 

Infrastructura de educaţie, aflată în proprietatea autorităţilor locale la toate nivelele în afara 

de universitar şi preşcolar, cu toate eforturile făcute până în prezent este deteriorată şi slab 

dezvoltată.  
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I.6 PRIORITĂŢI REGIONALE ŞI LOCALE  

 

Municipiul Marghita este un  important şi dinamic centru de educare şi cercetare ce 

generează un învăţământ de o înaltă ţinută ştiinţifică în acord cu piaţa muncii şi tendinţele de 

cunoaştere europene. 

Transformarea vieţii educaţionale şi de formare profesională din toate ciclurile de 

învăţământ prin conlucrarea tuturor factorilor decizionali de la nivel local, pentru a se satisface 

nevoile pieţei muncii şi cele de cunoaştere.  
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II DIAGNOZĂ ŞI ANALIZA DE NEVOI 

 

II. 1 ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 Oraşul Marghita este situat în partea de nord-vest a României în zona de nord a judeţului 

Bihor, pe malul drept al râului Barcău, aproape de confluenţa acestuia cu valea Bistrei. Teritoriul 

oraşului are o suprafaţă de 83,73 km
2 

 în componenţa căreia intră şi satele Cheţ şi Ghenetea. Acesta 

se învecinează la est cu comunele Viişoara şi Abram, la sud cu comuna Tăuteu, la vest cu comunele 

Abrămuţ şi Buduslău, iar la nord cu comuna Sălacea şi cu o mică porţiune a judeţului Satu-Mare. 

 

 

 

  

Judeţul Bihor 

 Municipiul Marghita şi comunele limitrofe relevante 

 Marghita a fost menţionată documentar pentru prima dată în 1216, denumit după prinţesa 

Sfânta Margit. În anul 1241 şi asupra acestei aşezări se năpustesc tătarii lăsând majoritatea caselor 

pustii. În timpul feudalismului Marghita şi zona înconjurătoare trece prin marile frământări sociale 

din 1467 şi 1514, iar după Bătălia de la Mohacs 1526 ajunge sub dominaţie otomană devenind 

paşalâc turcesc. Cu toate acestea localitatea îşi continuă ritmul dezvoltării devenind un important 

centru agricol şi comercial. După anul revoluţionar din 1848, care a coondus la desfiinţarea iobăgiei 

s-a dezvoltat industria şi Marghita a continuat să fie un puternic centru manufactier şi comercial. 

Marghita 

Tăuteu 

Chişlaz 

Viişoara 

Sălacea 

Buduslău 

Abrămuţ 
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Tot din această epocă a început industrializarea agriculturii prin folosirea maşinilor agricole 

provenite din Budapesta, Viena sau Praga. 

În 1852 Marghita devine domeniu al Abaţiei de Molk – Austria care a construit numeroase 

clădiri în localitate (chiar şi actualul sediu al Primăriei) contribuind totodată la dezvoltarea 

agriculturii mai ales a viticulturii şi pomiculturii. 

La sfârşitul secolului XIX începutul secolului XX în localitate se stabilesc tot mai multe 

familii evreieşti care contribuie la dezvoltarea meşteşugăritului şi a comerţului. După anul 1900 

Marghita devine centru administraiv al plasei, cu Tribunal şi Carte Funciară. Această dezvoltare 

continuă şi în perioada interbelică astfel încât la începutul celui de al doilea Război Mondial 

numărul locuitorilor ajunge la 7000.  

După tragediile aduse de război în 1947 se instaurează regimul comunist, pământul Abaţiei 

de Molk şi a ţăranilor sunt colectivizate. În anii comunismului Marghita devine centru de raion cu 

instituţiile aferente, se pun bazele unei industrii uşoare în care lucrau mii de oameni. 

În toamna anului 1967 Marghita devine un oraş fiind a doua putere economică a judeţului 

Bihor  după minicipiul Oradea. Industrializarea masivă a condus la creşterea exponenţială a 

numărului locuitorilor, dar şi la distrugerea vechii structuri, clădiri a oraşului. Foarte multe case au 

fost dărâmate pentru a da spaţiu blocurilor uniformizate. Această migrare se accentuează odată cu 

descoperirea zăcămintelor de petrol care a atras o populaţie numeroasă din zone îndepărtate a ţării.  

Destrămarea comunismului începând cu decembrie 1989 a a adus schibări majore în viaţa 

localităţii. Vechile megaintreprinderi şi-au închis porţile, s-au înfiinţat multe societîţi comerciale 

private s-au înapoiat pământurile proprietarilor de drept. Din păcate în momentul actual oraşul se 

confruntă cu problema şomajului, fapt necunoscut acum zece ani. Slaba reprezentare a 

învăţământului tehnic şi profesional – lipsa profilurilor după cerinţele pieţei – favorizează migrarea 

tinerilor cu studii medii sau sub, pe de altă parte foştii elevi ai instituţiilor Marghiteni nu se mai 

întorc în localitate după finalizarea studiilor universitare.   În anul 2003 primeşte titulatura de 

municipiu, făcând parte din categoria municipiilor de rangul II, de importanţă regională.   

În oraşul Marghita convieţuiesc oameni de diferite naţionalităţi. Prin colectivizarea 

agriculturii şi prin mecanizarea muncilor agricole, mulţi ţărani din împrejurimile Marghitei au 

rămas disponibili şi au căutat un loc de muncă pe şantierele din Marghita. Unii s-au calificat la locul 

de muncă, au primit locuinţă şi s-au mutat în Marghita. Cei care au domiciliul în satele din 

apropiere şi lucrează în Marghita, fac naveta. Navetismul organizat este un fenomen social care se 

întâlneşte des în zilele noastre. Numărul navetiştilor din sate spre Marghita este mare. Există şi un 

număr mic de navetişti din Marghita spre locurile de muncă de la sate. În această categorie intră 

specialişti în agricultură, învăţământ şi diferiţi funcţionari, chiar meseriaşi. 

Revoluţia din decembrie nu a dus numaidecât  la schimbări esenţiale în economia oraşului. 

Acestea au apărut pe parcurs astfel că în anul 2005 numărul societăţilor comerciale din Marghita, 



 

 10 

Cheţ şi Ghenetea, împreună cu asociaţiile familiale şi alte firme private a ajuns, la circa o mie. 

Marea majoritate sunt în domeniul comerţului şi al prestărilor de servicii, dar cele mai importante, 

cu cele mai mari cifre de afaceri, cu cea mai mare valoare a capitalului social şi cu cel mai mare 

număr de angajaţi, sunt din sfera producţiei. 

 

REPERE ISTORICE 

Marghita a fost menţionată documentar pentru prima dată în 1216, pentru ca în secolul 

următor să primească acceptul de a organiza târguri. De la acel moment încolo este cunoscută ca 

târg important. Pe rând, Marghita s-a aflat în proprietatea regelui maghiar sau a unor nobili 

maghiari, sub dominaţie otomană şi sub stăpânirea Imperiului Austro-Ungar, rămânând în tot acest 

timp un important centru agricol şi comercial. Din 1852 când localitatea ajunge domeniu al Abaţiei 

de Mölk din Austria, Marghita se dezvoltă şi mai mult prin acordarea unei atenţii sporite viticulturii, 

culturilor de cereale şi pomilor fructiferi. Din 1918 Marghita este parte integrantă a României, fiind 

ridicată în 1967 la rangul de oraş pentru ca în 2003 să primească titulatura de municipiu.  

La acest moment Marghita este perceput ca şi un oraş industrial, în care predomină industria 

uşoară şi cea extractivă este pe cale de dispariţie, dar şi ca un oraş balnear datorită apelor termale cu 

proprietăţi curative. În ultimii ani s-au făcut demersuri pentru ca oraşul să fie recunoscut ca staţiune.  

 

CAPITALUL NATURAL 

Suprafaţa totală a Marghitei, incluzând şi localităţile aparţinătoare Cheţ şi Ghenetea, este de 

8.373 ha.  

Populaţia stabilă la data de 01.07.2006 este înregistrată la Institutul Naţional de Statistică ca 

fiind de 17.343 persoane dintre care 8.924 femei (51,45%), şi reprezintă 5,78% din populaţia urbană 

a judeţului Bihor. Populaţia oraşului a cunoscut o uşoară descreştere în ultimii ani, numărul de 

stabiliri în oraş fiind în fiecare an mai mic decât numărul de plecări. Densitatea ei este de 207 

locuitori/km2 iar rata de îmbătrânire de 65% (raportul dintre populaţia cu vârsta de la 60 de ani în 

sus faţă de populaţia până la 14 ani), un raport optimist. 

 

- Grafic nr. 1 - 
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Populaţia Marghitei este compusă din: 53% români, 43% maghiari şi 4% alte minorităţi, în 

special slovaci şi rromi, conform recensământului din 18 martie 2002. Aceştia practică mai multe 

culte religioase, vieţuind în înţelegere ortodocşi (47%), reformaţi (30%), romano-catolici (14%), 

greco-catolici, baptişti, penticostali şi alţii. Patrimoniul cultelor cuprinde 14 biserici.  

 

- Grafic nr. 2 -  
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Graficul de mai sus ilustrează faptul că populaţia de vârste la care e aptă de muncă este 

numeroasă, lucru semnificativ în cadrul unei comunităţi pentru posibilităţile sale de dezvoltare.  

De asemenea, în ultimii ani rata natalităţii s-a situat mereu deasupra ratei mortalităţii, după 

cum este evidenţiat în graficul următor, astfel că sporul natural a fost pozitiv, deşi la nivel de judeţ 

lucrurile stau invers.  

 

- Grafic nr. 3 - 
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În ceea ce priveşte numărul de căsătorii şi de divorţuri, dacă la nivel de judeţ căsătoriile sunt 

de aproximativ 6 ori mai multe decât divorţurile, în cazul Marghitei ele sunt doar de 2,5 ori mai 

multe, semn că instituţia familiei nu şi-a pierdut valoarea în aceiaşi măsură ca şi în marile 

aglomerări urbane.  
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FORŢA DE MUNCĂ ŞI PREGĂTIREA CONTINUĂ 

Pentru început vom ilustra domeniile în care activează forţa de muncă a municipiului 

Marghita.  

 
- Grafic nr. 4 - 
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Din totalul populaţiei ocupate de 9.028 persoane, după cum se poate observa, procentul cel 

mai mare era reprezentat la recensământul din 7 ianuarie 1992 de către populaţia ocupată în 

industrie. 11,8% din aceasta lucra în industria extractivă, 85,5% în industria prelucrătoare iar restul 

în domeniul energiei. La vremea aceea doar 7% din populaţia ocupată activa în agricultură, pentru 

ca ulterior rândurile ei să se dubleze iar procentul să crească considerabil – la recensământul 

următor din 18 martie 2002, acest procent a ajuns la 18%.  

 Între cele două recensăminte amintite deja, o schimbare semnificativă a avut loc în industrie, 

unde la finalul celor 10 ani doar aproximativ 70% din numărul celor care activau aici iniţial au 

rămas în această ramură a economiei, pentru ca până în 2004 numărul lor să crească din nou foarte 

mult şi industria să deţină 76% din totalul populaţiei ocupate. Migraţia cea mai semnificativă pare 

să fi avut loc dinspre agricultură spre industrie, în agricultură fiind declarată în 2009 o populaţie 

ocupată de doar 60 de persoane. Numărul mediu de salariaţi în industrie era în 2009 de 6.562 de 

persoane, din care 5.911 de persoane – adică 90% din aceştia – în industria prelucrătoare şi 141 de 
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persoane în industria energiei electrice şi termice, gaze şi apă, abia restul activând în industria 

extractivă pentru care ani buni a fost renumită zona Marghita.  

 Graficul de mai jos ilustrează structura ponderilor populaţiei ocupate pe ramuri ale 

economiei naţionale – în 2004. 

  
- Grafic nr. 5 -  

Ponderea salariatilor in ramurile economiei conform evidentelor INS 
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Populaţia activă şi rata de întreţinere conform ultimelor recensăminte este evidenţiată în tabelul de 

mai jos. 

- Tabel nr. 1 - 

 

 

Populaţia 

totală 

Procentul populaţiei active din 

populaţia totală  

Rata de 

întreţinere 

1977 14.589 52,7 % 89,6 

1992 19.071 49,6 % 101,5 

2002 17.291 43,4%  

(din care 52% bărbaţi) 

130,4 

 

După cum se poate vedea, de-a lungul anilor procentul populaţiei active din totalul populaţiei a fost 

în continuă scădere şi pentru a ilustra situaţia acesteia am pregătit următorul grafic. 
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- Grafic nr. 6 - 
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Tot din datelor statistice furnizate de INS am obţinut structura populaţiei ocupate pe zona Marghita 

în 2009.  

- Tabel nr. 2 - 

 Bărbaţi Femei Total 

Marghita 3.130 3.193 6.323 

Cheţ 257 152 409 

Ghenetea 176 137 313 

Total 3.563 3.482 7.045 

 

 

Începând cu ultimul semestru din 2009, oferta de locuri de muncă şi implicit ocuparea 

acestora a fost dinamizată în sectorul construcţiilor prin implicarea firmei Bechtel International. 

Astfel, semnificative din punct de vedere al locurilor de muncă oferite au fost Bursele Bechtel, în 

vederea angajării de persoane care să participe la construirea autostrăzii. Acestea au fost organizate 

în decembrie 2009 şi martie 2010, când s-au oferit 200 de locuri de muncă, respectiv 400, dar numai 

82,5% dintre acestea au fost ocupate în prima tranşă şi 11,75% în cea de-a doua. 

Oferta de locuri de muncă prin intermediul AJOFM, în Marghita, conform informaţiilor obţinute de 

la această instituţie, a avut următoare structură în ultimii ani: 
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- Tabel nr. 3 - 

ANUL Locuri de muncă Domeniile de activitate cu cele mai 

multe oferte 

2008 245 construcţii – 110  

industria uşoară – 120 

209 272 industria uşoară – 130 

construcţii – 140 

2010 298 construcţii -164, 

industria uşoară -128 

2011 – până în 

aprilie 

387 construcţii – 253,  

industria uşoară – 83 

  

Încadrările în muncă prin intermediul aceleiaşi instituţii se prezintă astfel: 
 

- Tabel nr. 4 - 

ANUL Persoane mediate şi 

încadrate 

Din care femei 

2008 251 50,2 % 

2009 287 52,9 % 

2010 301 55,5 % 

2011 – până în aprilie 362 50,3 % 

 

 În ceea ce priveşte cursurile de formare profesională organizate la Marghita de către 

AJOFM, în ultimii 3 ani acestea au fost doar de confecţioner articole din piele şi înlocuitori cu un 

număr total de participanţi de 124 de persoane. Pentru acest an sunt programate a fi desfăşurate 

cursuri de calificare în meseria de confecţioner asamblor articole din textile pentru un număr de 70 

de cursanţi.  

 

 

SĂNĂTATEA, ASISTENŢA SOCIALĂ ŞI ONG-URILE 
 

Asupra sănătăţii populaţiei veghează cabinete medicale particulare, un dispensar şi un spital 

orăşenesc cu un număr de aproximativ 250 de paturi şi având ca şi secţii: medicina internă, 

psihiatria, oftalmologia, chirurgie, obstetrică, ginecologie, ORL, ATI, pediatrie, reumatologie. În 

total, aproximativ 50 de medici şi stomatologi, şi 185 de persoane cu nivel mediu de calificare în 

domeniul sanitar.  

În cadrul spitalului orăşenesc, în secţia de Recuperare fizică şi balneologie, se realizează 

tratament balneologic. Baza de tratament cuprinde instalaţii şi dotări pentru electroterapie, 

termoterapie, magnetoterapie, aerosoli, hidro-kinetoterapie, masaj, kinetoterapie, duş subacval, băi 

cu bule de dioxid de carbon şi băi vârtej. În bazinele ştrandului orăşenesc se fac în sezonul cald băi 

cu apă termală şi aerohelioterapie, apele termominerale de la Marghita fiind folosite în cura externă, 

atât profilactic, pentru persoane sănătoase sau aparent sănătoase, cu factori predispozanţi pentru 

îmbolnăvire, constituţionali, din mediul extern cât şi pentru tratamentul unor afecţiuni cum ar fi: 
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deficienţe ale aparatului locomotor, adaptare defectuoasă la factori termici, activităţi în condiţii de 

frig şi umezeală, sedentarim, poziţii vicioase la muncă, surmenaj fizic şi intelectual.  

Promovarea incluziunii sociale este o importantă prioritate regională, întrucât în judeţul 

Bihor, ca şi în restul ţării se manifesta diferenţe importante de acces (la servicii medicale şi sociale, 

la educaţie, pe piaţa muncii) între bărbaţi şi femei, între mediul rural şi cel urban, pentru populaţia 

romă, pentru persoanele cu dizabilităţi, pentru alte grupuri dezavantajate. Aceste grupuri sunt încă 

supuse riscului de marginalizare socială, determinat în primul rând de discriminare în privinţa 

accesului la viaţa economico-socială. Categoriile cele mai afectate sunt copii aflaţi în sistemul de 

protecţie de stat şi cei care părăsesc acest sistem, populaţia romă, persoanele cu dizabilităţi, şomerii 

şi pensionarii. 

Autorităţile locale nu au reuşit întotdeauna să controleze fenomenele sociale grave, cum ar fi 

creşterea şi extinderea sărăciei în această zonă, şi să ţină pasul cu noile provocări pe care le aduc 

modificările socio-economice. Populaţia din această zonă care întâmpină dificultăţi sociale: sărăcie, 

lipsa locuinţei, cazuri extreme, etc. nu are foarte multe opţiuni din partea autorităţilor locale datorită 

precarităţii infrastructurii sociale. În anii 2010 şi 2011 au fost înregistrate 316, respectiv 210 cereri 

de acordare de locuinţe sociale, în vreme ce există doar 26 de locuinţe sociale. 

La momentul acesta doar unele familii din Marghita dintre cele care ar avea nevoie de ajutor social 

trec peste jena de a merge la primărie şi a se interesa care este sprijinul pe care îl pot primi în 

situaţia în care se află. Există astfel nevoia unui centru de zi, centru de consiliere specializat care să 

dea un ajutor real cazurilor sociale. 

             COMUNICAŢII 

 Municipiul Marghita este conectat la următoarele tipuri de reţele de telecomunicaţii:  

- telefonie fixă Romtelecom cu un număr de aproximativ 2.800 de abonaţi şi RDS cu un număr de 

aproximativ 200 abonaţi;  

- telefonie mobilă – Connex, Orange, Zapp,Cosmote,RDS; 

- televiziune prin cablu cu 4 200 cca abonaţi cu posibilitate de conectare la Internet. 

             LOCUINŢE 

 În municipiul Marghita sunt 6261 locuinţe din care 6025 se află în proprietate privată. 

Costurile pentru întreţinerea acestora se ridică la 1.500.000 lei/lună. În ceea ce priveşte costurile 

serviciilor acestea se ridică al următoarele preţuri: 

 Utilităţi Valoare 

Curent electric   60 lei/lună 

Apă-gunoi-canalizare   50 lei/lună 

 

TV cablu 25 lei/lună 

Gaz 150 lei/lună 

Telefon   40 lei/lună 

Impozit   15 lei/ lună 
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ODIHNĂ ŞI AGREMENT 

               Principalele puncte turistice din Marghita sunt: Biserica romano-catolică Sf. Maria (1772), 

Biserica Reformată ( sec.XVI-XVIII ) şi Castelul Csaky ( sec.XVIII ) şi Ştrandul cu apă geotermală.  

Cel mai important punct de atracţie turistică îl constituie Ştrandul cu apă geotermală 

(bicarbonatată, clorurată, sodică, hipertermală, hipotonă), este vizitat anual de sute de turişti din 

zonă, precum şi din judeţele apropiate. În localitate se află mai multe izvoare de apă termală, cu 

debite de 5-10 m/s şi temperaturi cuprinse între 64
0
C-69

0
C.  

În imediata apropiere a Marghitei se află râul Barcău, o pădure mare şi două lacuri, care au 

un ridicat potenţial turistic. 

Locuitorii Marghitei sunt cunoscuţi ca oameni ospitalieri, harnici şi buni meseriaşi, trăsături 

păstrate până în zilele noastre de la străbunii care au trăit lângă câmpurile cu margarete.   

 

              SERVICII COMUNITARE 

Staţia de salvare care funcţionează 24 de ore/zi având sediul pe str. Calea Republicii, nr.31;     

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor, prin Grupul 2 de 

intervenţie Marghita  asigură intervenţia în caz de incendii, calamităţi naturale şi catastrofe printr-o 

Subunitate de pompieri constituită la nivelul municipiului Marghita şi având în componenţă un 

număr de aproximativ 75 de cadre şi ostaşi. Sediul se află pe str. Liliacului nr.22; 

Poliţia funcţionează 24 de ore/zi având sediul pe str. Independenţei, nr.19; 

Serviciul de Evidenţă informatizată a Populaţiei Marghita, str. Eroilor, nr.14;   

Corpul de gardieni publici, str. Calea Republicii, nr.1;  

Oficiul Poştal Marghita,  str. Eroilor, nr.4; 

Staţie taxi, pe str. Calea Republicii nr.57 şi str. I.L Caragiale nr.14; 

Protecţia civilă, str. Calea Republicii, nr.1. 

 

CULTURA, EDUCAŢIA, TINERETUL, SPORTUL 

În Planul de Dezvoltare al Judeţului Bihor 2011-2016, pentru zona Marghita dezvoltarea 

sectoarelor sociale – învăţământ şi cultură, este evidenţiată ca fiind satisfăcătoare.  

Din punctul de vedere al unităţilor de învăţămât care se îngrijesc de educaţia copiilor din 

Marghita, Cheţ şi Ghenetea, complexul celor 3 localităţi se prezintă astfel: 4 grădiniţe, o şcoală 

pentru învăţământul primar şi gimnazial care îşi desfăşoară activităţile în 3 locaţii (Marghita, Cheţ 

şi Ghenetea), educaţie preuniversitară reprezentată de două şcoli cu profile diferite:  

 

 Grupul Şcolar “Horvath Janos “ aproximativ  45% dintre elevii acestuia provenind din 

mediul rural,  
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 o şcoală profesională – Grupul Școlar Agricol “Horea” – unde 70% din elevi sunt de 

provenienţă rurală, 

 un liceu – Colegiului Naţional “Octavian Goga”, 45% dintre elevii acestuia provenind din 

mediul rural 

 şi Centrul Marghita al Universităţii de Vest Vasile Goldiş din Arad.  

În anul şcolar 2010-2011 au fost înscrişi la gradiniţă un număr de 595 de copii, în 

învăţământul primar 748 de copii, în cel gimnazial un număr de 825 elevi, în cel liceal 1.225 de 

elevi, iar în învăţământul profesional şi de ucenicie 463 de elevi.  

- Grafic nr. 7 - 

Distributia elevilor in sistemul de invatamant
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La nivelul învăţământului liceal şi profesional, rândurile elevilor din Marghita sunt 

completate de copiii din satele învecinate, care fac naveta.  

Din punct de vedere al etniei, numărul de copii înscrişi în anul şcolar 2010-2011 se structurează 

astfel: 

 

- Grafic nr. 8- 

0

200

400

600

800

1000

Romani Maghiari Rromi

Invatamant primar si gimnazial

Invatamant liceal

Invatamant profesional, ucenicie

 
 

Numărul foarte scăzut de reprezentanţi ai altor etnii, cum este cea slovacă, a determinat 

includerea în graficul de mai sus doar a elevilor români, maghiari şi rromi. Deşi în fiecare an, în 
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clasele I-VIII există un număr de 55-60 de copii rromi înscrişi, aceştia nu se mai regăsesc în 

sistemul de învăţământ liceal sau profesional. În ultimii 4 ani nici un elev rom nu a fost evidenţiat în 

cataloagele Grupului Școlar Agricol “Horea” sau a Colegiului Naţional “Octavian Goga”.  

Bibliotecile din cadrul unităţilor de învăţământ se adresează elevilor şi le pun acestora la 

dispoziţie cărţi pe nivelul lor de înţelegere şi cele necesare pe parcursul anilor de şcoală conform 

programei de învăţare. După cum se poate vedea mai jos numărul persoanelor înscrise confirmă 

faptul că fiecare elev este înscris la biblioteca propriei şcoli.   

 - Tabel nr. 5 - 

 

Fond de 

carte 

Cărţi 

împrumutate Persoane înscrise 

Media de cărţi 

împrumutate pe cititor 

Biblioteca municipală 75.629 60.000 3.500 17,14 

Biblioteca Grupului 

Scolar “Horvath 

Janos” 6854 2560 562 12,81 

Biblioteca grupului 

şcolar agricol “Horia” 8.174 4.420 384 11,51 

Biblioteca şcolii 

generale 23.564 8.281 637 13,00 

 

Iniţiativele culturale la Marghita aparţin în mare parte Asociaţiei Culturale pentru Tineret 

“Pozeon”, Clubului Rotary și Clubului Kiwanis, asociaţii non-profit care urmăresc promovarea artei 

şi culturii în municipiul Marghita şi sprijinirea tinerilor talentaţi în această direcţie. Activităţile sunt 

sponsorizate de firme locale şi asociaţia speră că poate inviora viaţa culturală deşi combaterea 

letargiei culturale în care se complace oraşul s-a dovedit dificilă până la acest moment.   

O altă iniţiativă locală menită să deschidă gustul pentru artă este Clubul foto Helios care 

organizează expoziţii locale aducând lucrări ale unor nume cunoscute dar şi în Oradea, Cluj, 

Debrecen cu lucrările propriilor fotografi.  

De interes pentru copii tineret sunt cluburile şi asociaţiile sportive: clubul de fotbal, cel de 

karate, clubul sportiv şcolar, Asociaţia Sportivă Bihoreana şi Asociaţia Sportivă Petrom. Clubul de 

karate Shotokan “Good Dragon” Marghita, afiliat la Federaţia Română de Karate Modern şi 

Uniunea Nordică a Cluburilor de Karate Shotokan pregăteşte pentru competiţii copii care au ajuns 

să fie medaliaţi cu aur şi bronz la campionatele naţionale şi au obţinut şi alte rezultate meritorii în 

diferite competiţii . 

În vederea efectuării studiului s-au luat în considerare opiniile oamenilor din unităţile 

administrativ teritoriale: municipiul Marghita (cu satele Cheţ şi Ghenetea
1
) şi comunele învecinate 

(Abrămuţ, Buduslău, Tăuteu, Chişlaz, Sălacea, Viişoara, mai puţin comuna Abram).  

Motivaţia includerii în studiu numai a acestor localităţi se referă la faptul că în proporţie 

semnificativă elevii care urmează şcoala în municipiul Marghita provin numai din aceste localităţi. 

                                                           
1
 Pe tot parcursul acestui studiu, considerăm că municipiul Marghita include si satele Cheţ şi Ghenetea. 
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Figura nr. 1 prezintă distribuţia pe zone a populaţiei, conform datelor  Recensământului din 

2002, obţinute de la Comisia Judeţeană de Statistică Bihor; şi anume: din totalul  populaţiei de 

34.758 de persoane, 17.291 se află în municipiul Marghita şi 17.467 în comunele învecinate.  

 

 

Figura nr. 1. Distribuţia populaţiei studiate pe localităţi
2
 

 Total Masculin Feminin 

Marghita 17.291 8.398 8.893 

Comune învecinate 17.467 8.608 8.859 

Total populaţie 34.758 17.006 17.752 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Am avut în vedere populaţia la nivel de comune şi nu la nivel de sate aparţinătoare comunelor. Detaliile privind 

structura populaţiei din aceste comune şi din Marghita sunt cuprinse în Anexele nr. 1 – 7. 
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Tabelul nr. 1. Distribuţia pe sexe a populaţiei studiate  

 

 

Figura nr. 2. Distribuţia populaţiei studiate pe sexe şi localităţi 

În  Tabelul nr. 1 şi Figura nr. 2 observăm că din totalul de 17.291 de persoane din Marghita, 

8.893 sunt de genul feminin, iar diferenţa de 8.398 de persoane e reprezentată de genul masculin. În 

ceea ce priveşte comunele învecinate, distribuţia pe sexe se prezintă astfel: în localitatea Abrămuţ, 

din cele 3.020 de persoane, 1.550 sunt de genul feminin, iar 1.470 sunt de genul masculin. În 

localitatea Buduslău, din cele 1.969 de persoane, 1.021 sunt de genul feminin, iar 948 sunt de genul 

masculin. În Chişlaz, din totalul de  3.444 de persoane, 1.767 sunt de genul feminin, iar diferenţa de 

1.677 de genul masculin. În Sălacea, din totalul de  3.181 de persoane, 1.619 sunt de genul feminin, 

iar 1.562 sunt de genul masculin. În Chişlaz, din totalul de  3.444 de persoane, 1.767 sunt de genul 

feminin, iar 1.677 sunt de genul masculin. În cea mai mare din comunele învecinate cuprinse în 

studiu şi anume Tăuteu, situaţia este următoarea: 2.213 persoane de gen feminin şi 2.275 persoane 

de gen masculin. În mod analog, pentru localitatea cu cel mai mic număr de persoane cuprins în 

studiu şi anume, Viişoara, din totalul de 1.365 de persoane,  689 sunt de gen feminin şi respectiv 

676 de persoane sunt de gen masculin. Aşadar, distribuţia pe sexe şi pe comune învecinate cu 

municipiul Marghita, arată că din totalul de 17.467 de persoane, 8.859 sunt de genul feminin şi 

restul de 8.608 de persoane sunt de genul masculin.  
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Figura nr. 3. Distribuţia populaţiei pe etnii 

 Români Maghiari Rromi Alta 

TOTAL 14900 17381 2190 287 

 

În ceea ce priveşte distribuţia pe etnii, Recensământul din 2002 a evidenţiat că în Marghita 

există o populaţie de 9.167 de români, 7.465 maghiari, 485 rromi şi 174 persoane de alte 

naţionalităţi. Distribuţia etnică pe comunele învecinate municipiului Marghita, evidenţiază un 

număr de 5.733 de persoane de etnie română, 9.916 persoane de etnie maghiară, 1.705 rromi şi 113 

persoane de alte etnii. 
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Figura nr. 4. Distribuţia populaţiei pe religii  

 

 Total Ortodoxă Reformată 

Romano 

catolică 

Greco 

catolică Baptistă Penticostală Altele 

Marghita 17.291 8.118 5.152 2.490 445 425 525 136 

Abrămuț 3.020 798 903 1.059 47 157 45 11 

Buduslău 1.969 31 1.874 45 8 11 0 0 

Chişlaz 3.444 1.803 990 259 103 138 142 9 

Sălacea 3.181 28 1.897 1.186 11 29 0 30 

Tăuteu 4.488 2.576 1.042 251 29 71 461 58 

Viişoara 1.365 232 785 80 71 129 58 10 

Comune 17.467 5.468 7.491 2.880 269 535 706 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 

 

Figura nr. 5. Distribuţia populaţiei pe criteriul religios 

 

Tabelul nr. 2, respectiv Figurile nr. 4 şi 5, ne indică distribuţia pe religii şi localităţi a 

populaţiei, astfel:  în municipiul Marghita, din totalul de 17.291 de persoane, 8.118 sunt ortodocşi, 

5.152 sunt reformaţi, 2.490 sunt romano-catolici, 445 sunt greco-catolici, 425 aparţin cultului 

baptist, 525 sunt penticostali, 136 de persoane au alte orientări religioase. În localitatea Abrămuţ, 

din totalul de 3.020 de persoane, 798 sunt ortodocşi, 903 sunt reformaţi, 1.059 sunt romano-catolici, 

47 sunt greco-catolici, 157 aparţin cultului baptist, 45 sunt penticostali, 11 persoane au alte orientări 

religioase. În localitatea Buduslău, din totalul de 1.969 de persoane, 31 sunt ortodocşi, 1.874 sunt 

reformaţi, 45 sunt romano-catolici, opt sunt greco-catolici, 11 aparţin cultului baptist, nu există nici 

o persoană cu apartenenţă penticostală şi analog, nici o persoană cu altă orientare religioasă. În 

localitatea Chişlaz, din totalul de 3.444 de persoane, 1.803 sunt ortodocşi, 990 sunt reformaţi, 259 

sunt romano-catolici, 103 sunt greco-catolici, 138 aparţin cultului baptist, 142 sunt penticostali, iar 

nouă persoane au alte orientări religioase. În localitatea Sălacea, din totalul de 3.181 de persoane, 

28 sunt ortodocşi, 1.897 sunt reformaţi, 1.186 sunt romano-catolici, 11 sunt greco-catolici, 29 

aparţin cultului baptist, nicio persoană cu apartenenţă penticostală, 30 de persoane au alte orientări 

religioase. În localitatea Tăuteu, din totalul de 4.488 de persoane, 2.576 sunt ortodocşi, 1.042 sunt 

reformaţi, 251 sunt romano-catolici, 29 sunt greco-catolici, 71 aparţin cultului baptist, 461 sunt 

penticostali, iar 58 persoane au alte orientări religioase.  În localitatea Viişoara, din totalul de 1.365 

de persoane, 232 sunt ortodocşi, 785 sunt reformaţi, 80 sunt romano-catolici, 71 sunt greco-catolici, 

129 aparţin cultului baptist, 58 sunt penticostali, iar 10  persoane au alte orientări religioase. 
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 Per total, în cazul comunelor, distribuţia pe religii se prezintă astfel: din totalul de 17.467 de 

persoane, 5.468 sunt ortodocşi, 7.491 sunt reformaţi, 2.880 sunt romano-catolici, 269 sunt greco-

catolici, 535 aparţin cultului baptist, 706 sunt penticostali, iar 118 persoane au alte orientări 

religioase. 

 

Figura nr. 6. Distribuţia populaţiei după nivelul de studii 

 

Aşa cum se poate observa inspectând Figura nr. 6, cea mai mare parte a populaţiei atât din 

municipiul Marghita, cât şi din comunele învecinate, sunt absolvenţi de gimnaziu. În mod analog, 

cele mai puţine persoane, atât în Marghita cât şi în comunele alăturate, sunt cele care au studii 

superioare de scurtă durată. Între cele două extreme, observăm pentru Marghita că plaja nivelului de 

studii descreşte începând cu  învăţământul primar, profesional, liceal, alte studii, analfabeţi, studii 

superioare de lungă durată şi învăţământul postliceal şi de maiştri. În ceea ce priveşte comunele 

învecinate, plaja nivelului de studii descreşte începând cu  învăţământul liceal, profesional, primar, 

studii superioare de lungă durată, învăţământ postliceal şi de maiştri, alte studii şi analfabeţi. 
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Figura nr. 7. Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă în Marghita 

 

Populaţia cea mai numeroasă în municipiul Marghita  aşa cum se observă din Figura nr.7  

este cea din categoria 30-34 de ani, în cazul bărbaţilor, respectiv 50-54 de ani, în cazul femeilor. 

Cea mai puţin numeroasă populaţie atât în rândul femeilor cât şi a bărbaţilor, o regăsim ca şi în 

cazul comunelor învecinate, pentru categoria de vârstă 85 de ani şi peste, şi anume: 27 de bărbaţi şi 

74 de femei. 



 

 27 

 

Figura nr. 8. Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă la nivelul comunelor studiate 

 Populaţia cea mai numeroasă în comunele învecinate Marghitei, este cea din 

categoria 40-44 de ani în cazul bărbaţilor, respectiv, 35-39 de ani, în cazul femeilor. Aşa cum este 

de aşteptat cea mai puţin numeroasă populaţie, atât în rândul femeilor cât şi al bărbaţilor, se află în 

categoria de vârstă 85 de ani şi peste. 
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Figura nr. 9. Distribuţia totală a populaţiei studiate, pe grupe de vârstă  

 

Distribuţia totală pe grupe de vârstă indică o concentrare a populaţiei de gen masculin şi 

feminin  în acelaşi segment de vârstă: 30-34 ani. Observăm o distribuţie relativ uniformă a 

populaţiei in ceea ce priveşte vârsta, sexul şi zona, cu descreşteri accentuate după vârsta de 75 ani. 
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Figura nr. 10. Distribuţia totală a populaţiei studiate, pe grupe de vârstă şi sex 
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 II.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN  

              

 

II.2.1  RESURSE  FINANCIARE  ȘI MATERIALE  

 Bugetul de venituri și cheltuieli  pentru  anul 2011, alocat până la data de 30.12.2011, pentru 

anul  2011, se prezintă astfel : 

 A. Cheltuieli salariale:  649 960  lei 

  a) Salarii:   525 600  lei 

  b) Fond pentru viramente 124 360  lei 

 B. Cheltuieli materiale și servicii: 189 000 lei 

  a) Bunuri și servicii   94 000  lei 

  b) Reparații curente  17 000  lei 

                        c) Obiecte de inventar                 69 000  lei 

  d) Deplasări, detașări, transferuri  3 000  lei 

           e) Alte cheltuieli prevăzute de lege    4  000 lei 

                    f) Pregatire profesională                        2 000 lei 

 C. Investiții                   1 000 000  lei 

 D. Autofinanțare- venituri din chirii  

  a) Venituri     30 000  lei 

  b) Cheltuieli     30 000 lei 

         E. Venituri din activitatea cantinei pentru elevi 

                   a) Venituri      36 000  lei 

  b) Cheltuieli      36 000 lei 

         F.Finanțare de la Bugetul de stat –prin ISJ Bihor: 

                   a) Cheltuieli salariale- examene naționale       1 000  lei 

                   b) Cheltuieli cu bunuri și servicii                     2 000  lei 

                     -Deplasări                                                        2 000  lei 

                   c) Ajutoare sociale- transport elevi                   118  000  lei 

                  d)  Burse- Bani de liceu                                      20 000  lei 

                   d) Investiții                                                         1 556  000  lei 

 

  

Spaţiul şcolar şi starea clădirilor  

 Baza materială este formată din două corpuri de clădire, una pentru ciclul primar situată pe 

strada T. Vladimirescu, nr. 2 şi una pentru cicul liceal pe strada 1 Decembrie nr. 5. Clădirea pentru 

ciclul primar dispune de 17 săli de clasă, o sală pentru distribuirea ,,lapte-corn, un cabinet medical, 

două grupuri sanitare şi o sală profesorală, iar clădirea ciclului liceal are nouă săli de clasă, o sală 
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profesorală, un laborator de ştiinţe, un laborator de limba engleză unul, un cabinet CEAC, un 

cabinet de consiliere şcolară, o bibliotecă, cabinet metodic, biroul directorului, biroul director 

adjunct contabilitate, secretariat, centru de informare, arhivă,” şi trei grupuri sanitare.  

          Şcoala arondată I - IV Cheţ funcţionează într-o clădire cu patru săli, din care două cu grupe 

de grădiniţă şi două clase primare. 

 Şcoala are în folosinţă o cantină, care deserveşte elevii de la alternativa Step by step şi 

cadrele didactice. 

 

Biblioteca  

Numărul de volume existente în fondul de carte din dotarea bibliotecii este de 6582 și sunt  

înscrişi un număr de 650  elevi. 

Avem încadrat un bibliotecar cu normă întreagă. 

        II.2.2  Resurse umane  

La Grupul Şcolar „Horvath Janos”Marghita  sunt încadraţi la ciclul primar 22 învăţători, 18  

cadre didactice la Marghita şi  la şcoala Cheţ. La şcoala din Marghita funcţionează patru clase – în 

alternativa educaţională Step by step.  Dintre învăţătoare 18 sunt titulare, şi patru suplinitoare şi o 

învăţătoare detaşată.  Din cele 22 învăţătoare 11 au gradul didactic I, patru au gradul didactic II şi 

șapte au gradul definitivat  

La ciclul gimnazial şi liceal sunt 43 de profesori, toate posturile sunt acoperite cu cadre 

didactice calificate corespunzător, cu excepţia unui cadru didactic de limba şi literatura maghiară 32 

sunt titulari şi opt suplinitori calificaţi şi un suplinitor necalificat şi doi pensionari. Dintre profesori 

17 au gradul didactic I, cinci au gradul didactic II, 13 au definitivat, cinci debutanţi şi unul fără 

pregătire corespunzătoare. 

     La Şcoala cu clasele I- IV Cheţ sunt înscrişi la ciclul primar 83 de elevi. 

     La Grupul Şcolar „Horvath Janos” Marghita sunt înscrişi un număr de 283 de elevi ciclul primar, 

un număr de 255 de elevi  ciclul gimnazial  şi un număr de 365 de elevi  ciclul liceal. 

     Personalul auxiliar didactic şi nedidactic al Grupului Şcolar „Horvath Janos”Marghita şi al şcolii 

arondate este compus din: un bibliotecar, un laborant, două secretare, un administrator, un contabil, 

șapte îngrijitori, trei paznici și doi muncitori. 

      Problemele de încadrare s-au rezolvat fără dificultăţi cu personal didactic titular, suplinitor 

şi prin cumul. În ceea ce priveşte recrutarea cadrelor didactice tinere, şcoala noastră promovează 

strategia de recrutare a tinerilor cu aptitudini pedagogice care apoi să fie încadraţi într-un sistem 

coerent de perfecţionare pentru a deveni în viitor cadre competente ale şcolii noastre. Am avut în 

vedere promovarea cu prioritate a tinerilor cu performanţe în domeniu de profil prin adaptarea 

proceselor educaţionale la un mediu şcolar concurenţial.  
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II.2.3 CURRICULUM, ACTIVITATE DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE 

 

În cadrul unităţii noastre şcolare funcţionează următoarele  arii curriculare şi anume: 

1. Limba şi comunicare 

2. Matematică şi ştiinţe 

3. Om şi societate 

4. Arte, educaţie fizică şi sport 

5. Tehnologii 

6. Consiliere şi orientare 

Împărţite în următoarele catedre: Catedra de limba română, catedra de limba maghiară, 

catedra de limbi moderne, cartedra de matematică, informatică şi tehnologie, catedra de 

istorie-geografie, catedra de biologie-fizică-chimie, catedra de religie-ştiinţe socio-umane, 

catedra de desen-muzică-educaţie fizică. 

Pentru a eficientiza munca au fost desemnate 28 de comisii la nivelul unităţii: 

1. Comisia pentru serviciul pe şcoală 

2. Comisia cultural-artistică-sport şi turism 

3. Comisia pentru perfecţionarea cadrelor didactice 

4. Comisia pentru elaborarea revistei şcolii şi gestionarea paginii Web 

5. Comisia de salarizare şi de acordare a burselor, banilor de liceu, program Euro 200 şi 

rechizite şcolare 

6. Comisia pentru manuale 

7. Comisia pentru educaţia rutieră 

8. Comisia pentru ritmicitatea notării şi verificarea mediilor semestriale 

9. Comisia pentru educaţie sanitară şi educaţie ecologică 

10. Comisia pentru curriculum 

11. Comisia pentru întocmirea orarului 

12. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală, de disciplina elevilor şi de 

cercetare a abaterilor disciplinare săvârşite de elevi şi reducerea absenteismului 

13. Comisia de securitate şi sănătate în muncă C.S.S.M. 

14. Comisia tehnică de prevenire  şi stingere a incendiilor (PSI) şi situaţii de urgenţă (ISU)  

15. Comisia pentru proiecte şi programe la nivelul unităţii şcolare  

16. Comisia pentru pregătirea şi organizarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare 

17. Comisia de elaborare şi întocmire a Regulamentului de Ordine Interioară  

18. Comisia de inventariere a bunurilor din învăţământ 

19. Comisia CEAC 

20. Comisia pentru examene de atestat 
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21. Comisia de arhivare 

22. Comisia de evaluare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

23. Comisia de pregătire a examenelor de evaluare naţională şi bacalaureat 

24. Comisia de elaborare a PDS, PLAI, PAS şi AUXILIAR CEAC 

25. Comisia estetică şi promovarea imaginii instituţiei 

26. Comisia lapte corn 

27. Comisia de organizarea a examenelor de corigenţă; diferenţă şi încheierea situaţiei 

şcolare 

28. Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare săvîrşite de angajati 

Toate comisiile îşi desfăşoară activitatea conform planificărilor întocmite la începutul 

anului şcolar, sub îndrumarea responsabililor. 

 Consiliere şi orientare: 

 La clasele gimnaziale orele de consiliere şi orientare se desfăşoară conform planificărilor şi 

sunt incluse în orar . 

 La clasele liceale orele de consiliere şi orientare nu sunt incluse în orar , dar se desfăşoară 

conform orarului stabilit de fiecare diriginte (o oră pe săptămână – consiliere cu părinţii, o oră pe 

săptămână –consiliere cu elevii) conform planificării calendaristice. 

 Comisia diriginţilor: 

- Clasele V-VIII – responsabil prof. Puskas Eniko 

Cls.V: - prof Barbu Edit, Varga Edit, Schek Csaba 

Cls.VI: - Puskas Eniko, Floruncut Erika, Bordas Maria 

Cls. VII: - Meszaros Elena, Jakab Otto 

Cls.VIII : - Balla Alexandru, Sipos Agnes, Horvath Eva 

 

Clasele IX-XII : responsabil prof Farkas Cecilia 

Cls.IX: Betuker Eniko, Florea Katalin, Antal Zsolt, Szucs Lenke 

Cls. X: Bondar Paraschiva, Farkas Cecilia, Szabo Melinda 

Cls.XI: Bajko Francisc, Szasz Paul, Sarkadi Noemi 

Cls.XII: Moisa Livia , Kral Zsuzsa, Vakon Orsolya. 

 

În unitatea noastră şcolară funcţionează un Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică, care este 

destinat elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor. În cadrul acestui cabinet se desfăşoară ore de 

consiliere: individuale şi consiliere de grup. Spaţiul de lucru primitor, cadrul adecvat pentru 

activităţi de psihoeducaţie constituie într-o foarte mare măsură o componentă esenţială pentru 

reuşita muncii profesorului consilier. La definitivarea cadrului fizic de consiliere participă 

beneficiarii acestor activităţi, copiii, părinţii şi cadrele didactice; de aceea, profesorul  consilier vine 
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în întâmpinarea nevoilor acestora şi chiar îi implică, în special pe copii, în realizarea materialului 

din cabinet. 

II.2.4. Proiecte educative şi parteneriate 

Nr. 

crt 

Activităţi extracurriculare X XI XII I II III IV V VI 

1. Comemorarea martirilor de la Arad          

2. Comemorarea victimelor de Holocaust          

3. Comemorarea revoluţiei din 1956          

4. Sărbătorirea Haloween          

5. Comemorarea poetului Horvath Imre          

6. Comemorarea poetului Ady Endre          

7. Serbarea Zilei de 1 Decembrie          

8. Activităţi dedicate Crăciunului          

9. Comemorarea poetului naţional Mihai 

Eminescu 

         

10. Ziua culturii maghiare          

11. Carnavalul iernii          

12. Ziua internaţională a femeii          

13. Comemorarea revoluţionarilor maghiari din 

1848 

         

14. Săptămâna „Şcoala altfel”          

15. Comemorarea poeziei maghiare          

16. Ziua Pământului          

17. Sărbătorirea Zilei Mamei          

18. Ziua EU- 9 mai          

19. Ziua internatională a copilului          

20. Serbare de încheierea anului          

21. Ziua şcolii          

22. Curs de dansuri populare          

23. Excursii tematice la nivelul claselor şi al 

şcolii 
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CONCURSURI ORGANIZATE LA UNITATEA NOASTRĂ ŞCOLARĂ 

Nr. 

Crt. 

Denumirea concursului X XI XII I II III IV V VI 

1. Concurs de muzică din folclorul maghiar 

„Őszirózsa” 

         

2. Concurs de recital „Papp Attila”           

3. Concurs recital „Kányádi Sándor-Weöres 

Sándor” 

         

4. Concurs „Poezii vesele”          

5. Concurs „Poezii Dumnezeiesti”          

6. Concurs de limba materna”Fürkész”          

7. Concurs de limba materna „Bendegúz”          

8. Concurs de limba materna”Bendegúz”-faza 

nationala Prin corespondenta 

         

9. Concurs de basme „Örökségem”          

10. Concurs legend          

11. Concurs de citit           

12. Concurs alternativ de literatura „Hermészkedő”          

13. Concurs de creativitate literară          

14. Concurs de ortografie Implom József          

15. Cangurul lingvistic          

16. Concurs de matematica „Zrinyi Ilona”          

17. Cangurul matematician          

18. Concurs de matematica „Brenyó Mihály”          

19. Concurs de matematica-fizica „Jedlik Ányos”          

20. Evaluare în fizică          

21. Promenând prin UE          

22. Olimpiadă faza locală şi zonală          

23. Concursuri SNAC          

 

Parteneriate încheiate între unitatea noastră şcolară şi alte unităţi: 

- Parteneriate cu Biserica Reformată din Marghita şi Biserica Romano-Catolică Marghita 

- Parteneriat cu Scoala cu cls.I-VIII nr. 16 Oradea 

- Parteneriat cu Scoala cu cls.I-VIII Balc 

- Parteneriat cu Scoala Generală „Jozsef Attila”din Berettyoujfalu Ungaria 



 

 36 

- Parteneriat cu Liceul „I Rakoczi Gyorgy”din Derecske Ungaria 

- Parteneriat cu Scoala generala Epreskert  Debrecen Ungaria 

- Parteneriat cu Şcoala din localitatea Kiskoros (Ungaria) 

- Parteneriat cu Asociatia „Horvath Janos”Marghita 

- Parteneriat cu ISU Crisana 

- Parteneriat cu G.P.P.nr.4 Marghita 

- Parteneriat cu Spitalul dr.Pop Mircea Marghita 

- Parteneriat cu Caritas Catolica Marghita – Casa de Bătrâni 

 Avem parteneriate în fază de proiect cu şcolile din Ungaria , localităţile: Bekes, Eger, 

Budapesta şi din România.  

SNAC – Strategia Naţională de Acţiune Comunitară este o activitate de voluntariat 

desfăşurată de elevi, sub îndrumarea cadrelor didactice.  

Ca voluntari, elevii  interacţionează cu copii şi adulţi izolaţi de viaţa normală a comunităţii 

(copii şi adulţi cu dizabilităţi, copii din centrele de plasament, copii şi adulţi din spitale, bătrâni 

din instituţiile de ocrotire etc.) 

Activităţile desfăşurate în cadrul SNAC au un rol important în dezvoltarea personalității 

elevilor, în dezvoltarea empatiei și în devenirea lor ca adulți responsabili ai societății, totodată 

învaţă multe lucruri noi, pe care nu le întâlnesc în manuale: 

• Învaţă să comunice şi să se relaţioneze cu oamenii din comunitate, copii şi adulţi, cu 

persoane fizice şi cu instituţii 

• Învaţă că, deşi toţi oamenii sunt egali în faţa legilor şi în faţa lui Dumnezeu, nu toţi 

oamenii se nasc egali din punct de vedere fizic, intelectual şi social;   

 Învaţă să se implice în viaţa comunităţii, să descopere care sunt oamenilor şi care ar putea fi 

soluţiile de rezolvare ale acestor probleme; 

• Îşi asumă responsabilităţi faţă de oamenii cu care interacţionează; 

• Învaţă să respecte oamenii şi valorile sociale; 

• Dăruiesc din timpul, afecţiunea şi atenţia lor celor care au nevoie de sprijin; 

• Învaţă să lucreze cu elemente de aromoterapie, meloterapie, arterapie, ludoterapie, 

ergoterapie etc. 

 

II.3 . ANALIZA DIAGNOSTICA  A ŞCOLII (SWOT) 

 

Puncte tari:  

 

- şcoala dispune de întregul material curricular: planuri de învăţământ, programe şcolare, auxiliare 

curriculare 
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- activităţile extracurriculare sunt multiple: concursuri, olimpiade, serbări, cercuri, activităţi sportive 

deosebite 

- currciculum la decizia şcolii realizat potrivit opţiunilor majorităţii elevilor 

- pregătirea profesională a managerilor şi a cadrelor didactice 

- existenţa unui real interes pentru formarea continuă a cadrelor didactice 

- relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ 

- există o bună delimitare a responsabilităţii cadrelor didactice, precum şi o bună coordonare a 

acestora 

– existenţa tuturor ciclurilor de învăţământ asigură continuitatea elevilor în şcoală ;  

– elevi atent selecţionaţi, capabili de performanţe şcolare şi extraşcolare, dispuşi să-şi valorifice 

abilităţile şi deprinderile dobândite;  

– personal didactic calificat, performant, preocupat de propria perfecţionare şi formare continuă, cu 

disponibilitate pentru inovaţie şi muncă în echipă;  

– relaţii profesionale bazate pe comunicare multidirecţională de tipul elev-profesor-părinte-

specialist;  

– succesul alternativei Step by Step;  

– unitatea şcolară dispune de o bază materială deschisă dezvoltării, urmând să se realizeze  

construirea unei  săli de sport;  

– există şi resurse extrabugetare care se folosesc în acest scop;  

– conducerea şcolii este preocupată permanent de modernizarea bazei materiale conform cu 

cerinţele curriculumului;  

– elevii şi părinţii sunt motivaţi să contribuie la sporirea fondurilor destinate modernizării resurselor.  

  relaţii bune de colaborare cu primăria şi cu membrii consiliului local 

–  relaţii foarte bune de colaborare cu comitetele de părinţi.  

 

Puncte slabe:  

– nu satisface nevoile tuturor elevilor din şcoală, datorită faptului că se lucrează cu întreaga clasă 

– pregătirea insuficientă a cadrelor didactice în accesarea proiectelor europene;  

– predominarea relaţiilor interpersonale în dauna celor profesionale;  

–existenta unei baze materiale încă modeste;  

–  motivare slabă a cadrelor didactice în domeniul dezvoltării bazei materiale;  

–  lipsa experienţei în elaborarea unor programe de parteneriat şcolar la nivel european.  

– din lipsa spaţiului există două schimburi 

Oportunităţi:  

– posibilitatea de acces mărită datorită poziţiei geografice a şcolii;  

– accesul elevilor noștri la burse de merit și burse de studiu;  
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– participarea elevilor la excursii organizate în țară și străinătate;  

 

– performanţele elevilor, calitatea actului didactic, succesul alternativei Step by Step și educația 

în limba maternă fac din şcoala noastră un centru de interes cu accent prioritar la nivelul 

comunităţii;  

– colaborarea cu asociaţii şi organizaţii capabile să asigure diverse cursuri de formare 

profesională, cu formatori naţionali şi internaţionali;  

–comunicarea multidirecţională duce la încheierea unor parteneriate locale/regionale/naţionale 

care fundamentează proiectele derulate;  

     – posibilitatea de a selecta personalul didactic prin acordarea avizul competenţelor lingvistice 

      – evaluarea instituţională raportată la acest criteriu;  

      –accesul la programe europene, naţionale sau judeţene de dezvoltare ;  

    – organizarea unei echipe pentru întocmirea si promovarea proiectelor;  

    – abilitate din partea echipei manageriale în menţinerea unor relaţii de colaborare 

   – curriculum-ul la decizia şcolii permite valorificarea calităţilor individuale 

  –   creşterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate deosebite 

 

Ameninţări:  

 

– promovarea în societate a non-valorilor,minciunii,violenței prin mass media 

– limitarea de către MECTS a profilurilor liceului ;  

– proiecte structurale greu accesibile ;  

– scăderea populaţiei şcolare poate duce la reducerea planului de şcolarizare cu efecte asupra   

planului de încadrare cu personal didactic şi asupra selecţiei elevilor;  

– cuantumul mic al fondurilor destinate de primării cheltuielilor materiale pentru dotare;  

– fonduri limitate din resurse extrabugetare 
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  III.1 OBIECTIVE, ŢINTE ŞI PRIORITĂŢI ALE UNITĂŢII ŞCOLARE PE PERIOADA 2011-2016  

OBIECTIV 
1.Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. Promovarea educaţiei şi asigurarea şanselor egale. 
Implementarea stilului de educaţie centrat pe elev  

 
Ţinta: 

 creșterea performanţei elevilor  în fiecarea an 
 Reducerea absenteismului 

 Promovarea principiilor şansei egale de către personalul şcolii 

Context: 
Din analiza internă efectuată se constată că la”Horvath Janos”  Marghita au 
acces elevi ce provin atât din mediul urban cât şi din mediul rural, băieţi şi 
fete, cu apartenenţă etnică şi religioasă  şi pregătire diferită.  Şcoala dispune 
de bază materială şi personal didactic calificat necesar asigurării educaţiei şi 
promovării performanţei la toate nivelele din instituţie.  
O mare parte din cadre didactice din şcoală au participat la stagii de formare 
privind aplicarea metodelor de învăţare centrată pe elev. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 
Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile 

Parteneri: 
 

Sursa de finanţare 

Studierea necesităţilor fiecărui elev 
privind stilurile individuale de învăţare. 
Elaborarea şi implementarea strategiilor 
noi, moderne, active de învăţare pentru a 
răspunde stilurilor individuale de învăţare, 
nevoilor, abilităţilor şi gradului de 
motivare a fiecărui elev: 
-programe speciale de recuperare pentru 
elevii cu nivel scăzut al pregătirii iniţiale,  
- programe speciale de pregătire a 
elevilor în vederea participării la 
concursuri şi olimpiade şcolare 
 

Toţi elevii vor  
completa 
chestionarele privind  
identificarea stilurilor 
individuale de 
învăţare 
 
Toţi elevii identificaţi 
prin testele iniţiale, 
vor beneficia de 
programe speciale 
de pregătire 

În fiecare an,  
până la 1 
octombrie 
 
 
 
 
 
 
Permanent 

  Diriginţii şi 
psihologul şcolar 
 
 
 
 
 
Cadre didactice 
Consiliul elevilor 

  
 

 
 
 
Extrabugetar 

Asigurarea resurselor şi logisticii prin: 
- construirea unui nou corp de clădire 
pentru a elimina cursurile post-meridiane. 

-modernizarea cantinei de nivel european,  
care va permite servirea mesei cu un 
regim sănătos. 
-promovarea unui stil de viață sănătos în 
rândul elevilo 

Condiţii optime de 
desfăşurare a 
activităţilor didactice 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Echipa managerialã a 
şcolii 
 
 
 
 
 

 
Primărie 
Agenţi economici 
MECTS 
 
 
 
 

Finanţare 
nerambursabilă  
 Primăria 
Municipiului 
Marghita 
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Creşterea 
responsabilităţii 
pentru un stil sănătos 
de viaţă  
 
 

 
Permanent 

Medicul şcolar  
Nutriţionişt  
Diabetolog  
Cadre didactice 
Profesor consilier 
Medic școlar 
Direcțiune 
 
 

Părinţi 
Instituții abilitate și 
ONG-uri 

 
Cheltuielile legate 
de servirea mesei 
sunt suportate de 
părinţi  
Extrabugetar 
 
 

 
 

OBIECTIV 
2. Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal didactic şi nedidactic al instituţiei 

 
Ţinte: 

 Servicii de calitate oferite de şcoală 
 Formarea continuă a cadrelor didactice, obţinerea dublei 

specializări în vederea asigurării calităţii în educaţie, 
perfecţionări postuniversitare,  flexibilitate în formare 
profesională  

 Reducerea migrării personalului didactic  
 Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurarea procesului 

instructiv-educativ 

 

Context: 
Asigurarea calităţii în învăţământul liceal  introdusă prin Ordonanţa de 
Urgenţă privind asigurarea calităţii în educaţie, implică 
responsabilitatea şcolii pentru autoevaluarea activităţii în scopul 
identificării aspectelor care au nevoie de îmbunătăţire şi dezvoltare. 
 Din analiza internă efectuată s-a constatat faptul că strategiile de 
predare-învãţare-evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, 
dar insuficient adaptate stilurilor individuale de învăţare, abilităţilor şi 
motivării fiecărui elev.  Resursele materiale existente în şcoală sunt în 
curs de modernizare, conducerea instituţiei se  implică pentru o 
achiziţie şi modernizare continuă.  În învăţământul românesc la ora 
actuală predomină stiulul de predare frontal și stilul autoritar. Ne 
propunem să încurajăm comunicarea elev-profesor, elev -elev  în stil 
democratic, implementarea unor noi strategii de predare-învățare 
centrate pe elev, folosirea metodelor activ participatve în procesul de 
predare-învăţare. 

.    
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 
(ce anume trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parteneri: Sursa de finanţare 
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 Diseminarea informaţiilor privind 
cadrul asigurării calităţii în educaţie  
Proiectarea riguroasă a  tuturor 
activităţilor la nivelul fiecărei structuri 
funcţionale din şcoală . 
    
  Realizarea planului operaţional 
privind asigurarea calităţii educaţiei 
 

EEvvaalluuaarreeaa  iinniiţţiiaallăă  ((nneevvooiillee  eelleevviilloorr,,  

sspprriijjiinnuull  nneecceessaarr,,  ssttiilluurrii  ddee  îînnvvăăţţaarree,,  

ccuunnooşşttiinnţţee,,  eexxppeerriieennţţăă  şşii  aabbiilliittăăţţii  

aanntteerriiooaarree,,  cceerriinnţţee  ddee  eevvaalluuaarree))    
Realizarea programelor de  
recuperare și consolidarea 
cunoștințelor și deprinderilor în scopul 
creşterii performanţelor şi evitării 
eşecului şcolar; 
Aplicarea de chestionare cadrelor 
didactice, pentru identificarea nevoilor 
de dezvoltare profesionalăș 
Cursuri de formare pentru întreg 
personalul didactic privind aplicarea 
curriculum-ului, a metodelor de 
învăţare centrată pe elev şi a 
metodelor alternative de evaluare; 
Implementarea metodelor active de 
învăţare şi a metodelor alternative de 
evaluare; 
Adaptarea stilului de predare şi a 
strategiilor la particularităţile şi nevoile 
de învăţare şi de comunicare 
specifice grupurilor şi vârstei de elevi 
sau/şi colectivului cu care se 
lucrează; 
Diversificarea şi modernizarea 
strategiilor de predare-învăţare, în 
scopul : 

Planuri manageriale,  
Planificări calendaristice 
 
 
 
 
Plan de acţiune CEAC, 
 
 
Obţinerea de informaţii 
referitoare  la nevoile de 
instruire, educaţie şi 
formare 
Iniţierea şi derularea 
unor programe de 
consultaţii, meditaţii şi 
pregătire suplimentară/ 
diferenţiată 
 
 
 
50 % din personalul 
didactic participă la 
cursurile organizate pe 
metode active de 
învăţare şi a metodelor 
alternative de evaluare 
 
 
 
 
80 % din cadrele 
didactice aplică metodele 
active de învăţare 
 
 
 
 

Anual luna 
Septembrie  
 
 
 
 
Anual în luna 
octombrie  
 
 
 
 
Anual  în luna 
octombrie  
  

 
Permanent 
 
 
 
Anual în 
septembrie  
 
 
 
Pe parcursul 
anului şcolar  
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 

Echipa managerială 
Cadre didactice 
Şefi comisii metodice 
Şefi compartimente 
CCoommiissiiaa  ddee  aassiigguurraarree  aa  

ccaalliittăăţţiiii 

 

Cadre didactice 
 
Comisii metodice  
 
 
Cadrele didactice 
 
 
 
Responsabilul cu 
perfecţionarea 
cadrelor didactice: 
Echipa managerială a 
şcolii 
 
 
 
Echipa managerialã a 
şcolii 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 
 
 
Echipa managerială a 
şcolii 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Parteneri externi 
din comisia CEAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCD- Oradea 
Universităţi 
şi alte instituţii 
acreditate 
 
 
 
 
 
 
IŞJ - Bihor 
CCD – Oradea 
 
 
 
ISJ- Bihor 
Alţi furnizori de 
formare continuă  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrabugetare 
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-stimulării interesului elevilor pentru 
studiu, chiar şi individual, respectiv  
pentru disciplină; 
-stimularea  elevilor pentru 
participarea directă şi activă la 
desfăşurarea orelor didactice; 
-recunoaşterea şi valorificarea 
cunoştinţelor de cultură generală ale 
elevilor în predarea noţiunilor 
specifice; 
-dezvoltărea capacităţii de 
autoevaluare şi interevaluare a 
performanţelor şi a atitudinii faţă de 
profesor şi colegi;  
-stimulării şi valorificării spiritului 
competiţional şi potenţialului creativ al 
elevilor; 
   
Perfecţionarea personalului 
administrativ (secretariat, 
contabilitate, 
administraţie) în vederea folosirii 
tehnicii de calcul şi a  softului 
specializat  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% din personalul 
angajat în servicii de 
secretariat şi 
contabilitate vor  opera 
pe calculator 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliotecarul şcolii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toate cadrele 
didactice 
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OBIECTIV 

3.Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera. Adaptarea ofertei şcolii la nevoile elevilor în 
conformitate cu posibilităţile date de legi.  

Ţinte: 

 Consilierea timpurie a părinţilor în vederea posibilităţilor 
de continuare a studiilor/  urmată de posibilitatea 
încadrării pe piaţa muncii 

 Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor care nu-şi 
continuă studiile   

 Reducerea abandonului şcolar faţă de nivelul anilor 
anteriori 

 

Context: 
 Din analiza internă reiese că în acest moment în structura 
educaţională a şcolii  există un suport suficient pentru orientarea 
profesională a elevilor şi informare a părinţilor. Se impune un sprijin 
activ pentru structura de tip elev-părinte din partea unui personal 
bine instruit care să-i consilieze (ţinând cont de capacităţile şi 
dorinţele elevului) care ofertă educaţională este mai potrivită, care 
sunt orientările înregistrate pe piaţa muncii.  

 
 

Context:   
 Din analiza internă reiese că în acest moment în structura educaţională a şcolii  există un suport suficient pentru orientarea profesională a elevilor şi 
informare a părinţilor. Se impune un sprijin activ pentru structura de tip elev-părinte din partea unui personal bine instruit care să-i consilieze (ţinând 
cont de capacităţile şi dorinţele elevului) care ofertă educaţională este mai potrivită, care sunt orientările înregistrate pe piaţa muncii.  
 
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 
(ce anume trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parteneri:  
Sursa de finanţare 

Participarea activă a psihologului 
şcolar şi a diriginţilor în combaterea 
absenteismului, a delicvenţei şi a 
actelor de indisciplină 
 
Consiliere elev-părinte privind 
creşterea implicării în procesul 
instructiv-educativ şi  alegerea 
carierei  
Elaborarea planului de şcolarizare în 
corelaţie cu cerinţele comunităţii   
Organizarea unei sesiuni de 
informare privind posibilităţile 
continuării studiilor în instituţie, şi 
după finalizarea studiilor.  
Realizarea orientării şcolare prin 

 Reducerea 
absenteismului şi a 
abandonului şcolar 
 
 
 
 
 
 
 
 Furnizarea datelor legate 
de cerere şi tendinţele 
înregistrate pe piaţa forţei 
de muncă  
 
 

Permanent 
 
 
 
 
Lunar/ 
semestrial  
 
 
 
 
Semestrial 
 
 
 
 

Psiholog şcolar:  
Consiliul elevilor 
 
 
 
Diriginţi 
 
 
 
 
 
Diriginţii 
 
 
 
 

Parteneri sociali 
Poliţia  de 
proximitate 
Gardienii publici  
 
 
Părinţi  
 
 
Centru de 
asistenţă 
psihopedagogică 
Agenţi economici 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autofinanţare 
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lecţii, vizită la universităţi şi locuri de 
muncă  
Excursii tematice 
Organizarea de colocvii având ca 
invitaţi oameni de ştiinţă şi profesori 
universitari, temele fiind alese de 
elevi  

 
 
 
 
 
Participarea unui număr 
mare de elevi şi părinţi 

 
 
 
 
 
Două întâlniri 
pe semestru 

 
 
 
 
 
Directori, consilier 
educativ  

 
 
 
 
Universităţi  
Centre culturale  

 
 
 
 
 
Asociaţia de 
părinţi  

Editarea semestrială a unui “Buletin 
informativ”  în cadrul revistei şcolii  
 
 

Informarea elevilor, 
părinţilor, partenerilor 
economici  

în fiecare an Comisia pentru 
publicaţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJOFM, parteneri 
economici 

 

Extrabugetar 
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OBIECTIV  

4. Implicarea în activităţi de cooperare europeană  şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţări europene  
Ţinta: 

 Creşterea numărului de proiecte aprobate  
 Obţinerea  statutului de ŞCOALĂ EUROPEANĂ  

 Dezvoltarea colaborării de parteneriat atât la nivelul conducerii, 
a profesorilor cât şi a elevilor respectiv a părinţilor. 

Context: 
În condiţiile în care  consolidarea poziţiei României  în Uniunea 
Europeană este o opţiune strategică pentru România, iar 
învăţământul liceal trebuie  să răspundă influenţelor şi oportunităţilor 
externe, şcoala trebuie să iniţieze acţiuni care vizează cooperarea 
europeană prin care să se realizeze: educarea elevilor in spiritul 
valorilor şi cetăţeniei europene; dezvoltarea abilităţilor de comunicare 
în limbi străine ale elevilor şcolii, identificarea unor elemente comune 
în viaţa culturală, socială, şi economică a României şi altor ţări 
europene. 

 
 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului:  

Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parteneri: Sursa de 
finanţare 

 Parteneriate cu şcoli având 
profile asemănătoare din 
ţări europene 

Realizarea a cel puţin 3 
parteneriate şi acţiuni comune  

Permanent Directorul şcolii,  
Conducerea instituţiei  

Şcoli europene - 
-  

Înfiinţarea unei echipe de 
proiecte care monitorizează 
proiectele de la apariţie, 
selectare, elaborare şi 
implementare  

Atingerea indicatorilor de realizare 
ai fiecărui proiect.  

Conform 
perioadei de 
derulare a 
proiectelor 

Comisia pentru 
parteneriate şi proiecte 
europene 

Şcolile europene 
partenere în 

proiecte 

Conform 
bugetelor  de 
proiecte 
Finanţări 
europene şi 
guvernamentale  

 Implicarea şcolii în 
realizarea de proiecte 
Socrates, Leonardo, Phare 
în calitate de solicitant sau 
partener 

Atingerea indicatorilor de realizare 
ai fiecărui proiect. 

Conform 
apelurilor 

Comisia pentru 
parteneriate şi 

proiecte europene 
Consiliul elevilor 
 
 

Şcoli europene 
Agenţi economici 

ONG - uri 

Conform 
bugetelor  de 
proiecte 
Finanţări 
europene şi 
guvernamentale  
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OBIECTIV  

5. Crearea unui sistem de management al informaţiei 

Ţinta: 

 Accesul cadrelor didactice, a elevilor şi a părinţilor la informaţii 

de ultimă oră  

 Creşterea eficienţei circulaţiei informaţiei în vederea 

desfăşurării procesului de învăţământ în bune condiţii 

Context: 

 reforma actuală a învăţământului se caracterizează printr-o dinamică 

crescută în domeniul organizării învăţării, schimbări repetate ale 

politicilor educaţionale, a legislaţiei în domeniu, a planurilor cadru şi a 

programelor şcolare. Toate acestea necesită o informare în timp util a 

tuturor factorilor din şcoală. 
 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului: (Ce anume trebuie 

să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoanele   
responsabile 

Parteneri: 
Sursa de 
finanţare 

Instalarea reţelei de internet în 
cabinetele profesorilor, la    sala 
profesorală, bibliotecă şi la 
laboratoare (informatică, biologie, 
chimie, fizică)  
 Cursuri TIC pentru profesori 

Creşterea numărului de 
profesori care obţin informaţii de 
pe internet 
 Implicarea TIC în procesul de 
predare-învăţare;  

 
Permanent 

Director, catedra de 
informatică, 
administrator de reţea  
 

CCD Finanţare MEC 

Casuţă e-mail pentru toate cadrele 
didactice 
Orar pentru laboratorul de 
informatică 
Orarul şcolii este elaborat în format 
electronic  

Obţinere de informaţii de la 
diferiţi parteneri 
Accesul la căsuţele de e-mail a 
cadrelor didactice 
Orar flexibil  

Permanent 
 
Începutul anului 
şcolar  

Catedra de 
informatică, 
Administrator de reţea  
Comisia pentru 
întocmirea orarului  

  

Funcţionalitatea avizierului  pentru 
transmiterea informaţiilor de ultimă 
oră   

Informarea cadrelor didactice în 
timp util 

Permanent Conducerea instituţiei    

Realizarea  unui laborator de limbi 
străine prevăzut cu aparatură 
modernă,în vederea însusirii unei 
limbi stăine, finalizată cu un atestat 
lingvistic. 

Implementarea laboratorului 
 
Creşterea numărului de elevi cu 
atestat lingvistic 

2014-2016 
 
Până în 2016 

Conducerea instituţiei  
Catedra de limbi 
străine 

Centre 
acreditate 
pentru 
atestat 
lingvistic 

MEC 
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OBIECTIV 

6. Elaborarea unei oferte extracurriculare adaptată la cerinţele şi vârsta elevilor 

Ţinta: 

 Valorificarea timpului liber în cursul anului şcolar şi vacanţe 

şcolare  

 Valorificarea abilităţilor cheie, dezvoltarea personalităţii, a 

caracterului si autocunoaşterea  

 Implicarea părinţilor în activităţile extraşcolare 

 Promovarea unui stil ecologic de viaţă 

Context: 

 Petrecerea  timpului liber inactiv (televizor, calculator ) din lipsa timpului 

liber a părinţilor creează necesitatea ca şcoala să se implice în mai mare 

măsură în petrecerea activă a timpului liber prin organizarea activităţilor, 

cercurilor ce dezvoltă autocunoaşterea, abilităţile, etc.  Regulat se vor 

prezenta rezultatelor acestor activităţi în faţa părinţilor şi a cadrelor didactice 

care intăreşte autoaprecierea.  

Prin promovarea necesităţii ocrotirii naturii (îngrijirea spaţiilor verzi, 

colectarea selectivă a deşeurilor, deşeuri electronice, medicamente, risipa de 

apă) se formează o generaţie care respectă natura mamă.  

Organizarea taberelor tematice de vară (ecologie, limbi străine, lucru manual, 

sport, actorie),  întăreşte relaţia profesor –elev  bazată pe respect reciproc. 
 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului: (Ce anume 
trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoanele   
responsabile 

Parteneri: 
Sursa de 
finanţare 

Organizarea cercurilor tematice 
în funcţie de vârstă şi opţiuni  

Număr mare de cercuri şi 
participanţi  

Permanent 
Director educativ 
Conducătorii de cerc  

Conducătorii 
de cerc  
Agenţi 
economici  

Sponsorizări  
Finanţare părinţi  

Realizarea unor excursii în 
rezervaţii naturale, zone 
ocrotite respectiv zone 
populare în vederea observării 
diferenţelor ecologice  

Numărul participanţilor  
Albume de fotografii întocmite 
Expoziţii fotografice  

Vacanţe şcolare  
Aria curriculară Ştiinţe 
ale Naturii  

Agenţia 
ecologică  
Agenţia 
Salvamont 

Finanţare părinţi 
şi sponsorizări  

Organizarea « Zilei părinţilor «  
în cadrul căreia vor fi competiţii 
părinţi-elevi, şi se va finaliza cu 
Balul părinţilor.  

Implicarea unui număr mare de 
părinţi. 

Luna mai  
Directori  
 

Asociaţia 
reprezentativă 
a părinţilor  

Finanţare părinţi 
şi Asociaţia 
reprezentativă a 
părinţilor.  

Implementarea colectării 
selective a deşeurilor în 
vederea reducerii efectului 
nociv pe care acestea le au 

Număr ridicat de tomberoane cu 
Pet-uri  predate  
Cantitate mare de hârtie, baterii 
şi acumulatoare  uzate, 

Permanent  Catedra de biologie  

Asociaţia 
ecologică 
Salubram  
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asupra naturii  medicamente expirate, deşeuri 
electronice, etc.  
Număr ridicat de participanţi 
implicaţi.  

 

  


