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Fundamentare 

 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/10.01.2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin Ordinul M.E.N.C.S. 5079/ 31.08. 2016; 

 O.M.E.N.C.S. nr. 3382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017 - 2018; 

 Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003- Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare; 

 O.M.E.N. 3597/ 18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluarea anuală 

a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, aprobată 

prin  O.M.E.C.T.S.  nr. 6143/01. 11. 2011; 

 Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/ 2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei; 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 21 din 30/05/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011;  

 Ordinul nr. 5561/2011 privind aprobarea Metodologia formării continue a cadrelor 

didactice din învăţământul preuniversitar; 

 OMECT nr. 5172/29.08.2008 privind metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de 

certificare a calificărilor profesionale. 

 Ordinul  M. Ed. C. nr. 4706/ 29.07.2005 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea 

unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea acreditării; 

 O.M.Ed.C. nr. 5021/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor 

după finalizarea învăţământului obligatoriu;  

 Regulamentul privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar 

aprobat prin Ordinul M.Ed.C. nr. 3502/ 03. 03. 2005; 

 Ordinul  M. Ed. C. nr. 1409/  29. 06. 2007 cu privire la aprobarea strategiei MECT privind 

reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar 

 Raport asupra Stării Sistemului Naţional de Învăţământ– 2014 –  M.E.N. 

 Raportul asupra stării învăţământului preuniversitar judeţean al ISJ Hunedoara pentru anul școlar 

2016-2017;  

 Raportul privind starea şi calitatea învăţământului la nivelul Colegiului Tehnic ,,Transilvania” 

Deva în anul şcolar 2016-2017;  

 Ordinul M.E.C.I. nr. 4356/ / 12. 06. 2009; 

http://administraresite.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=12938
http://administraresite.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=10340
http://administraresite.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=10340
http://administraresite.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=10340
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 Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/ 10. 09. 2009, privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; 

 Ordinul nr. 5248/31.08.2011 privind aplicarea programului “A doua şansă”. 

 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naţionale: Ordinul MECTS nr. 

4034/ 02.06.2010; OMECI nr. 3411/ 16. 03. 2009; OMECTS nr. 3331/ 25. 02. 2010; OMECTS 

nr. 3081/ 27. 01. 2010; OMECI nr. 3412/ 16. 02. 2009; OMECI 3423/ 18. 03. 2009; OMECI nr. 

3313/ 02. 03. 2009; OMECI 4859/ 31. 08. 2009; OMECT 4760/ 26. 07. 2006; Notei nr. 40111/ 

19. 07. 2010 ; Adresei MECTS nr. 43657/ 03. 09. 2010. 

 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 04.03.2011, Concluziile Consiliului Europei privind 

rolul educaţiei şi formării în cadrul punerii în aplicare a Strategiei Europa 2020 cu cele trei 

priorităţi care se susţin reciproc:  

– creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; 

– creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, mai ecologice şi mai competitive; 

– creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de 

muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială. 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020; 

 Evaluarea calităţii în educaţia preuniversitară, Parlamentul European si Consiliul Uniunii 

Europene, Bruxelles, februarie 2001; 

 Raportul European asupra calităţii în şcoală. 16 indicatori ai calităţii - Comisia Europeană, 

Bruxelles, mai 2000;  

 Obiective strategice europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale – MECT, mai 2005; 

 Educaţie şi formare, 2010. Succesul strategiei de la Lisabona, Comisia europeană, 2001; 

 Programul educativ al Uniunii Europene, 2014- 2020: Erasmus + ; POCU – Instrumente 

Structurale ale Politicii de Coeziune Economică şi Socială a Uniunii Europene, 2014- 2020. 
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DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

1. Contextul social, economic şi politic - în septembrie 2017 

 

1.1  Localizarea geografică a şcolii: 

Sediul principal:, Strada C. Porumbescu, nr. 1, judeţul Hunedoara, tel. 0354 805 697, e-mail: 

office@artedeva.ro, website: www.artedeva.ro; 

Sedii secundare: Deva , str. Avram Iancu,  nr.21, tel. 0354 409 957; 

       Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 30 

       Deva, str. 16 Februarie, nr. 1 

 

1.2  Istoricul şcolii:  

 

Ministerul Învăţământului înfiinţează în anul 1958 „Şcoala de Muzică de 7 ani”, cu secţie 

de arte plastice. Elevii (muzică: clasele I- VIII; plastică: clasele V-VIII) proveneau din şcolile 

generale ale oraşului, fiind îndrumaţi de un mic colectiv de profesori, sub conducerea primului 

director, prof. Aurel Doroga (1958-1975). Şcoala dispunea de baza materială strict necesară şi 

funcţiona în câteva spaţii ale Şcolii Generale nr. 1 şi ale Liceului Pedagogic. Trecerea la 

învăţământul obligatoriu de 8 ani duce la schimbarea denumirii în „Şcoala de Muzică de 8 ani, 

cu secţie de arte plastice”. 

Numărul crescând de elevi permite înfiinţarea în 1969 a primei clase din ciclul liceal, o 

clasă mixtă de muzică şi arte plastice, marcând astfel schimbarea denumirii în „Liceul de Muzică 

şi Arte Plastice” (1969-1979). 70% dintre absolvenţii primei promoţii (1973) şi 100% din a doua 

(1974), acced în învăţământul superior. 

Anul şcolar 1976-1977 este primul an în care clasele primare, gimnaziale şi liceale îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul „Liceului de Muzică”, în localul nou din strada Avram Iancu. 

Desfiinţării liceului (în 1979, împreună cu 36 de licee, din lipsa fondurilor pentru 

învăţământul artistic) îi urmează mutarea într-un alt local, nou, pe str. C. Porumbescu 

schimbându-se şi numele în „Şcoala generală nr. 8“), iar după 4 ani, în „Şcoala Generală nr. 8 cu 

Program Suplimentar de Muzică şi Arte Plastice”.  

Reînfiinţarea „Liceului de Muzică şi Arte Plastice” în 1990 este urmată de: înfiinţarea 

claselor primare de arte plastice (1990), completarea „Concursului de interpretare instrumentală” 

cu artele plastice (1994) şi clasarea acestui concurs pe locul al treilea din ţară ca număr de 

participanţi (1992). În 1994 încep lucrările la noua clădire, din păcate, nefinalizată până în 

prezent. 

mailto:office@artedeva.ro
http://www.artedeva.ro/
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În 1997 liceului îi este acordat numele primului doctor în muzicologie din România 

(doctorat obţinut la „Pontificio Instituto di Musica Sacra” din Roma în 1938), muzician a cărui 

personalitate de anvergură şi profunzime unică în muzica românească onorează instituţia noastră 

de învăţământ: SIGISMUND TODUŢĂ (1908-1991). 

În istoria recentă a Liceului de Arte „Sigismund Toduţă” Deva sunt consemnate 

următoarele evenimente: 

- Înfiinţarea corului claselor de liceu, corul „Orfeu”, în 1990; 

- Înfiinţarea în 1999 a secţiei de arhitectură; 

- Crearea în 1999 a „Ansamblului de Muzică Tradiţională”, numit în prezent „Românaşul”; 

- Înfiinţarea corului „Lira”, corul claselor V-VIII, în 2000; 

- Înglobarea nivelului preşcolar (iniţial 4, apoi 6 grupe), în 2000; 

- Apariţia primei formaţii de jazz, în 2001: „Sewen Wings”; 

- Înfiinţarea corului „Arlechino”, corul claselor primare, în 1998; 

  - Cursuri de maiestrie interpretativă susţinute de profesori din ţară şi străinătate: 

- Parteneriate şcolare  internaţionale cu Serbia (Pancevo 1998 – 2000), Italia (Genova 1999 – 

2007), Germania (Hmenau 2000 – 2017), Franţa (Belfort 2007 – 2008), China (2010-2017); 

- Expoziţii şi recitaluri instrumentale în Europa: Italia, Franţa, Ungaria, Elveţia, Serbia, Gemania 

- Prezenţa frecventă a elevilor secţiei de muzică pe scenele europene în concursuri sau festivaluri 

(Italia, Franţa, Germania, Elveţia, Austria, Ungaria, Serbia, Turcia, Grecia) şi a elevilor secţiei de 

arte plastice, prin lucrări trimise poştal, la concursuri organizate în Europa, America, Asia 

(premii I obţinute de către trei eleve în Japonia, în 2012 şi 2015, dintre care o elevă a fost 

premiată de către împăratul Japoniei, celelalte două premii I fiind obţinute în urma evaluării a 

peste 21 000 de lucrări). 

- În 2002, Liceul de Arte „Sigismund Toduţă” Deva a fost singura şcoală din România 

participantă la întâlnirea a 10 000 de tineri din Comunitatea Europeană, pe Stade de France din 

Paris, organizată sub înaltul patronaj al Parlamentului European şi al Preşedintelui Franţei, iar în 

2003, elevi ai Liceului de Arte „Sigismund Toduţă” Deva au fost singurii participanţi din 

România, invitaţi în sălile Parlamentului European de la Strasbourg, pentru întocmirea Primei 

Carte a tinerilor cetăţeni ai Europei; 

În paralel cu activităţile amintite, liceul găzduieşte în repetate rânduri fazele finale ale 

Olimpiadei de interpretare instrumentală pentru clasele III –VIII şi de două ori (27 aprilie -2 mai 

2002 şi 28 aprilie-2 mai 2017) Olimpiada Naţională de Arte Vizuale si Istoria Artei  

Din anul 2009, în urma comasării cu Şcoala Generală „Lucian Blaga”, şi din 2015, în urma 

preluării unor spaţii şcolare de la fostul Liceu „Traian” (inclusiv o cantină), activitatea şcolii se 

desfăşoară în patru locaţii. 
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De la înfiinţare până în prezent şcoala a fost coordonată de următorii directori:   Aurel 

Doroga (1958-1975), Tiberiu Bardan (1975-1990), Simion Molnar (1990-1995, 1996-1998), 

Nicolae Icobescu (1995-1996), Ana Fodor (1998-2007), Gheorghe Mihuţ (2007-2017), Alina 

Sîrbu (2017 – prezent). 

 

2. Resurse umane  

 

2.1 Elevi 

a) Repartizarea pe cicluri şcolare, profiluri şi clase:. 

 

1 Nr. total de elevi înmatriculaţi 1201 

2 Nr. elevi băieţi înmatriculaţi 507 

3 Nr. elevi fete înmatriculate 694 

4 Nr.  de clase / nr. de elevi clasa 0 4 / 78 

5 Nr.  de clase / nr. de elevi clasa I 4 / 84 

6 Nr. clase / nr. de elevi clasa II 4 / 92 

7 Nr. clase / nr. de elevi clasa III 5 / 100 

8 Nr. clase / nr. de elevi clasa IV 3 / 64 

9 Nr. clase / nr. de elevi clasa V 3 / 54 

10 Nr. clase / nr. de elevi clasa VI 3 / 59 

11 Nr. clase / nr. de elevi clasa VII 3 / 74 

12 Nr. clase / nr. de elevi clasa VIII 3 / 72 

13 Nr. clase / nr. de elevi clasa IX 3 / 83 

14 Nr. clase / nr. de elevi clasa X 3 / 84 

15 Nr. clase / nr. de elevi clasa XI 3 / 86 

16 Nr. clase / nr. de elevi clasa XII 2 / 89 

 

b) Mediul din care provin elevii: 

o 94% elevi din mediul urban; 

o 6% elevi din mediul rural. 
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c) Situaţia la învăţătură şi rezultate la examenele finale şi concursurile şcolare: 

 

1 
Rata absolvire în anul 

şcolar precedent (%) 

la sf. cls. a IV-a          la sf. cls. a VIII-a       la sf. cls. a XII-a 

100%                          98,43%                      100% 

 

2 
Rata promovabilitate în 

anul şcolar precedent (%) 

cls. II – IV                  cls. V – VIII               cls. IX – XII 

100%                          98,39%                      100% 

 

3 
Rata abandon în anul şcolar 

precedent (%) 

cls. p – IV                  cls. V – VIII               cls. IX – XII 

-                                 -                                  - 

 

4 
Rata de înscriere în ciclu 

superior (%) 

la sf. cls. a IV-a          la sf. cls. a VIII-a       la sf. cls. a XII-a 

87,14%                      98,41%                       53,40% 

 

5 

Rata rămânerii în şcoală 

după absolvirea unui ciclu 

de învăţământ (%) 

preşcolar                    primar                         gimnaziu 

42,42%                      55,71%                        68,25% 

 

 

6      

Rata de promovare a 

examenului de Bacalaureat 

 

media școlii                 media județeană         media națională                    

75,61%                               69,79%                        72,90% 

 

7      

Rata de promovare a 

examenului de Evaluare 

Națională 

 

media școlii                 media județeană         media națională                    

81,67%                               76,30%                        76,90% 

 

8     

Premii și mențiuni obținute 

la nivel județean, național 

și internațional 

 

secția de muzică                 secția de arte                   

125                                             62 

 

Disciplina Media Evaluare 

Naţională 2015 

Evaluare 

     Naţională 2016 

Evaluare 

Naţională 2017 

Examen 

Evaluare 

Națională 

Medie Liceul de 

Are 

86,44% 67.27% 86,67% 

Medie judeţeană 71,12% 79,3% 80,47% 

Medie naţională 65,81% 79,46% 75% 

Disciplina Media Bacalaureat 2015 Bacalaureat 2016 Bacalaureat 2017 

Examen 

evaluare 

Medie Liceul de 

Are 

82,65% 73,25% 75,60% 

Medie judeţeană 69,04% 67,40% 69,79% 

Medie naţională 67,90% 68,10% 72,90% 

 

2.2 Personal didactic şi nedidactic 

Personal didactic: 130 
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Dintre care: 

- debutanţi: 14; 

- grad definitiv: 19; 

- gradul al II-lea: 23; 

- gradul I: 71; 

- doctor: 3; 

- profesori metodişti: 9; 

- profesori cu gradaţie de merit: 29; 

Personal didactic auxiliar: 12  

Personal nedidactic: 24 

 

3. Resurse materiale şi financiare 

3.1 Baza materială a şcolii 

- 57 săli de clase în 5 corpuri de clădiri; 

- 3 săli de sport; 

- 2 laboratoare; 

- 22 cabinete de specialitate; 

- 10 ateliere de specialitate; 

- 3 cabinete de informatică; 

- 2 săli de bibliotecă, cu 31009 volume, dintre care 80% sunt în stare bună şi foarte bună; 

- 3 terenuri de sport 

- 1 sală de servit masa; 

- 1 bucătărie; 

- 2 spații pentru depozitarea materialului didactic; 

- 1 sală festivă; 

- 1 galerie de artă 

 

 

3.2. Finanţarea şcolii 

Şcoala este finanţată de la bugetul de stat, bugetul local, din venituri proprii, sponsorizări şi 

donaţii, precum şi contribuţii benevole al membrilor comitetelor de părinţi. 

 

 

4. Analiza  P.E.S.T. 

Factori politici:  
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 descentralizarea structurilor de decizie 

 distribuţia puterii între partidele politice la nivelul local 

 existenţa la nivel local a unor consilieri cadre didactice 

 existenţa în Consiliul de Administraţie al şcolii a unui reprezentant al primarului şi 3 

reprezentanți ai Consiliului local 

 politica de coeziune şi integrare europeană 

 

Factori economici: 

 potenţialul economic al zonei este favorizat de existența resurselor naturale, turistice, 

umane și de căile de comunicație (autostradă, cale ferată în curs de modernizare) 

 Complexul Energetic Hunedoara, cel mai mare agent economic din județ, se află în 

insolvență 

 dezvoltare preponderent comercială, iar ramurile industriale produc bunuri cu valoare 

adăugată mică, fiind bazate pe forța de muncă ieftină, ceea ce nu asigură stabilitate pe termen 

lung 

 insuficienţa resurselor financiare alocate învăţământului 

 nivelul slab al venitului localnicilor (sub media națională și a județelor vecine) 

 agenții economici nu sunt suficient de sensibili la nevoile financiare ale şcolii 

 lipsa unei legislaţii motivaţionale pentru agentul economic astfel încât sponsorizările 

pentru şcoală să fie mai facile 

 politica de finanţare pe baza de proiecte şi programe a UE 

 

Factori sociali: 

 şomaj mediu cu tendință de scădere 

 nivel de trai mediu 

 în circumscripția școlară există multe familii cu dificultăți de incluziune socială, fără loc 

de muncă, a căror existență se bazează pe ajutoarele sociale 

 plecarea părinţilor la muncă în străinătate 

 mulţi copii lăsaţi în grija rudelor sau vecinilor datorită migrării forţei de muncă în alte ţări 

 influenţa nu întotdeauna pozitivă a mass-mediei 

 educaţia nu este văzută ca un mijloc de promovare socială şi economică 

 asistenţa socială precară 

 oportunitatea unei oferte extinse pe piaţa muncii în contextul dezvoltării locale favorirată 

de construcția autostrăzii Sibiu - Nădlac 
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 reducerea populaţiei şcolare 

 

Factori tehnologici: 

 populația și instituțiile au acces la tehnologie și servicii de comunicație 

 toate primăriile și școlile cu personalitate juridică din județ au acces la internet  

 în mediul urban există servicii de comunicație fixe și mobile oferite de 5 operatori 

naționali și alți operatori locali 

 calitatea semnalului la telefonia mobilă este foarte bună în mediul urban și aproape peste 

tot în mediul rural 

 internetul mobil 4G este prezent în localitățile mari ale județului și este în continuă 

extindere, iar acoperirea 3G este foarte bună 

 prețul serviciilor de telecomunicație și internet pentru populație este foarte accesibil 

 pătrunderea tehnologiei moderne întâmpină dificultăţie financiare 

 

5. Analiza SWOT 

 

5.1. Puncte tari 

 rata de absolvire a ciclurilor de învățământ: 100% primar, 98,43% gimnazial, 100% liceal 

(an şcolar 2016 / 2017); 

 promovabilitatea: 100 primar, 98,39% gimnazial, 100% liceal (an școlar 2016 / 2017); 

 abandon școlar 0 (an școlar 2016 / 2017); 

 încadrare cu personal didactic şi nedidactic calificat - 98%; 

 medie de vârstă a profesorilor de 45 ani, categoriile de vârstă fiind distribuite echilibrat; 

 55% dintre cadrele didactice au gradul I; 

 9 profesori metodiști; 

 29 cu gradație de merit; 

 3 cu titlu de doctor; 

 81% dintre cadrele didactice sunt mulțumite și foarte mulțumite de școală, în general; 

 părinții au un nivel de satisfacție ridicat față de școală, în general: 55,5% fiind mulțumiți și 

foarte mulțumiți; 

 sunt folosite modalități variate de comunicare cu părinții; 

 rezultate numeroase la olimpiade și concursuri școlare, inclusiv la nivel național și 

internațional, pentru disciplinele vocaționale: muzică specializată = 125 premii și mențiuni (pian 

= 85, suflat = 12, artă vocală/cor = 9, coarde = 19), arte vizuale = 62 
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 elevi cu o pregătire preliminară bună; 

 procent ridicat de promovabilitate - 96,67% în anul şcolar 2016 - 2017; 

 procent mare al elevilor cu medii generale între 8-10 - 50,97%; 

 colaborarea între angajații școlii este apreciată cel mai mult ca fiind bună și foarte bună; 

 rezultate bune la examenele finale peste media județeană și națională în anul școlar 2016-

2017 – 75,61% procent de promovare a examenului de Bacalaureat și 81,67% a examenului de 

Evaluare Națională la clasa a VIII-a; 

 obţinerea atestatelor profesionale (la clasele de muzică, arte plastice, arhitectură) - cu 

note între 9 şi 10; 

 elevi proveniţi în majoritate, din familii închegate cu situaţie materială bună; 

 baza materială corespunzătoare în proporţie de 50%; 

 un plan de şcolarizare variat, o ofertă largă de secţii şi specializări - pe fiecare nivel; 

 ofertă curriculară bogată, variată, structurată în pachete corespunzătoare unor traiecte 

educaţionale, al căror punct final corespunde celor mai diverse aspiraţii ale elevilor; 

 o cultură organizaţională bine dezvoltată, cu elemente specifice (siglă, concerte, expoziții, 

festivaluri, formații) ş.a.; 

 activităţi extraşcolare variate atractive; 

 

5.2 Puncte slabe 

 spaţiu de învăţământ la limită; 

 rezultatele la olimpiade și concursuri școlare la disciplinele non-vocaționale sunt destul 

de puține; 

 rata de rămânere în școală după absolvirea unui ciclu de învățământ: 42,42% (după 

învățământul preșcolar), 55,71 (după învățământul primar) și 68,25% (după învățământul 

gimnazial); 

 sunt semnalate frecvent de către părinți și elevi conflicte între elevi și agresivitate 

verbală; 

 gradul de satisfacție al cadrelor didactice față de condițiile materiale existente în școală 

este scăzut (52% sunt oarecum mulțumiți, nemulțumiți și foarte nemulțumiți; 

 insuficiența spațiilor școlare nu permite funcționarea laboratoarelor și cabinetelor, cu 

excepția celor de informatică; 

 76% din cadrele didactice consideră că rezultatele școlare sunt afectate negativ din cauza 

dotării materiale a școlii, care este insuficientă, uzată, învechită sau defectă; 
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 peste 90% din cadrele didactice utilizează mijloace proprii, împrumutate sau ale 

comitetului de părinți în vederea îndeplinirii obiectivelor (computere, laptopuri, 

videoproiectoare, imprimante, instrumente muzicale, CD playere etc.); 

 reputația școlii în comunitate a contat foarte puțin în alegerea școlii de către elevi (9%); 

 materialele de promovare a școlii (afișe, pliante) au contat foarte puțin în alegerea școlii 

de către elevi (doar cei de gimnaziu – 2%); 

 biblioteca funcționează în spații insuficiente și are în inventar multe cărți vechi; 

 inițiativele elevilor sunt susținute insuficient în cadrul Consiliului Elevilor; 

 capacitatea scăzută de redactare și implementare a proiectelor finanțate în cadrul 

programelor cu finanțare națională, europeană sau internațională; 

 

5.3 Oportunităţi 

 poziția centrală a școlii în oraș și a Devei în județ face școala accesibilă pentru elevi din 

tot județul; 

 finalizarea clădirii aflată în construcție ar rezolva problema spațiilor școlare 

 relaţii de parteneriat cu şcoli din străinătate; 

 

5.4. Ameninţări 

 modul în care se realizează în prezent admiterea în liceu; 

 interes tot mai slab al elevilor pentru studiu; 

 venituri bugetare insuficiente pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii; 

 situaţia economică a zonei; 

 starea materială şi financiară precară a unor părinţi; 

 lipsa de motivare în învăţare a unor elevi; 

 motivarea materială a personalului din învăţământ. 

 mulți elevi provin din medii sociale defavorizate. 
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VIZIUNEA  ŞI MISIUNEA ŞCOLII 

  

1. VIZIUNE 

 

Arta însuflețește mintea dând rațiune sufletului! 

  

2. MISIUNE 

 

De aproape şase decenii mulţi dintre copiii talentaţi şi-au dezvoltat aptitudinile artistice 

cu ajutorul nostru. Şi acum şi în viitor, prin ştiinţă şi artă, pregătim şi vom pregăti elevii 

pentru succes. 
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ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE 

 

TS 1  Creşterea calităţii activităţii curriculare şi extracurriculare prin  

reînnoirea/completarea/îngrijirea bazei materiale a şcolii şi prin creşterea gradului de utilizare a 

mijloacelor didactice; 

Argument: 

În analiza SWOT se observă că principalii indicatori care indică nivelul de performanţă a elevilor 

(promovabilitate, inclusiv la examene naţionale şi bacalaureat, rezultatele la concursurile 

şcolare) sunt peste media naţională sau judeţeană. Totuşi, în ceea ce priveşte rezultatele la 

olimpiade şi concursuri din domeniile care nu includ artele, se poate spune că acestea sunt sub 

potenţialul elevilor şcolii. Din interpretarea chestionarelor aplicate cadrelor didactice reiese că 

mai puţin de jumătate dintre acestea sunt mulţumite sau foarte mulţumite de condiţiile materiale 

existente în şcoală (47,92%). Totodată, peste 75% dintre cadrele didactice folosesc resurse 

proprii în activitatea didactice (computere, imprimante, instrumente ş.a.). Considerăm că 

înnoirea şi completarea bazei materiale a şcolii ar fi calea spre un învăţământ de calitate şi, 

implicit, spre rezultate şcolare mai bune. 

Opţiuni strategice 

Opţiunea dezvoltare 

curriculară 

Opţiunea dezvoltarea 

resurselor materiale şi 

financiare 

Opţiunnea dezvoltarea 

resurselor umane 

Opţiunea dezvoltarea 

relaţiilor sistemice şi 

comunitare 

CDŞ atractv; 

Activităţi 

extracurriculare 

numeroase şi variate 

 

Achiziţia de mijloace 

didactice moderne; 

Achiziţia de 

instrumente noi; 

Dotarea cabinetelor de 

specialitate cu 

aparatură performantă; 

Cursuri de formare şi 

perfecţionare oferite 

de furnizorii acreditaţi; 

Identificarea de factori 

interesaţi de susţinerea 

şcolii; 

Bună colaborare cu 

autorităţile locale; 

 

TS 2 Intensificarea și diversificarea participării elevilor și cadrelor didactice ale școlii la viața 

cultural-artistică a comunității, valorificând potențialul specific al unui liceu vocațional de arte; 

Argument: 

Municipiul Deva este unul dintre puţinile reşedinţe de judeţ care au o viaţă culturală proprie 

destul de restrânsă. Prin potenţialul oferit de buna pregătire a cadrelor didactice şi elevilor 

Liceului de Arte ar putea fi acoperită o parte din acest "gol". De asemenea, credem că, prin 

creşterea reputaţiei şcolii în urma prezenţei mult mai vizibile în comunitate, numărul elevilor cu 
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aptitudini artistice atraşi de şcoala noastră va creşte, iar numărul celor care frecventează şcoala în 

cât mai multe cicluri de învăţământ va fi mai mare. 

Opţiuni strategice 

Opţiunea dezvoltare 

curriculară 

Opţiunea dezvoltarea 

resurselor materiale şi 

financiare 

Opţiunnea dezvoltarea 

resurselor umane 

Opţiunea dezvoltarea 

relaţiilor sistemice şi 

comunitare 

Cercuri tematice; 

Ansambluri şi formaţii 

artistice; 

Coruri; 

 

 

Achiziţia de mijloace 

didactice moderne; 

Achiziţia de 

instrumente noi; 

Dotarea cabinetelor de 

specialitate cu 

aparatură performantă; 

Cursuri de formare şi 

perfecţionare oferite 

de furnizorii autorizaţi; 

Identificarea de factori 

interesaţi de susţinerea 

şcolii; 

Bună colaborare cu 

autorităţile locale; 

Realizarea de 

spectacole în 

comunitate; 

Organizarea de 

evenimente artistice; 

 

TS 3 Crearea unei echipe funcționale cu competențe în domeniul redactării, implementării, 

monitorizării și evaluării proiectelor finanțate prin diferite programe, inclusiv internaționale; 

Argument: 

În istoricul Liceului de Arte "S. Toduţă" Deva sunt consemnate câteva participări la programe şi 

proiecte naţionale şi internaţionale, însă prea puţine în comparaţie cu alte şcoli şi cu potenţialul 

cantitativ şi calitativ al cadrelor didactice şi elevilor. 

Opţiuni strategice 

Opţiunea dezvoltare 

curriculară 

Opţiunea dezvoltarea 

resurselor materiale şi 

financiare 

Opţiunnea dezvoltarea 

resurselor umane 

Opţiunea dezvoltarea 

relaţiilor sistemice şi 

comunitare 

Identificarea nevoilor 

educaţionale la nivel 

de curriculum; 

Activităţi 

extracurriculare; 

 

Achiziţia de mijloace 

didactice moderne; 

Achiziţia de aparatură 

de birou; 

Găsirea de fonduri 

pentru cofinanţarea 

proiectelor; 

Cursuri de formare şi 

perfecţionare oferite 

de persoane-resursă 

din şcoală sau de 

furizorii de cursuri; 

Identificarea de factori 

interesaţi de susţinerea 

şcolii; 

Bună colaborare cu 

autorităţile locale; 

 

TS 4 Dezvoltarea unui mecanism complex și persuasiv de promovare a realizărilor elevilor și 

profesorilor școlii, precum și a ofertei școlare, pentru atragerea și menținerea în școală a elevilor 

cu aptitudini artistice. 

Argument: 

În urma analizei chestionarelor aplicate elevilor şi părinţilor s-a descoperit că şcoala nu este 

foarte bine cunoscută în comunitate. Nu au fost remarcate prezenţe notabile în emisiuni TV, 
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articole în presă sau materiale de promovare a şcolii (afişe, pliante). Foarte puţini elevi şi părinţi 

aleg şcoala noastră datorită bunei sale reputaţii. De asemenea, considerăm mic numărul elevilor 

care rămân în şcoală după finalizarea unui ciclu de învăţământ. Astfel, se întâmplă deseori ca 

elevi cu premii naţionale şi internaţionale în domenii ale artei să se înscrie la şcoli cu reputaţie 

mai bună, mai ales în ciclul liceal. 

Opţiuni strategice 

Opţiunea dezvoltare 

curriculară 

Opţiunea dezvoltarea 

resurselor materiale şi 

financiare 

Opţiunea dezvoltarea 

resurselor umane 

Opţiunea dezvoltarea 

relaţiilor sistemice şi 

comunitare 

Folosirea 

competenţelor elevilor 

în realizarea de afişe, 

pliante, videoclipuri, 

articole; 

 

Achiziţia de mijloace 

didactice moderne; 

Dotarea cabinetelor de 

specialitate cu 

aparatură performantă; 

Fonduri pentru tipărire 

şi distribuire; 

Cursuri de formare şi 

perfecţionare oferite 

de furnizori autorizaţi; 

Identificarea de factori 

interesaţi de susţinerea 

şcolii; 

Bună colaborare cu 

presa şi autorităţile 

locale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBIECTIVE SPECIFICE 

  

TS 1  Creşterea calităţii activităţii curriculare şi extracurriculare prin  reînnoirea/completarea/îngrijirea bazei materiale a şcolii şi prin 

creşterea gradului de utilizare a mijloacelor didactice; 

Obiective specifice (O.S.): 

O.S. 1.1. Creşterea nivelului de utilizare a metodelor didactice activ-participative şi a mijloacelor didactice în timpul lecţiilor; 

O.S. 1.2. Formarea şi/sau dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în utilizarea mijloacelor didactice din domeniul IT; 

O.S. 1.3. Implementarea unei proceduri privind utilizarea în comun a mijloacelor didactice; 

O.S. 1.4. Identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice; 

O.S. 1.5. Reînnoirea/completarea/îngrijirea bazei materiale a şcolii. 

 

TS 2 Intensificarea și diversificarea participării elevilor și cadrelor didactice ale școlii la viața cultural-artistică a comunității, valorificând 

potențialul specific al unui liceu vocațional de arte; 

Obiective specifice (O.S.): 

O.S. 2.1. Iniţierea şi dezvoltarea forumului web al cadrelor didactice din şcoală pentru informare şi dezbateri; 

O.S. 2.2. Stimularea dezbaterilor în cadrul şedinţelor Consiliului Profesoral şi al Consiliului Elevilor în vederea luării deciziilor; 

O.S. 2.3. Identificarea şi responsabilizarea resurselor umane competente, interesate şi disponibile pentru a iniţia şi susţine diferite evenimente în 

comunitate. 

O.S. 2.4. Îndrumarea suplimentară a elevilor pentru realizarea de produse artistice de calitate pentru a fi prezentate în comunitate; 

O.S. 2.5. Introducerea în cultura organizaţională a şcolii a Zilelor Liceului de Arte „Sigismund Toduţă” Deva ca mijloc de valorificare a potenţialului 

deţinut de elevii şi profesorii şcolii, pentru promovarea imaginii în comunitate şi ca oportunitate de completare a veniturilor extrabugetare; 

O.S. 2.6. Crearea unei întreprinderi sociale sub formă de ONG sau cooperativă prin care să poată fi valorificate produsele sau serviciile create / oferite 

de către elevii şcolii, până în anul 2021; 



 

 

TS 3 Crearea unei echipe funcționale cu competențe în domeniul redactării, implementării, monitorizării și evaluării proiectelor finanțate prin 

diferite programe, inclusiv internaționale; 

Obiective specifice (O.S.): 

O.S. 3.1. Formarea unei echipe de cadre didactice şi elevi cu competenţe şi expertiză în conceperea, aplicarea şi evaluarea de proiecte cu finanțare 

locala, națională sau internațională; 

O.S. 3.2. Identificarea nevoilor şi priorităţilor şcolii, precum şi a factorilor interesaţi în parteneriate cu şcoala (potenţiali parteneri); 

O.S. 3.3. Găsirea oportunităţiilor de finanţare prin studierea constantă a surselor de informare în domeniu; 

O.S. 3.4. Realizarea managementului de proiect; 

 

TS 4 Dezvoltarea unui mecanism complex și persuasiv de promovare a realizărilor elevilor și profesorilor școlii, precum și a ofertei școlare, 

pentru atragerea și menținerea în școală a elevilor cu aptitudini artistice. 

Obiective specifice (O.S.): 

O.S. 4.1. Constituirea unei echipe de cadre didactice şi elevi cu competenţe în tehnoredactare, comunicare, editare video precum şi cu dorinţă de 

implicare în promovarea şcolii; 

O.S. 4.2. Asigurarea serviciilor de fotografiere şi filmare la fiecare eveniment; 

O.S. 4.3. Intensificarea şi diversificarea comunicării cu mediul intern şi extern; 

O.S. 4.4. Monitorizarea apariţilor în mass-media şi pe canalele de socializare 

 

 



 

PLAN OPERAŢIONAL 

- anul şcolar 2017/2018 - 

 

TS 1.  Creşterea calităţii activităţii curriculare şi extracurriculare prin reînnoirea/completarea/îngrijirea bazei materiale a şcolii şi prin 

creşterea gradului de utilizare a mijloacelor didactice 

O.S. D.F. Activităţi Gr.Ţ. Rezultate Responsabili Resurse Termen Indicatori 

O.S. 1.1. F-BM Solicitarea din partea cadrelor 

didactice a necesarului de 

mijloace didactice 

profesori solicitări 

înregistrate 

responsabilii de 

comisii 

metodice 

formulare 

tipizate 

01.10.2017 numărul de mijloace 

didactice solicitate 

F-BM Realizarea planificării 

bugetare 

profesori, 

elevi 

bugetul 

şcolii 

conducerea 

şcolii 

bugetare şi 

extrabuge-

tare 

30.11.2017 valoarea aprobată 

pentru achiziţii  

C 

F-BM 

Distribuirea mijloacelor 

didactice achiziţionate (dintre 

cele solicitate) şi utilizarea 

acestora 

profesori, 

elevi 

obiecte 

inventariate 

conducerea 

şcolii 

bugetare şi 

extrabuge-

tare 

01.03.2018 numărul de mijloace 

didactice primite 

C 

F-BM 

Monitorizarea utilizării 

mijloacelor didactice 

profesori, 

elevi 

mijloace 

didactice 

folosite 

responsabilii de 

comisii 

metodice 

fişă de 

observare 

01.06.2018 numărul de minute în 

care au fost folosite 

mijloace didactice/oră 

O.S. 1.2. RU Iniţierea cadrelor didactice în 

folosirea aparaturii IT şi 

multimedia 

profesori mijloace 

didactice 

folosite 

responsabilii de 

comisii 

metodice 

inginer de 

sistem  

mijloace 

IT 

01.02.2018 numărul de mijloace 

didactice folosite 

O.S. 1.3. F-BM Realizarea unei baze de date 

cu mijloacele didactice ale 

şcolii 

profesori listă de 

inventar 

laborant 

administrator  

formulare 

tipizate 

01.02.2018 numărul de mijloace 

didactice folosibile 



 

F-BM Informarea cadrelor didactice 

cu privire la disponibilul de 

mijloace didactice existente în 

şcoală şi procedura de folosire 

profesori listă de 

mijloace 

didactice 

laborant  

administrator  

formulare 

tipizate 

01.03.2018 numărul de persoane 

informate 

O.S. 1.4. RU Consilierea cadrelor didactice 

în ceea ce priveşte 

oportunităţile oferite de 

furnizorii de formare 

profesională continuă pentru 

facilitarea utilizării unor 

mijloace didactice 

profesori profesori 

îndrumaţi 

responsabilul cu 

formarea 

continuă 

posibile 

taxe 

01.11.2017 numărul de persoane 

înscrise la cursuri de 

formare 

RU Identificarea unor nevoi de 

formare prin asistenţă la lecţii 

profesori profesori 

îndrumaţi 

responsabilii de 

comisii 

metodice 

posibile 

taxe 

01.03.2018 numărul de persoane 

înscrise la cursuri de 

formare 

O.S. 1.5. F-BM Achiziţionarea de bunuri 

materiale pentru folosinţa 

elevilor 

elevi obiecte de 

inventar/mij

-loace fixe 

administrator 

financiar, 

administrator 

fonduri 

proprii/fi-

nanţare 

31.08.2018 numărul de obiecte de 

inventar/mijloace fixe 

F-BM Repararea/înlocuirea bunurilor 

degradate sau distruse 

elevi, 

diriginţi 

obiecte 

reparate 

învăţători, 

diriginţi 

despăgu-

biri 

31.08.2018 numărul de obiecte 

reparate/înlocuite 

 



 

 

TS 2. Intensificarea și diversificarea participării elevilor și cadrelor didactice ale școlii la viața cultural-artistică a comunității, valorificând 

potențialul specific al unui liceu vocațional de arte; 

O.S. 2.1. RU 

F-BM 

Realizarea forumului 

profesorilor şi elevilor şcolii 

pentru facilitarea comunicării 

şi creşterea gradului de 

partajare a informaţiilor 

profesori 

elevi 

 

un forum 

on-line 

pentru 

profesori şi 

elevi 

inginer de 

sistem 

umane 

mijloace 

IT 

01.03.2018 numărul de conturi 

create; 

numărul de postări 

O.S. 2.2. RU Dezbateri în şedinţele CP şi 

ale Consiliului elevilor privind 

oportunităţile şi variantele de 

implicare a şcolii în 

acţiuni/evenimente la nivel 

local, în principal, dar şi la 

alte niveluri 

profesori 

elevi 

evenimente 

organizate 

sau la care 

se participă 

director, 

dir. adjuncţi, 

şefi de catedră, 

responsabilul 

Consiliului 

elevilor 

umane 01.05.2018 PV de la şedinţe, 

numărul de propuneri 

O.S. 2.3. RU, 

F-BM, 

C 

Organizarea activităţii pe 

cercuri, ansambluri, formaţii 

etc., sub îndrumarea unuia sau 

mai multor cadre didactice 

profesori 

elevi 

cercuri 

ansambluri 

formaţii 

Director, 

Şefi de catedră, 

Profesori de 

specialitate, 

umane, 

instrumen-

te, 

costume, 

materiale 

pt pictură 

31.01.2018 Nr. de cercuri, 

ansambluri, formaţii 

O.S. 2.4. RU, 

F-BM, 

C 

Stabilirea unui calendar de 

pregătire 

profesori 

elevi 

cercuri 

ansambluri 

formaţii 

Director, 

Şefi de catedră, 

Profesori de 

specialitate, 

umane, 

instrumen-

te, 

costume, 

2.02.2018 Grafice de desfăşurare 

a activităţilor, 

 

RU, 

F-BM, 

C 

Desfăşurarea pregătirii 

suplimentare 

profesori 

elevi 

spectacole, 

festivaluri 

expoziţii, 

demonstraţii 

Director, 

Profesori de 

specialitate, 

umane, 

instrumen-

te 

1.06.2018 Nr. ore de pregătire 

 



 

 

 RU, 

F-BM, 

RC 

Organizarea de evenimente şi 

participarea la diferite acţiuni 

la nivelul comunităţii sau la 

alte niveluri 

profesori 

elevi 

spectacole, 

festivaluri 

expoziţii, 

demonstraţii 

Director, 

Profesori de 

specialitate, 

Părinţi 

umane, 

instrumen-

te, 

costume, 

costuri de 

deplasare 

31.08.2018 Nr. de evenimente 

organizate / la care s-a 

participat 

O.S. 2.5. RU, 

RC, 

Constituirea unei echipe mixte 

(profesori, elevi, părinţi, 

reprezentanţi ai administraţiei 

locale, agenţi economici) 

pentru organizarea unui 

eveniment cu frecvenţă anuală 

de tipul zilele liceului, cu 

impact puternic în comunitate 

profesori, 

elevi, 

părinţi, 

agenţi 

economici, 

membri ai 

comunităţii 

spectacole, 

festivaluri 

expoziţii, 

demonstraţii 

Director, 

Profesori de 

specialitate, 

Părinţi 

umane, 

instrumen-

te, 

costume, 

costuri de 

deplasare, 

săli de 

spectacol 

26.01.2018 Nr. de membri ai 

comisiei, 

Nr. de întâlniri de 

lucru 

RU, 

F-BM 

Desfăşurarea unor şedinţe de 

brainstorming pentru 

identificarea de soluţii 

creative / inovative de 

promovare, desfăşurare şi 

diseminare a evenimentului 

profesori, 

elevi, 

 

idei creative 

/ inovative, 

echipă 

consolidată 

Profesori, 

Responsabil CE 

umane, 

flipchart, 

markere 

1.04.2018 Numărul ideilor 

creative / inovative 

(pentru afişe, pliante, 

anunţuri, clipuri video, 

activităţi) 

RU, 

F-BM, 

RC 

Promovarea evenimentului 

prin afişe, pliante, emisiuni 

TV, clipuri video, social 

media, presa scrisă 

profesori, 

elevi, 

părinţi, 

membri ai 

comunităţii 

afişe, 

pliante, 

clipuri 

video, 

emisiuni tv 

Profesori, 

Responsabil CE, 

Parteneri media 

umane, 

costuri de 

tipărire şi 

publicitate 

2-

22.04.2018 

Numărul produselor 

de promovare, 

numărul 

participanţilor la 

eveniment 

 



 

 

 RU, 

F-BM, 

RC, 

C 

Desfăşurarea evenimentului 

(spectacole susţinute de elevi 

şi profesori, standuri 

demonstrative şi de 

prezentare, artă stradală, 

flashmob) 

profesori, 

elevi, 

părinţi, 

agenţi 

economici, 

membri ai 

comunităţii 

spectacole, 

expoziţii, 

standuri 

Profesori, 

Responsabil CE, 

Parteneri media, 

Autorităţi locale 

umane, 

costuri de 

închiriere, 

amenajare, 

deplasare, 

producţie 

de lucrări 

de artă, 

16-

30.04.2018 

Numărul produselor / 

spectacolelor 

prezentate, 

numărul 

participanţilor la 

eveniment, 

numărul de evidenţieri 

în mass media 

 



 

 

TS 3 Crearea unei echipe funcționale cu competențe în domeniul redactării, implementării, monitorizării și evaluării proiectelor finanțate 

prin diferite programe, inclusiv internaționale; 

O.S. 3.1. RU, 

 

Constituirea echipei pe baza 

competenţelor şi a 

disponibilităţii 

profesori echipă 

funcţională 

şi 

consolidată 

Director, 

Responsabil al 

comisiei de 

proiecte 

umane 01.02.2018 număr de membri ai 

echipei 

RU, 

F-BM 

Dobândirea de competenţe în 

domeniul accesării de fonduri 

şi al managementului de 

proiect 

profesori echipă 

funcţională 

şi 

competentă 

Director, 

Responsabil al 

comisiei de 

proiecte, 

Responsabil cu 

perfecţionarea, 

Formatori 

umane, 

costuri ale 

cursurilor, 

deplasare 

31.08.2018 cel puţin 10 persoane 

cu competenţe în 

accesarea de fonduri 

pe bază de proiect 

O.S. 3.2. RU Şedinţe de lucru pentru 

identificare nevoilor şi 

priorităţilor şcolii desfăşurate 

în cadrul Comisiei de proiecte 

şi a Consiliului elevilor 

prof., 

elevi 

analiză 

SWOT 

Conducerea 

şcolii; 

Resp. Comisiei 

de proiecte şi al 

CE 

umane 

 

01.02.2018 cel puţin 15 nevoi 

identificate 

RU, 

RC, 

F-BM 

Discuţii cu reprezentanţi ai 

ONG-urilor, agenţilor 

economici, autorităţilor locale, 

mass-mediei în vederea 

încheierii de parteneriate sau 

contracte de sponsorizare / 

promovare media 

profesori, 

părinţi, 

elevi, 

ONG, 

agenţi 

economici 

listă cu 

potenţialii 

parteneri 

Conducerea 

şcolii; 

Resp. Comisiei 

de proiecte şi al 

CE 

umane, 

consumabi

le de birou 

31.08.2018 număr de potenţiali 

parteneri identificaţi, 

număr de parteneriate 

încheiate 

 



 

 

O.S. 3.3. RU, 

F-BM 

Căutarea zilnică a 

oportunităţilor de finanţare în 

cât mai multe medii de 

informare şi popularizarea 

rezultatelor (inclusiv a 

termenelor) pe forumul şcolii, 

cu accent pe programul 

Erasmus+, care a fost accesat 

foarte puţin de către şcoală 

sau profesorii şcolii 

prof., 

elevi 

baza de date 

cu 

programele 

de finanţare 

şi cu 

finanţatorii 

Conducerea 

şcolii; 

Resp. Comisiei 

de proiecte şi al 

CE 

umane, 

mijloace 

IT, 

forumul 

şcolii 

31.08.2018 număr de proiecte 

întocmite 

O.S. 3.4. RU, 

F-BM, 

RC 

Redactarea de proiecte, de 

către sau cu sprijinul 

membrilor echipei de proiecte, 

precum şi al profesorilor de 

limbi străine 

prof., 

elevi, 

comunita-

tea locală 

proiecte 

depuse spre 

evaluare 

Resp. Comisiei 

de proiecte şi al 

CE 

umane, 

mijloace 

IT, 

consuma-

bile 

31.08.2018 număr de proiecte 

finanţate 

 



 

 

TS 4 Dezvoltarea unui mecanism complex și persuasiv de promovare a realizărilor elevilor și profesorilor școlii, precum și a ofertei școlare, 

pentru atragerea și menținerea în școală a elevilor cu aptitudini artistice. 

O.S. 4.1. RU Identificarea cadrelor 

didactice şi elevilor cu 

competenţe în tehnoredactare, 

comunicare, editare video 

precum şi cu dorinţă de a  

promova imaginea şcolii şi 

implicarea lor în activităţi de 

marketing educaţional; 

prof., 

elevi, 

comunita

-tea 

locală 

echipă 

funcţională 

şi 

competentă 

Director, 

Responsabil al 

comisiei de arte 

plastice; 

Responsabil CE 

umane 01.02.2018 numărul persoanelor-

resursă identificate 

O.S. 4.2. RU, 

F-BM 

Fotografierea şi filmarea 

participării la fiecare 

eveniment în vederea 

realizării produselor de 

promovare a imaginii şcolii; 

prof., 

elevi, 

comunita

-tea 

locală 

baza de date 

cu imagini 

de la 

activităţi 

Director, 

Responsabil al 

comisiei de arte 

plastice; 

Persoane-resursă 

umane, 

aparatură 

foto-video 

31.08.2018 numărul de fotografii / 

filme realizate 

O.S. 4.3. RU, 

RC, 

F-BM 

Realizarea de produse de 

promovare a imaginii şcolii şi 

distribuirea lor în comunitate; 

 

prof., 

elevi, 

comunita-

tea locală 

afişe, 

pliante, 

articole, 

emisiuni 

TV; 

clipuri 

video, 

anunţuri 

Director, 

Persoane-resursă 

umane, 

mijloace 

IT, 

costuri de 

tipărire 

01.05.2018 numărul de familii 

care înscriu copiii la 

Liceul “S. Toduţă” pe 

baza reputaţiei şcolii 

O.S. 4.4. RU, 

F-BM 

Monitorizarea apariţilor în 

mass-media şi pe canalele de 

socializare 

 

conducerea 

şcolii, 

profesori 

statistică a 

apariţiilor în 

mass-media 

Responsabil cu 

monitorizarea 

apariţiilor în 

mass-media 

umane, 

mijloace 

IT, 

abonament 

la presă 

31.08.2018 numărul şi calitatea 

informaţiilor despre 

şcoală apărute în 

mass-media  

 



 

Abrevieri: 

OS – obiectiv specific; 

DF – domeniu funcţional; 

Gr. Ţ. – grup ţintă 

F-BM – domeniul financiar şi al bazei materiale; 

C – domeniul curricular; 

RU – resurse umane; 

RC – relaţii comunitare. 

 

 

 


