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COMPONENTA SITUAȚIONALĂ 

 

1.1 ARGUMENT  

 

 Dinamica societăţii de astăzi implică în mod necesar viziune, prognoză şi diagnoză, astfel 

încât conceperea riguroasă a Planului de Dezvoltare Instituţională (pe care-l vom denumi în 

continuare PDI) presupune atingerea performanţei la nivelul Școlii Profesionale Dumbrăvița  în 

perioada 2017 – 2022. Echipa de proiect a ales această durată de viață de 5 ani ținând cont de 

modificările legislative cuprinse în Legea Educației Naționale nr. 1/2011, modificări ce se referă la 

criteriile de admitere la liceu, modificarea structurii Consiliului de Administraţie, recrutarea 

personalului didactic la nivelul unității precum și de evoluția economică a zonei în care se află situată 

școala, de mobilitatea și cerințele profesionale ale pieții muncii. 

Școala funcţionează și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere al școlii, al 

personalului școlii, al elevilor și părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. Planul de 

dezvoltare ne arată direcțiile majore de progres, iar modul de întocmire al acestuia permite 

consultarea părților interesate și implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor și acțiunilor propuse. 

Pentru formularea viziunii și a misiunii, pentru stabilirea țintelor strategice și pentru 

dezvoltarea culturii organizaționale s-a folosit principiul continuității în politica educaţională a 

echipei manageriale şi a cadrelor didactice ale Școlii Profesionale Dumbrăvița Maramureș, 

continuitate susţinută atât de rezultatele academice şi socio-comportamentale ale elevilor cât şi de 

expectanţele părinţilor şi ale comunităţii locale. 

S-au reformulat ţintele strategice pentru perioada avută în vedere, astfel încât PDI 2017-2022 

să reflecte modificările legislative, cerințele societății actuale și valorile europene. 

Documentul de faţă are o importanță deosebită, deoarece concentrează atenția asupra 

finalităților educației, asigurând întrepătrunderea tuturor domeniilor funcționale ale managementului 

(curriculum, resurse umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare), și menţine coerența 

strategiei pe termen lung a școlii. 

PDI al școlii este elaborat și fundamentat în strânsă concordanță cu mediul şi condițiile în care 

își desfășoară activitatea ținându-se cont de factorii care influențează eficiența activității educaționale: 

scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității; competiția tot mai accentuată între școli; 

schimbările educaționale și manageriale generate de reformele educaționale; politica managerială a 

școlii și a comunității locale. 

PDI reprezintă voința comună a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, a 

personalului administrativ și a comunității (părinți si reprezentanți ai comunităţii locale), elaborarea 

pornind de la punctele tari şi slabe (analiza SWOT) ale activității educaționale. S-au avut în vedere 

urmatoarele aspecte: elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită 

pregătirea unitară și coerentă a elevilor de-a lungul celor două niveluri de învățământ preuniversitar 

secundar inferior și superior; ofertă educaţională cu accent pe studierea intensivă a informaticii şi 

ştiinţelor naturii, menținerea ofertei diversificate de studiere a limbilor străine în regim de trunchi 

comun și ca disciplină opțională pentru pregătirea examenelor de competențe lingvistice cu 

recunoaștere internațională; centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi 

fidelizarea cadrelor didactice cu rezultate academice deosebite; crearea unui mediu de lucru adecvat 

cerințelor unei educații moderne; stabilirea de parteneriate și schimburi culturale și derularea de 

programe extracurriculare în vederea dobândirii de competențe necesare integrării în învățământul 

superior și pe piața muncii; profesionalizarea actului managerial; asigurarea unei baze materiale bune 

pentru desfășurarea procesului instructive-educativ și gestionarea eficientă acesteia. 
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1.2. CONTEXT LEGISLATIV  

 

Acest Proiect de dezvoltare instituțională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte 

normative:  

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic şi Legea 349/2004 pentru modificarea şi 

completarea Legii 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic;  

- O. M.E.N nr. 5115/15.12.2014 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, publicate în 

Monitorul Oficial;  

- Planul managerial pentru anul şcolar 2017-2018 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureș;  

- Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naţionale ;  

- Raportul I.S.J. Maramureș, privind starea învăţământului în judeţul Maramureș în anii şcolari 

2015/2016 și  2016/2017;  

- HG 1534/2008 Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii în învăţământul preuniversitar;  

- HG 21/2007 Standarde de acreditare pentru autorizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

Standarde de autorizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

- ORDIN nr. 4595/22.07.2009 Criterii de evaluare a personalului didactic;  

-O.MENCS nr. 3637/12.04.2016-privind organizarea taberelor excursiilor expediiilor şi a altor 

activităţi de timp liber in sistemul de învăţământ preuniversitar; 

- Ordinului privind aprobarea Statutului elevului nr. 4742/10.08.2016;  

- Ordinului nr. 5547/6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inpecție a unităților de 

învățământ preuniversitar; 

- Anexa 1 la Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte; 

- Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, anexă la 

Ordinul Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5561/07.10.2011 cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Metodologia de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor 

de formare oferite de aceștia anexă la Ordinul Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

nr. 5564/07.10.2011; 

- Ordin nr. 5576 din 7 octombrie 2014 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 

- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Strategiile M.E.N. privind reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

- Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N.; 

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României - orizonturi 2013-2020-2030; 

- Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie. 
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2. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 

 

2.1. CONTEXT EUROPEAN 

 

Reforma curriculară – a programei școlare și, deci, a întregii viziuni asupra sistemului de 

învăţământ – a constituit unul dintre cele mai controversate procese de schimbare care s-au produs în 

învăţământul românesc după decembrie 1989. Considerată de unii ca fiind cea mai importantă 

„comutare de paradigmă“ educaţională din ultimii o sută de ani, contestată de alţii, schimbarea din 

domeniul curriculumului va stârni probabil încă multă vreme polemici și pasiuni. 

În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-au produs progrese susţinute în realizarea efectivă 

a unui spaţiu european extins al educaţiei, în perspectiva cerinţelor societăţii și economiei bazate pe 

cunoaștere. Astfel, contextul european actual oferă o serie de documente de referinţă, cu rol important 

în regândirea, reorganizarea și armonizarea sistemelor de învăţământ, din perspectiva asigurării 

calităţii educaţiei și a mobilităţii profesionale și de studiu. 

Documentele europene cu impact și implicaţii semnificative asupra schimbărilor introduse în 

sistemul de învăţământ românesc sunt Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului 

Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi și 

Cadrul European al Calificărilor (European Qualifications Framework – EQF). Acestea au rol de 

repere decizionale majore pentru fundamentarea procesului de reformare a învăţământului 

preuniversitar din România și pentru faptul că sunt direct asociate cu strategia educaţiei permanente. 

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind 

competențele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi conturează, pentru absolvenţii 

învăţământului obligatoriu, un „profil de formare european” structurat pe opt domenii de competenţă. 

Competenţele sunt definite ca ansambluri de cunoștinţe, deprinderi și atitudini care urmează să fie 

formate până la finele școlarităţii obligatorii. Structurarea acestor competenţe-cheie se realizează la 

intersecţia mai multor paradigme educaţionale și vizează atât domenii „academice” (de exemplu 

Comunicarea sau competenţele în matematică, știinţe și tehnologie), precum și aspecte inter- și trans- 

disciplinare, metacognitive, realizabile prin efortul mai multor arii curiculare. 

 

 

2.2. CONTEXT NAŢIONAL 

 

Premisa politicii M.E.N. privind descentralizarea este consistentă. Diagnoza este structurata 

pe zone critice, care devin si principalele domenii în care va actiona strategia de descentralizare. 

Aceste domenii sunt: 

 

a)  Curriculum: 

  Curriculum la decizia şcolii (CDŞ),  redus ca pondere faţă de nevoile și interesele comunităţii 

locale. 

  Necorelarea activităţii celor două structuri-expert de la nivel central (CNC şi Consiliul 

National pentru Aprobarea Manualelor - CNAM ) şi, adăugam noi, între acestea şi Serviciul 

Naţional de Evaluare si Examinare (SNEE) 

 

b)  Evaluarea si certificarea: 

  Certificarea pregătirii profesionale realizată, în unele cazuri, de persoane nepregătite în acest 

sens. 

 

c)  Reţeaua şcolară şi fluxurile de elevi: 

  Consilierea şi orientarea nu au efectele scontate, iar deciziile se iau adesea, la nivel central și 

judeţean, fără consultarea părților interesate de la nivel local. 
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  Rolul minor, în stabilirea reţelei şcolare, al autorităţilor publice locale. 

 

d)  Conducere şi administrare: 

  Necorelarea finanţării şcolii cu obiectivele locale de dezvoltare a comunităţii. 

  Se încalcă separarea funcțiilor „deliberativă” şi „executivă”, prin faptul că directorul şcolii 

este şi presedintele CA. 

 

e)  Resursele umane: 

  Comunitatea locală şi chiar directorul şcolii sunt lipsiţi de multe ori de autoritatea decizională 

în privinţa personalului didactic, deciziile majore fiind luate la nivelul ISJ şi al Ministerului. 

  Cadrul legislativ restrictiv privind salarizarea şi normarea personalului didactic. 

  Centralizarea formării și dezvoltarii profesionale a personalului şi necorelarea ei cu nevoile şi 

interesele beneficiarilor. 

 

f)  Politicile de finanţare: 

  Imposibilitatea finanţării coerente, pe bază de formule şi standarde, din cauza constrângerilor 

legislative. 

  Circuitul încă greoi de finanţare a unităţilor şcolare. 

  Metodologia de calcul a costurilor-standard nu ia în considerare criteriile de calitate şi de 

performanţă educaţională. 

  Sistemul de culegere, prelucrare şi transmitere a datelor nu este suficient de credibil şi de 

eficient pentru a oferi o baza obiectivă procesului decizional. 

 

În afara domeniilor menţionate, orice proces de descentralizare mai afectează, cu siguranţă şi 

alte domenii ale educaţiei şi ale vieţii şcolare cum ar fi: 

 

  Sistemele de management al calitaţii (inspecţie, control şi asigurare a calitaţii). 

  Alegerea metodologiei didactice şi a auxiliarelor curriculare - inclusiv TIC. 

  Fluxurile de elevi - mai ales modul de trecere de la un ciclu şcolar la altul şi de transfer de la 

o unitate şcolară la alta. 

  Inspecţia şcolară - sub diferitele ei tipuri şi forme. 

Toate aceste domenii sau subdomenii au fost luate în vedere în momentul elaborarii Strategiei 

de descentralizare a învatamântului preuniversitar. Pornind de la situaţia existentă, aceasta îşi 

propune obţinerea unor rezultate si efecte durabile la nivelul sistemului şcolar: 

 

  Eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor. 

  Democratizarea sistemului educaţional. 

  Transparenţa decizională. 

  Creşterea calităţii şi relevanţei ofertei educaţionale. 

  Stimularea inovației, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice. 
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2.3. CONTEXTUL LOCAL 

 

 

 

 2.3.1. Localizarea geografică: 

 

 

 Fig. 1 

 

Comuna Dumbrăviţa este situată în partea central-vestică a judeţului Maramureş, în nord- 

vestul României. Limitele judeţului Maramureş au luat fiinţă în anul 1.968, ca urmare a împărţirii 

administrativ-teritoriale din timpul socialismului, păstrându-se şi astăzi. 

Comuna aparţine din punct de vedere administrativ-teritorial judeţului Maramureş, dar fiind 

încadrată Depresiunii Baia Mare, nu face parte din “Ţara Maramureşului”, întrucât caracteristicile 

acesteia se pierd la bariera montană Oaş - Gutâi - Ţibleş. 

Se păstrează şi aici, totuşi, câteva din trăsăturile ţinutului cu istorie străveche, legat 

dintotdeauna, prin creaţia sa materială şi spirituală, de glia şi fiinţa neamului românesc, cu oamenii 

care şi-au făcut o mândrie din a păstra datinile strămoşeşti. 

Coordonatele geografice ale comunei sunt de 47° 39' - 47° 48' latitudine N şi 21° 10' - 21° 30' 

long E. 

Din punct de vedere al încadrării în reţeaua de localităţi, comuna Dumbrăviţa este localizată 

în depresiunea Baia Mare, şi se întinde pe o suprafaţă de 5.167 ha, ceea ce reprezintă 1,33 % din 

suprafaţa judeţului, având o populaţie de aproximativ 4.378 de locuitori. 

Cel mai apropiat centru urban este municipiul Baia Mare, aflat la 12 km distanţă. 

Comuna Dumbrăviţa se învecinează la nord cu teritoriul administrative al municipiului Baia 

Sprie, la nord-vest cu teritoriul municipiului Baia Mare, la vest cu teritoriul comunei Groşi, la sud-

vest cu teritoriul comunei Săcălăşeni, la sud cu teritoriul comunei Copalnic Mănăştur, iar la nord-est 

şi est cu teritoriul comunei Şişeşti prin localităţile Şişeşti, Bontăieni şi Cetăţele. 

Principala cale de acces, ce leagă comuna de restul teritoriului ţării este drumul naţional DN 

18 B, traversează localitatea Cărbunar, şi face legătura directă cu municipiul reşedinţă de judeţ, Baia 

Mare. 
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Fig. 2. Localizarea comunei Dumbrăviţa în cadrul judeţului Maramureş 

Reşedinţa comunei este localitatea Dumbrăviţa, în componenţa comunei intrând încă cinci 

sate: Cărbunari, Chechiş, Rus, Şindreşti şi Unguraş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. 

Localitatea Dumbrăviţa, este situată în partea de sud-est a municipiului Baia Mare, în 

depresiunea pe care o străbate râul Chechişel, şi care deschide în faţa ochilor o panoramă 

fermecătoare de la poalele Mogoşei la malul Lăpuşului. 

Activitatea economică în comuna Dumbrăviţa este reprezentată de activităţi industriale 

(prelucrarea marmurei, fabricarea brichetelor din rumeguş, fabricarea profilelor de avioane, ş.a.) 

servicii, comerţ, construcţii şi agricultură. Din suprafaţa totală de 5.167 ha a teritoriului administrativ 

al comunei, terenul arabil ocupă 1.620 ha, adică 31,35 % din total. 

Terenul arabil (1.620 ha), împreună cu păşunile (580 ha), fâneţele (1.790 ha) şi livezile şi viile 

(313 ha) însumează 4.303 ha, adică 83,27 % din totalul teritoriului administrativ al comunei. 

Suprafaţa pădurilor comunei Dumbrăviţa este de 588 ha, adică 11,38 % din suprafaţă totală. 

Pădurile din comună au un rol de protecţie ecologică, de a împiedica eroziunea solului, precum şi de a 

satisface necesităţile de lemne de foc şi lucru în construcţii. 

Agricultura, dar şi alte activităţi neagricole sunt favorizate de cadrul natural valoros, 

caracterizat prin diversitatea formelor de relief, cursuri de apa, climat blând, grad mare de împădurire. 
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Comuna Dumbrăviţa ofera condiţii favorabile desfăşurării turismului de agrement, pescuitului, 

vânătorii, drumeţiilor, turismului cultural şi agroturismului. 

Istoric 

Localitatea Dumbrăviţa a fost atestată documentar în anul 1.411 sub denumirea 

Dobrawycha, fiind menţionată în continuare de mai multe ori, cu acelaşi nume, cu mici modificări: în 

1.491 Dobrawyosa, în 1.566 Dobrawycza, iar în 1.601 Dobravicza. 

Unul dintre actele de atestare a localităţii Dumbrăviţa este şi actul prin care Sigismund de 

Luxemburg, rege al Ungariei, Boemiei şi împărat român în intervalul de la 31 martie 1.387 până la 9 

decembrie 1.453, donează despotului sârb Ştefan Lazarovici, în schimbul unui oraş de la Marea 

Adriatică, în anul 1.411 oraşul Baia Mare, minele de aur şi 14 sate din jurul oraşului, printre care şi 

Dumbrăviţa, care până atunci aparţinea de Ţara Chioarului. anul 1.913 în urma apariţiei unei legi 

aspre, elaborate de stapânirea austro ungară, când tuturor satelor din Transilvania şi Maramureş le-au 

fost schimbate numele purtate de veacuri cu nume noi, de provenienţă maghiară, Dumbraviţa a primit 

numele de Szakalaszdomba. În anul 1.918 numele a fost schimbat din nou cu numele românesc 

Dumbraviţa. Numele ce suna atât de frumos şi românesc l-a primit de la locuitorii aşezaţi aici după 

numele poienii de pe malul Lăpuşului, ce face hotar cu râul Chechişel, unde locuitorii aşezati aici 

cultivau cereale şi căruia îi spuneau “Dumbrava”. 

Istoria acestei localităţi este strâns legată secole de-a rândul de cea a oraşului Baia Mare. 

Pe acest teritoriu nu au fost organizate cercetări arheologice. Cu ocazia săpăturilor la diverse 

lucrări s-au găsit urme care au scos la lumină dovezi de existenţa a vieţii. Au fost găsite urme din 

neolitic ca: unelte, oase, cesturi de ceramică, locul şi vetrele cuptoarelor folosite de olari, dar care nu 

s-au păstrat pentru că la acea dată nu s-a acordat o importanţă cuvenită. La fel au mai fost găsite zgură 

şi silex, resturi scoase la iveală şi aduse de apă, ceea ce dovedeşte că în vechime locuitorii din 

împrejurimi se ocupau şi cu mineritul. 

Oamenii la început trăiau din culegerea fructelor sau a rădăcinilor de plante hrănitoare, pe 

care natura le punea la îndemâna lor, iar mai tarziu din vânătoare şi pescuit. La sfârşitul acestei epoci, 

are loc prima mare diviziune a muncii, constând în deprindera triburilor de păstori şi cele de 

agricultori. Din cauza caracterului încă rudimentar al producţiilor, cultivarea plantelor şi creşterea 

animalelor nu se putea realiza decât de întreaga colectivitate, care avea gospodărie comună. 

Mai târziu, în epoca metalelor, oamenii au învăţat să obţină şi să prelucreze metalul, obţinând 

din el unelte. Au descoperit mai întâi arama, iar mai târziu bronzul şi în cele din urmă fierul. Odată cu 

răspândirea şi folosirea fierului s-a realizat un progres în domeniul forţelor de producţie. Principala 

ocupaţie a oamenilor era agricultura, fiind folosit plugul din corn de cerb, iar mai apoi din lemn. 

Izvoarele scrise amintesc pentru prima data de geto-daci în anul 514 î.e.n., iar descoperirile 

arheologice confirmă că populaţia geto-dacă locuia pe acest teritoriu de mai multă vreme. Pe lângă 

factorul local pe teritoriul ţării noastre trebuie amintită şi influenţa factorului tracic, grec, roman, iar 

în Transilvania în special al celui celtic asupra populaţiei geto-dace. 

De la celţii băştinaşi, dacii au învăţat meseria olăritului. Convieţuirea strânsă între celţi şi daci 

au avut implicaţii în dezvoltarea culturii de materiale autohtone, în mersul lor ascendent. Dacii au 

preluat de la celţi nu numai roata olarului, ci şi procedeele de extragere şi prelucrare a fierului. Celţii 

s-au amestecat cu localnicii şi au dispărut. 

Urmele dacilor maramureşeni au reieşit cu ocazia săpăturilor efectuate în anii 1.964 - 1.965 la 

Onceşti lângă Sighetul Marmaţiei, pe dealul numit Cetăţuia, care atestă prezenţa unei aşezări de 

crescători de animale. Aceasta este prima aşezare dacică descoperită prin săpături arheologice pe 

teritoriul Maramureşului. Cealaltă dovadă de aşezare dacică este descoperită în Mireşu Mare în anul 

1.938 de un detaşament militar care execută lucrări genistice. A fost găsit un vas mare de lut care 

conţinea aproape 1.000 de monede din argint, din timpul lui Filip al Il-lea şi câteva exemplare din 

timpul lui Alexandru Macedon. 
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Cadrul fizico-geografic 

Comuna Dumbrăviţa este situată în nord-vestul ţării, în partea central-vestică a judeţului 

Maramureş. 

Din punct de vedere al reliefului teritoriul comunei Dumbrăviţa se interferează unităţii 

depresionare Baia Mare. Relieful este specific zonelor de depresiuni colinare cu mari denivelări de 

teren alternate cu mici depresiuni plane. Formele de relief sunt specifice regiunii de contact a 

Depresiunii Baia Mare cu zona montană. Depresiunea Baia Mare reprezintă ea însăşi zona de contact 

dintre Platforma Someşeană şi Carpaţii Orientali, pe latura sudică a munţilor vulcanici Gutâi şi 

Ţibleş. 

Depresiunea Baia Mare este un golf cu câmpie joasă, de terase şi piemonturi de acumulare. 

Actuala regiune făcea parte, până la sfârşitul pliocenului, dintr-un bazin marin intens, devenind mai 

târziu lacustru. O intensă activitate vulcanică s-a produs în timpul neogenului, care a alcătuit un lanţ 

muntos vulcanic, dezvoltat în nord pe o lungime de 50 de km: Oaş - Gutâi - Ţibleş. Lanţul munţilor 

Gutâi formează o unitate geomorfologică mai aparte, cu roci eruptive, care pun în evidenţă piscurile 

Mogoşa (1.246m), Gutâi (1.443m) şi Creasta Cocoşului (1.428m). Aceasta din urma este o rămăşiţă 

dintr-un vechi crater vulcanic, cu stânci golaşe, dispuse sub forma de falii verticale ca o fortareaţă 

ciudată, cu pereţi prăpăstioşi, fapt ce constituie un obiectiv de mare interes pentru turişti. 

Scoarţa terestră din această zonă cuprinde o structură pedogenetică variată, căci alături de 

solurile podzolice predominante se găsesc soluri pseudogleice şi aluviale specifice zonei 

depresionare, precum şi soluri brune de pădure, soluri montane acide, etc. 

Depozitele miocene sunt prezente pe versanţi şi reprezentate prin nisip, pietrişuri, argile şi 

grohotiş. Dealurile Chechişelului sunt rezultatul fragmentării platformelor de eroziuni 

policentcuaternare din care au rămas creste de circa 150 - 200 m, atitudine relativă care dă aspectul 

unui relief accidentat. Formele de relief întâlnite sunt: suprafeţe structurale şi versanţi. Acestea sunt în 

general afectate de alunecări de teren. De asemenea, sunt întâlnite lunci şi terase de-a lungul râului 

Chechişel şi văii Lăpuşului; în general acestea sunt plane, cu denivelări foarte mici. 

Solurile sunt brune, scheletice, podzolice, acide şi grele în cea mai mare parte a teritoriului, 

argile marnoase cu intensităţi de gresii. 

Hidrogeologia 

Aspectul actual al reţelei hidrografice este rezultatul unei îndelungate evoluţii. Aceasta a 

început să se contureze în această regiune încă din faza tortoniană, căpătând o structură asemănătoare 

cu cea de azi. In fazele geologice următoare a suferit modificări datorită proceselor de alunecare, 

schimbărilor climatice şi a nivelului de bază. 

Reţeaua hidrografică a comunei Dumbrăviţa este alcătuită din râul Chechişel, format din 

apele văilor Susca şi Valea Morii. Râul Susca vine din teritoriul oraşului Baia Sprie iar Valea Morii, 

izvorăşte de la poalele muntelui Mogoşa şi străbate satele Negreia şi Şişeşti, întâlnindu-se cu Susca în 

satul Unguraş. De la sud-est de Mogoşa izvorăşte pârâul Bulzului, care străbate satele Dăneşti, 

Bontăieni şi Şindreşti, adunându-se în satul Rus cu apele din Unguraş, formând râul Chechişel. Apele 

acestui râu străbat centrul Dumbrăviţei, unde se mai adaugă apele văilor Ogrăzi şi Burzaşului. In 

apropierea hotarului satului Chechiş, în locul numit ''Hotara'' se mai adaugă apele din valea Bîrgăului 

formată din mai multe văi şi pâraie, cele mai importante sunt valea Pădurii şi valea Greşului. Afluent 

al râului Lăpuş, Chechişelul trece prin centrul satului al cărui nume îl poartă, iar din Cărbunar apare 

Valea lui Mihai, afluentul stâng al Chechişelului. 

Clima 

Climatul local se încadrează în tipul de climă temperat - moderat - continentală. Factorii care 

condiţionează clima sunt: poziţia zonei studiate în cadrul teritoriului ţării, influenţa sistemelor barice: 

azoric, siberian, irlandez şi mediteranean, precum şi diversitatea formelor de relief. Clima depinde de 

poziţia comunei în judeţ, situarea judeţului Maramureş în nord-vestul ţării precum şi de poziţia 

României pe continentul european. Alţi factori determinanţi pentru caracteristicile climei sunt: 

dispunerea formelor de relief şi circulaţia generală a maselor de aer. 

Caracteristicile climei în comuna Dumbrăviţa sunt condiţionate îndeosebi de relief, mai ales 

prin prezenţa formelor înalte situate pe marginile Depresiunii Baia Mare şi orientarea lor, cu influenţă 
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hotărâtoare asupra distribuţiei maselor de aer şi mersului vremii. Lanţul muntos constituie o barieră 

de protecţie pentru depresiune de curenţii mai reci ai iernii dinspre nord şi est, asigurându-i un regim 

termic favorabil, fapt ce rezultă şi din prezenţa unor specii de plante termofile, cum este castanul 

dulce. 

Factorii climato-genetici se grupează în trei mari categorii: factori cosmici (radiativi), factori 

dinamici (circulaţia generală a maselor de aer şi distribuţia centrilor barici) şi factori geografici locali 

(particularităţi şi influenţe introduse de specificitatea suprafeţei topografice). 

Temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 3,8 şi 10,4 °C. Temperaturile cele mai ridicate 

se înregistrează în lunile iulie iar minimele în ianuarie. Răcirile excesive de iarnă, prin inversiuni de 

temperatură, constituie o caracteristică pregnantă pentru zonele depresionare, făcându-le improprii 

pentru culturile mai pretenţioase şi pentru amplasarea unor unităţi industriale poluante. Iernile sunt 

lungi, iar verile cu temperaturi moderate. Cad bogate precipitaţii în tot cursul anului, media acestora 

fiind de 949 mm anual. Maximele se înregistrează la începutul verii iar minimele la sfârşitul iernii. 

Umezeala aerului variază, ca medie anuală depăşeşte 80 % în zona montană. Stratul de 

zăpadă prezintă aceiaşi variabilitate accentuată ca şi o mare instabilitate teritorială de la un an la altul. 

Persistenţa stratului de zăpadă însumează 85 de zile în zonele joase şi 170 de zile în zona montană. 

Vânturile, cu dominanţă generală vestică, sunt totuşi influenţate de poziţia principalelor 

masive muntoase şi de orientarea culoarelor de văi. Viteza maximă a vânturilor se înregistrează în 

aprilie pentru zona deluroasă şi în februarie pentru cea montană. O importanţă deosebită prezintă 

frecvenţa după direcţie a vântului, element principal de care trebuie să se ţină cont în amplasarea 

obiectivelor economice şi sociale. 

 

Situaţia funciară 

 

 

Situaţia demografică 

Populaţia totală - 4.378 

Femei - 2.226 Bărbaţi - 2.152 

Suprafaţa Ha % 

Suprafaţa totală 5.167 ha 100 

Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă 4.303 ha 83,27 

Suprafaţa arabilă 1.620 ha 31,35 

Suprafaţa - vii şi pepiniere viticole 6 ha 0,11 

Suprafaţa – păşuni 580 ha 11,22 

Suprafaţa – fâneţe 1.790 ha 34,64 

Suprafaţă livezi şi pepiniere pomicole 307 ha 5,94 

Suprafaţa neagricolă 864 ha 16,73 

Suprafaţa - ape + stuf 28 ha 0,54 

Suprafaţa - căi de comunicaţii 96 ha 1,86 

Suprafaţa - curţi şi clădiri 134 ha 2,60 

Suprafaţa - vegetaţie forestieră 588 ha 11,38 

Suprafaţa - teren neproductiv 18 ha 0,35 
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Cadrul demografic (socio-demografic) 

Colectivitatea umană răspândită pe teritoriul comunei Dumbrăviţa, în cele şase localităţi 

componente, cu o populaţie de naţionalitate română predominantă, este atestată documentar, 

începând cu anul 1.411. La 1 iulie 2.002 în comuna Dumbrăviţa a fost înregistrată o populaţie de 4. 

431 locuitori, dintre care 2.264 de sex feminin şi 2.167 de sex masculin, iar la 1 iulie 2.007 s-a 

înregistrat o populaţie strabilă de 4.378 locuitori, dintre care 2.226 de sex feminine şi 2.152 de sex 

masculin.La 1 ianuarie 2.009 comuna Dumbrăviţa a îregistrat o populaţie în număr de 4.373 

locuitori, dintre care 3.598 sunt de 18 ani şi peste, iar 775 sub 18 ani. Astfel, se observă faptul că, 

natalitatea în comună este foarte scăzută, iar populaţia tinde spre un grad mare de îmbătrânire. 

Acest fapt va devenii o porblemă reală peste 20 - 30 de ani, când populaţia comunei va fi 

îmbătrănită şi nu va mai avea cine să susţină econimia comunei. 

 

 

 

 

 Fig. 4.  Evoluţia populaţiei în comuna Dumbrăviţa 

În timp, populaţia din comuna Dumbrăviţa a avut valori fluctuante, în funcţie de condiţiile de trai, de 

contextul naţional şi evoluţia economiei. În momentul de faţă, deşi condiţiile de trai în comună s-au 

îmbunătăţit considerabil în ultimii ani, totuşi populaţia este în scădere, deoarece este înregistrat un 

spor natural negativ, întrucât natalitatea este în continuă scădere, iar mortalitatea înregistrează valori 

mai mari decât natalitatea. Mortalitatea în ultimii ani a avut valori fluctuante, 

însă s-a menţinut la cote înalte, cu toate că nivelul de trai, condiţiile sociale şi asistenţa medicală s-au 

îmbunătăţit, acest fapt fiind datorat în mare parte şi nivelului mare de îmbătrânire a populaţiei. 

Pe viitor sunt necesare implementarea unor măsuri drastice care să stimuleze şi susţină 

creşterea natalităţii la nivel de comună. 

 Evoluţia natalitatii si a mortalitatii 

 

 

 

 

 

Fig. 5.  Evoluţia natalităţii şi a mortalităţii în comuna Dumbrăviţa 

Sporul migratoriu (numărul persoanelor stabilite în comună, raportate la cele care părăsesc comuna) 

este pozitiv, însă în scădere în ultimii ani. Se constată faptul că, în ultimul timp din ce în ce mai mulţi 

locuitori părăsesc comuna în favoarea oraşelor din apropiere sau a ţărilor vestice, în căutarea unui loc 
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de muncă şi a unor condiţii de viaţă mai bune. 

Profil socio-economic 

Potenţialul economic al comunei Dumbrăviţa este ridicat, întrucât beneficiază atât de resurse 

necesare dezvoltării activităţilor industriale şi de construcţii cât şi de condiţii prielnice realizării unei 

agriculturi performante. 

La nivelul comunei Dumbrăviţa, din punct de vedere socio-economic, activităţile desfăşurate   

Activităţi agricole şi zootehnice 

Activităţi de tip industrial, construcţii, comerţ şi servicii 

Comuna Dumbrăviţa se bucură de un potenţial ridicat de dezvoltare, îmbinând cu succes 

industria, comerţul, construcţiile şi serviciile. 

În momentul de faţă, în comuna Dumbrăviţa nu există o activitate industrială de proporţii, 

care să asigure un venit sigur populaţiei întregii comune, însă există câteva inteprinderi mai mici, cu 

specializări diverse. Principalele activităţi industriale ce se desfăşoară pe teritoriul comunei 

Dumbrăviţa sunt: prelucrarea marmurei la Cărbunari (CMC Cărbunari), fabricarea brichetelor din 

rumeguş, în Rus şi fabrica de profile de avioane de la Dumbrăviţa, iar în localitatea Şindreşti - meşteri 

autorizaţi ce realizează geamuri şi uşi din lemn. 

 

Fig. 6 Fabrica de profile de avioane 

În trecut comuna era recunoscută pentru obţinerea şi prelucrarea 

apei sulfuroase la Cărbunari, însă momentan, datorită lipsei de 

fonduri, aceste activităţi au stopat iar băile nu mai sunt 

funcţionale. 

În viitorul apropiat se doreşte înfiinţarea unei fabrici de realizare a 

sticlei ornamentale, în localitatea Rus. Acest proiect se află în curs 

de implementare, pe fonduri europene. 

Pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea agenţi economici constituiţi în diverse forme (S.R.L., 

S.N.C., A.F. sau independenţi), predominând activităţile comerciale. 

Principalele inteprinderi situate pe teritoriul comunei sunt: 

 

Denumire 
Activitatea 

desfăşurată 

Domeniul de 

activitate 

Localitatea 

Brutaria Gempan Panificaţie Productie produse de 

panificatie 

Chechiş 

Voica SRL Producţie alcool Productie alcool Chechiş 

Pensiunea Milena Cazare Cazare Chechiş 

Panmir SRL Magazin alimentar Comert Chechiş 

Catriscau SRL Magazin alimentar Comert Chechiş 

Personal Proiect Leasing Recondiţionarea 

poliţelor + transport 

intern – extern 

Transport Chechiş 

TVK Dumbravita Televiziune prin cablu Furnizarea servicii 

TV prin cablu 

Dumbrăviţa 

Gempan Dumbravita Magazin alimentar Comert Dumbrăviţa 

Kenwio SRL Magazin alimentar Comert Dumbrăviţa 

Dan SRL Productie lumanari Productie lumanari Dumbrăviţa 

Lemn Stil SRL Productie mobilier Productie mobilier Dumbrăviţa 
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Miclaus SRL Materiale de constructii Comert Dumbrăviţa 

Petmar SRL Magazin alimentar Comert Dumbrăviţa 

Alaval Prod com SRL Instalatii  Dumbrăviţa 

Universal Alloy Corporation Productie componente 

avioane 

Productie 

componente 

avioane 

Dumbrăviţa 

Ferma Zootehnica SRL Ferma porci de carne Cresterea porcilor de 

carne 

Dumbrăviţa 

CMC Marmura SRL Prelucrare marmura, 

granit Prelucrarea marmurii 

si a granitului 

Cărbunari 

Panmir SRL Carbunari Magazin alimentar Comert Cărbunari 

Ionel&Marioara SRL Crestere pui de carne Crestere pui de carne Rus 

Salajnca SRL Productie brichete din 

rumegus 

Productie brichete 

din rumegus 

Rus 

Federalcop Rus Magazin alimentar Comert Rus 

Lourdes Trans SRL Transport persoane Transport persoane Rus 

Federalcop Sindresti Magazin alimentar Comert Şindreşti 

În prezent, comuna are o economie bazată atât pe sectorul secundar cât şi pe cel primar, 

avantajele naturale şi apropierea faţă de oraş asigurând o alternativă pentru creşterea economică a 

zonei. Datorită apropierii faţă de municipiul Baia Mare (12 km), pe viitor se preconizează realizarea 

unui parc industrial, proiect în care va fi inclus şi comuna Dumbrăviţa. 

Pe viitor se doreşte diversificarea activităţii comerciale, cu orientare spre produsele 

autohtone, desfăşurarea activităţilor comerciale numai în spaţii ce corespund cerinţelor specifice 

fiecărei activităţi, înfiinţarea unei pieţe agroalimentare, a unei fabrici de pâine precum şi a unui 

depozit de lemne. De altfel se doreşte înfiinţarea de ateliere meşteşugăreşti, care să asigure 

continuitatea  meşteşugurilor locale. 

 Activităţi agricole şi zootehnice 

Agricultura este una dintre ramurile economice de bază a comunei, în ultimi ani înregistrând o 

evoluţie ascendentă. Se cultivă în special cereale precum: grâul, porumbul, ovăzul, plantele tehnice şi 

legumele. Bovinele, porcinele, cabalinele şi caprinele se cresc mai mult în gospodării individuale. O 

bună dezvoltare o înregistrează şi pomicultura (măr, par, cireş, nuc şi prun), în special datorită 

condiţiilor propice. 

Condiţiile naturale condiţionează foarte mult modul de utilizare a terenurilor. Teritoriul 

administrat de comuna Dumbrăviţa cuprinde o suprafaţă totală de 5.167 hectare, din care terenurile 

agricole însumează 4.303 ha. 

Din acestea, terenul arabil reprezintă 31,35 %, adică 1.620 ha. Păşunile ocupă 11,22 % cu 580 

ha, iar fâneţele 34,64 %, având o suprafaţă de 1.790 ha. Livezile deţin 5,94 % din totalul fondului 

funciar agricol, cu o suprafaţă de 307 ha. 

În 2009 producţiile la ha sunt: 

Suprafaţa cultivată cu cereale este de peste 2.700 ha, cultivându-se în special grâu, porumb şi 

ovăz. La 1 ianuarie 2009 producţiile la ha sunt: 

- grâu: 45 ha, producţie: 2.300 kg/ha 

- triticale: 15 ha, producţie: 2.500 kg/ha 
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- ovăz: 200 ha, producţie: 2.000 kg/ha 

- porumb: 400 ha, producţie 4.000 kg/ha 

- cartofi: 82 ha, producţie 15.000 kg/ha 

- legume: 52 ha, producţie 254 t/ha 

- plante de nutreţ: 76.776 ha, producţie: 16.732 t masă verde/ha 

- fâneţe naturale: 1.790 ha, producţie: 21.480 t 

- vii: 6 ha, producţie: 24 t 

- fructe: 157 ha, producţie: 944 t 

Efectivele de animale, în comuna Dumbrăviţa sunt: 

- bovine: 2.494 capete 

- cabaline: 104 capete 

- ovine: 1.790 capete 

- cabaline: 104 capete 

- porcine: 1.645 capete 

- familii de albine: 170 capete 

- păsări: 9.000 capete 

Apropierea de municipiul Baia Mare (12 km) cu acces la calea ferată şi la drum european, E 

58, reprezintă un avantaj pentru comercializarea produselor obţinute din agricultură, în special carne, 

lapte şi fructe. Ca urmare a acestui avantaj, comuna Dumbrăviţa ar putea devenii unul dintre 

principalii furnizori de produse animale şi vegetale pentru municipiul Baia Mare. 

Pentru dezvoltarea şi rentabilizarea muncii în agricultură, administraţia locală este interesată 

de atragerea unor investitori, acţionând în consecinţă. Sunt necesare investiţii pentru extinderea şi 

modernizarea actualelor exploataţii agricole prin stimularea dezvoltării unor ferme structurate pe 

culturi specifice, a unor ferme de creştere organizată a animalelor, prin dezvoltarea structurilor 

asociative, capabile să realizeze activităţi de producţie agricolă rentabile. De asemenea, este necesară 

asigurarea condiţiilor optime de prelucrare şi desfacere a produselor agricole şi zootehnice, atragerea 

unor furnizori de serviciu specifice în domeniul mecanizării, protecţiei fitosanitare, achiziţionării de 

seminţe selectate şi tratate, însămânţării artificiale a animalelor, domenii care pot influenţa în mod 

pozitiv calitatea şi profitabilitatea activităţilor agricole. Pentru dezvoltarea zootehniei sunt necesare 

investiţii în amenajarea unor ferme sau microferme de creştere organizată a animalelor şi dotarea cu 

centre de colectare şi prelucrare a produselor: carne, lână, piei ş.a. 

Autorităţile locale doresc sprijinirea înfiinţării de microferme pentru creşterea animalelor şi a 

păsărilor, înfiinţarea unor microferme piscicole, includerea comunei în circuitul de colectare şi 

valorificare a produselor agricole biologice, înfiinţarea unui microabator şi a unei carmangerii, 

înfiinţarea unui centru de colectare şi prelucrare a laptelui, construcţia unei mori de cereale, 

înfiinţarea unui centru de colectare şi prelucrarea a ciupercilor şi a fructelor de pădure, dezvoltarea 

procesului de producţie a mierii de albine şi valorificarea acesteia. 

Pentru dezvoltarea viticulturii este necesar un program de valorificare a potenţialului viticol, 

precum şi înfiinţarea unor asociaţii de producători de vinuri. De altfel este necesară reconversia viilor, 

trecând de la viţa de vie hibridă la soiuri nobile, înfiinţarea unor unităţi de procesare a strugurilor, 

inclusiv de îmbuteliere a vinului, precum şi amenajarea unor crame pentru desface a vinului. 

Există în localităţile comunei forţă de muncă calificată şi necalificată ce poate fi angrenată în 

diverse domenii de activitate: ferme de creştere a păsărilor (inclusiv centre de prelucrare a produselor 

avicole), herghelii ş.a. 

Un specific aparte pentru comuna Dumbrăviţa este producerea şi comercializarea palincii 

(horincă de Maramureş), care este foarte căutată la nivel naţional, datorită reţetelor speciale după care 

se realizează în această regiune. 

Silvicultura 

Cu suprafaţa totală de 568 ha păduri, ceea ce reprezintă 11 % din totalul suprafeţei comunei, 

rezultă că teritoriul administrativ al comunei Dumbrăviţa este slab împădurit, având în vedere faptul 

că, media pe ţară este de 27 %, şi conform normelor uniunii europene ar trebui să fie de 30 %. 

În momentul de faţă fondul forestier este supravegheat de Ocolul Silvic Baia Mare, Ocolul 
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Silvic Baia Sprie şi o Ocolul Silvic Târgu Lăpuş. 

Datorită specificului condiţiilor fizico-geografice, principalele funcţii ale pădurilor aici sunt 

producţie de masă lemnoasă, de protecţie împotriva poluării, precum şi de protecţie a solurilor şi 

terenurilor. 

Din fondul silvic al comunei, nu se obţin în mod organizat producţii secundare, cum sunt 

ciupercile comestibile, iar efectivele de vânat sunt reduse. Un punct de început pentru obţinerea 

producţiilor secundare din cadrul pădurilor este, existenţa pe teritoriul comunei a unei pepiniere de 

recoltare a afinelor. 

Activităţi din domeniul public 

În localitatea Dumbrăviţa funcţionează următoarele unităţi publice care deservesc întreaga 

comună, precum şi unităţi publice care se regăsesc în localităţile comunei: 

- Primăria; 

- Cămin cultural; 

- Bibliotecă - în cadrul primăriei; 

- Dispensar medical; 

- Dispensar veterinar; 

- Post poliţie; 

- Farmacie; 

- Şcoală invățământ primar, invățământ gimnazial și grădiniță; 

- Biserică Ortodoxă; 

- Magazine alimentare (3). 

În localitatea Chechiş: 

- Şcoală invățământ primar și grădiniță; 

- Cămin Cultural 

- Magazin mixt; 

- Biserica Ortodoxă; 

- Brutărie. 

În localitatea Cărbunar: 

- Grădiniţă; 

- Cămin cultural; 

- Magazin mixt; 

- Biserică Ortodoxă. 

În localitatea Unguraş: 

- Şcoală cu invățământ primar şi grădiniţă; 

- Cămin cultural; 

- Magazin mixt; 

- Biserică Ortodoxă. 

În localitatea Şindreşti: 

- Şcoală cu invățământ primar şi grădiniţă; 

- Cămin cultural; 

- Magazin mixt; 

- Biserică Ortodoxă; 

- Biserică Catolică. 

În localitatea Rus: 

- Şcoală cu invățământ primar, gimnazial, profesional şi grădiniţă; 

- Cămin cultural; 

- Magazin mixt; 

- Biserică Ortodoxă şi Biserică Catolică ce funcţionează în aceeaşi clădire. 

În cea mai mare parte, unităţile publice ce deserves locuitorii comunei funcţionează în 

localuri specifice, în stare medie sau bună, ce necesită lucrări de reabilitare modernizare şi/ sau 

extindere. 
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Turismul 

Comuna Dumbrăviţa este situată în partea de vest a judeţului Maramureş, într-un cadru 

pitoresc, la 12 km distanţă de municipiul Baia Mare, reşedinţa de judeţ. Apropierea de municipiul 

Baia Mare constituie un avantaj, deoarece dispune de căi de acces modernizate, precum şi de mijloace 

de transport. 

Localităţile comunei Dumbrăviţa se remarcă prin potenţialul turistic oferit de frumuseţea 

peisajelor naturale şi a satului de munte specific stilului maramureşean, precum şi de principalele 

atracţii definitorii pentru comună: Băile Cărbunari (ape sulfuroase), Popasul Regal (pe DJ 182 Baia 

Mare - Târgu Lăpuş), Biserica de Piatră Rus (1815), Biserica de zid şi piatră Cărbunari (1888), 

precum şi manifestările culturale ce se desfăşoară în cadrul comunei, şi anume: Festivalul anual 

“Fisculaşul”. 

Varietatea reliefului impune şi o varietate peisagistică a teritoriului comunei Dumbrăviţa, 

evidenţiat prin culmile înalte ale munţilor Vulcanici Gutâi, ce străjuiesc comuna şi lunca şi terasele 

râului Chechişel şi a afluenţilor lui. 

Prin frumuseaţea lor ne impresionează şi bisericile ce sunt încadrate într-un peisaj pitoresc, 

specific satului de munte. 

Dumbrăviţa mai are un atu important: tradiţiile şi obiceiurile păstrate nealterate. La marile sărbători, 

pe uliţele comunei se mai pot zări costumele populare de o frumuseţe răpitoare, iar o dată pe an, 

“Festivalul portului, dansului şi al cântecului de pe Ficulaş”, întreaga comună se transformă într-un 

adevărat muzeu în aer liber. 

Manifestarea include o paradă a portului popular, spectacole de muzică populară, la care sunt 

nelipsite ansamblurile Chechişelul şi Dumbrăviceana, plus solişti locali din comună. 

Băile Cărbunari, situate la o distanţă de numai 17 km faţă de municipiul Baia Mare, au 

constituit mult timp o mare atracţie pentru turiştii din zonă şi în special pentru persoanele ce locuiau 

în apropiere, reprezentând locaţia principală unde locuitorii comunei, precum şi o mare parte a 

locuitorilor municipiului Baia Mare îşi petreceau timpul liber. Prezenţa apelor sufuroase şi zona 

pitorească în care sunt amplasare reprezintă principalele atuuri ale staţiunii. Însă, datorită lipsei de 

fonduri, băile au itrat într-o stare avansată de degradare, în momemtul de faţă nefiind funcţionale. Pe 

viitor se doreşte reabilitarea şi modernizarea acestei staţiuni, punerea în valoare a proprietăţilor 

curative ale izvoarelor sulfuroase şi clorosodice şi includerea facilităţilor necesare, trasformând astfel 

acestă staţiune în cel mai mare punct de atracţie turistică din zonă, introducând staţiunea în circuitul 

turistic balnear naţional. 

Un alt punct de atracţie pentru turişti este Popasul Regal, care reprezintă un restaurant 

amplasat pe drumul naţional DN 18 B, pe traseul Tg. Lăpuş - Baia Mare, unde se opresc pentru o 

gustare persoanele ce se află în tranzit, sau mai merg pentru a petrece timpul liber, locuitorii din 

vecinătate. 

Pentru turiştii care doresc cazare în comuna Dumbrăviţa, există pensiunile turistice Silvia, în 

localitatea Dumbrăviţa şi pensiunea Milena în localitatea Chechiş. 

Infrastructura 

Infrastructura de transport 

Infrastructura rutieră. Localitatea Dumbrăviţa este situată în partea de - sud est a municipiului 

Baia Mare, la o distanţă de 12 km de acesta. Accesul în comună se face numai pe cale rutieră, 

principala cale de acces fiind drumul judeţean DJ 182 Baia Mare - Târgu Lăpuş. Legătura din drumul 

judeţean în sate se realizează printr-o bogată reţea de drumuri comunale, asfaltate şi pietruite. 

Comuna Dumbrăviţa până în ultimele decenii ale sec. XIX - lea nu avea drumuri pietruite, 

transporturile se faceau pe drumuri din pământ şi peste câmp. Drumul care facea legătura cu oraşul 

Baia Mare era cel mai circulat şi se numea "Drumul Băii", nume pe care îl poartă şi astăzi, deşi nu se 

mai văd urmele lui. Drumul ce cu veacuri în urmă a fost proiectat cu multa inteligenţă pe cei doi 

versanţi de pe teritoriul Dumbrăviţei şi a Groşului, care face calea cea mai scurtă a oraşului. Un alt 

drum vechi este şi drumul spre sud, numit "Drumul Grădinii", care face legătura cu Ţara Chioarului. 



18 

 

În al nouălea deceniu al sec. al - XIX - lea, primarul Costin Nicolae, înfiinţează drumul spre Văratec, 

drum de o mare importanţă pentru comuna Dumbrăviţa pentru a ajunge atât în Baia Sprie prin Tăuţii 

de Sus, cât şi în Baia Mare prin Satul Nou de Sus. Acest drum face legătura între localitatea Rus şi 

Baia Mare fiind şi primul drum pietruit din raza comunei. În anul 1.907 încep lucrările pe şantierul 

drumului Baia Mare - Târgu Lăpuş, la construirea căruia au participat locuitorii satelor prin care 

trecea acest drum. În anul 1.913 sunt finalizate lucrările şi astfel este deschis drumul între localităţile 

Baia Mare - Târgu Lăpuş. În anul 1.917 încep lucrările la construcţia căii ferate Baia Mare - Târgu 

Lăpuş. Lucrările au fost efectuate cu ajutorul prizonierilor ruşi şi polonezi, şi terminate în cursul unui 

an şi şase luni, fiind de o mare importanţă economică şi industrială. 

Până în anul 1.936 în localitatea Dumbrăviţa, drumul principal era foarte îngust, iar trecerea 

râului se face prin vaduri. În anul 1.936 primarul oraşului Baia Mare, Romul Dumitru Cionte, face 

demersuri pentru introducerea unui drum principal în comună şi a unui pod peste râul Chechişel. 

Lucrările sunt terminate anul următor cu devieri de la proiect, drumul fiind proiectat în linie dreapta 

de la şoseaua Baia Mare - Târgu Lăpuş, în centrul localităţii Dumbrăviţa. În anii puterii populare, a 

fost asfaltat drumul localităţii Rus, pe parcursul căruia s-au construit două poduri moderne. Tot în 

acest an s-a construit drumul care făcea legătura dintre localitatea 

Rus şi Şindreşti, un drum nou şi modernizat pe care circula chiar şi astăzi autoturisme şi maşini 

de mare tonaj. În următorul an au început lucrările pentru construirea drumului care face legătura 

între localităţile Rus şi Unguraş. In localitatea Chechiş se construieşte un drum nou care face legătura 

localităţii cu drumul judeţean, acesta fiind asfaltat până în centrul localităţii unde a fost construit un 

pod modern peste râul Chechişel. 

În prezent, principalele căi de acces în comuna Dumbrăviţa sunt: 

- DN 18 B: Baia Mare - Târgu Lăpuş, ce traversează satul Cărbunar; 

- DJ 184 A - traversează localităţile Chechiş, Dumbrăviţa, Rus şi Şindreşti; 

- DC 23: Dumbrăviţa (DJ 184 A) - Cărbunar (DN 18 B), lungime 7 km, dintre care 1 

km este asfaltat; 

- DC 24: DJ 184 A - Rus (DC 25), cu o lungime de 3,2 km, pietruit parţial; 

- DC 25: Satu Nou de Sus - Rus, cu o lungime de 6,3 km, pietruit parţial; 

- DC 26: DN 18 B - unguraş - Rus (DJ 184 A), asfaltat; 

- DC 27: Şişeşti - Unguraş (DC 26), pietruit parţial. 

Transportul în comun este asigurat prin intermediul firmelor private de la Baia Mare: SC 

Lourdes Trans SRL, Urbis SA şi SC Azur SRL. 

Căi ferate. Comuna Dumbrăviţa nu are acces direct la calea ferată. Comuna fiind situată la o 

distanţă relativ mică, 12 km de Baia Mare, se poate ajunge pe drumul naţional DN 18 B la magistrala 

neelectrificată Satu Mare - Baia Mare - Bucureşti. 

Căi aeriene. Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional Baia Mare, situat la 22 de 

km de comună. 

Alimentarea cu energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică se face din sistemul energetic naţional de la reţeaua de 

distribuţie publică de medie tensiune de 20 KW care străbate localitatea de la vest la est prin două 

posturi de transformare amplasate adiacent drumului naţional DN 18 B. 

Sistemul de alimentare cu apă şi reţeaua de canalizare 

Comuna beneficiază un sistem integrat şi coerent de alimentare cu apă potabilă autorizat, în 

toate localităţile din comuă, însă în fiecare sat necesită extindere. Autoriăţile locale deja au făcut 

demersurile pentru realizarea lucrărilor de extindere a reţelei de alimenatare cu apă potabilă. În 

momentul de faţă, în zonele în care nu există alimentare cu apă în sistem centrralizat, acesta se obţine 

din fântânile aflate în gospodăriile oamenilor sau în imediata apropiere. Amplasarea fântânilor este în 

mare parte incorectă, întrucât nerespectând zona de protecţie sanitară, pânza freatică fiind infestată 

sub aspect bacteriologic de scurgerile de la grajduri şi latrinele individuale. 
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Reaţea de canalizare există numai în satele Dumbrăviţa şi Chechiş, însă necesită extindere. 

În localităţile Dumbrăviţa şi Chechiş, reţea de canalizare a fost întrodusă cu ajutorul 

fondurilor primite prin Ordonanţa 7. Prin acest proiect a fost realizată şi staţia de epurare, ce a fost 

dimensionată pentru întreaga comună. Întrucât s-a introdus conductă de canalizare numai pe strada 

principală din localităţi, este necesară extinderea reţelei de canaliazare pentru restul străzilor din 

localităţi. Cu ajutorul fondurilor primite prin programul PHARE 2005, au început lucrările de 

extindere a reţelei de canalizare în localităţile Dumbrăviţa şi Chechiş pe străzile secundare, ce vor fi 

finalizate în aprilie 2010. Astfel, în proporţie de 80 %, aceste două localităţi beneficiază de reţea de 

canalizare. 

În cazul locuinţelor care nu dispun reţea de canalizare, apele menajere uzate sunt împrăştiate 

în incinta gospodăriilor şi se infiltrează în sol. 

Apele pluviale sunt colectate în rigolele străzilor şi conduse la cursurile de apă din teritoriu. 

În prezent, sunt în derulare procedurile de obţinere finanţare pentru extinderea reţelei de 

alimentare cu apă în toate dintre cele 6 sate componente ale comunei, precum şi reţelele de canalizare, 

astfel că în scurt timp toţi locuitorii comunei vor beneficia de reţele de alimentare cu apă şi 

canalizare. 

Energia termincă 

În localitatea Dumbrăviţa, în ce mai mare parte energia termică este asigurată pe baza gazelor 

naturale, ce sunt distribuite prin intermediul firmei Eon Gaz din Baia Mare. 

În zonele unde nu sunt introduce gazele naturale, combustibilul folosit pentru încălzire, este 

lemnul de foc, care se asigură pe plan local. De asemenea, pentru obţinerea apei calde menajere şi 

pentru prepararea hranei, se foloseşte tot lemnul de foc. Un alt tip de combustibil folosit, pentru 

prepararea hranei, mai ales pe perioada verii, este gazul lichefiat, înmagazinat în butelii. 

Alimentarea cu gaze naturale 

Toate localităţile comunei Dumbrăviţa beneficiază de alimenatare cu gaze naturale în sistem 

centralizat. Prima localitate care a beneficiat de gaze naturale este localitatea Chechiş, în anul 1.995. 

În anul 1.966 a fost introdusă reţea de gaze naturale în localităţile Dumbrăviţa şi Rus, iar în 1.998 în 

localităţile Şindreşti, Unguraş şi Cărbunar. 

  La nivel de comună, lungimea simplă a conductelor de distribuţie a gazelor naturale este 

de 64 km, iar la nivel de localitate, în Dumbrăviţa este de 10,7 km, în Chechiş 11,2 km, în Rus 10,6 

km, în Şindreşti 10,4 km, în Unguraş 6,9 km şi în Cărbunar 14,2 km. 

În anul 2009, comuna Dumbrăviţa are înregistraţi 955 abonaţi, dintre care 224 în localitatea 

Dumbrăviţa, 231 în localitatea Chechiş, 171 în localitatea Rus, 127 în localitatea Şindreşti, 78 în 

localitatea Unguraş şi 124 în localitatea Cărbunar. 

Gestionarea deşeurilor 

În prezent, o parte din reziduurile rezultate din prepararea hranei sunt valorificate ca hrană 

pentru animale, iar resturile organice din gospodărie se fermentează în platforme de bălegar şi grajd. 

Aceste procese sunt insuficiente, şi rămân cantităţi însemnate de gunoaie, în special ambalaje din 

materiale nedegradabile, de a căror reciclare nu se ocupă nici un agent economic. 

Colectarea deşeurilor menajere de la populaţie, instituţii publice şi agenţi privaţi este realizată 

de un operator privat din municipiul Baia Mare. 

Măsurile de colectare sunt insuficiente, iar conştiinţa civică a populaţiei face ca, în 

continuare, să existe cantităţi considerabile de deşeuri nedegradabile în multe zone ale comunei. 

Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 

Sectorul de telecomunicaţii, parte importantă a infrastructurii unei ţări, a avut o dezvoltare 

majoră în ultimii ani. Direcţia principală urmărită a constat în alinierea la noile tehnologii utilizate în 

ţările dezvoltate. 
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Prima linie telefonica Baia Mare - Dumbrăviţa a fost înfiinţată în anul 1941, dar în 19441945 

odată cu retragerea trupelor străine a fost distrusă. Linia a fost refăcuta din nou în anul1946 şi prin 

centrala telefonică din Dumbrăviţa se face legătura şi cu celelalte localităţi aparţinătoare comunei 

Dumbrăviţa. 

Spre deosebire de limitările şi constrângerile impuse de telefonia fixă, localităţile comunei 

Dumbrăviţa dispun aproape în totalitate de acoperire, cu semnal de comunicaţii, oferită de operatorii 

de telefonie mobilă Vodafone, Orange, Cosmote şi Zapp. 

Cablu TV este asigurat în comună prin societatea privată TL Cablu TV, în localităţile 

Dumbrăviţa, Rus, Şindreşti şi Unguraş, şi în localităţile Chechiş şi Cărbunari prin societatea TL 

Chioar. 

Accesul la internet al locuitorilor comunei este asigurat prin intermediul reţelei de telefonie 

fixă, Romtelecom şi prin intermediul serviciilor mobile de conectare la internet, disponibile la 

operatorii de telefonie mobilă Vodafone, Orange şi Zapp. De altfel, primăria şi şcolile din comuna 

Dumbrăviţa sunt legate la internet. 

 

 Piaţa muncii 
Analiza pieţei muncii 

Unul dintre obiectivele dezvoltării comunitare durabile îl reprezintă “dezvoltarea socială”. 

Într-o succintă caracterizare/definire, dezvoltarea socială este, de fapt, un proces de schimbare socială 

planificată, destinată să promoveze bunăstarea locuitorilor comunităţii. 

Această schimbare, în mod obligatoriu, trebuie să fie pozitivă şi este determinată de 

transformări economice şi sociale complexe. 

Resursa de bază a dezvoltării sociale o reprezintă capitalul social, nivelul de dezvoltare a 

acestuia, ca atribut al relaţiilor dintre actorii sociali (individuali şi colectivi) şi sistemul de norme care 

guvernează aceste relaţii, având ca nucleu dur reciprocitatea şi încrederea. 

Toate nevoile identificate la nivelul comunei Dumbrăviţa, transpuse în proiecte, vizează 

implicit şi creşterea acestui capital social, dezvoltarea socială, care generează, la rândul ei, dezvoltare 

locală. 

Dezvoltarea socială, creşterea capitalului social, sunt la rândul lor influenţate, determinate de 

capitalul uman şi, în cadrul acestuia, de forţa de muncă aptă pentru un proces productiv de bunuri şi 

servicii. 

Forţa de muncă reprezintă componenta cea mai importantă a unei pieţe a muncii, ea reprezintă 

nucleul analizei pieţei muncii la nivelul unei comunităţi, a unei zone, a unei regiuni, ţări, etc. 

Forţa de muncă nu este altceva decât bunul tranzacţionat pe piaţa muncii sau a forţei de 

muncă. 

Piaţa muncii este cadrul economico-social în care se regleză cererea şi oferta de forţă de 

muncă. 

Orice analiză referitoatre la piaţa muncii are ca element central forţa de muncă, şi 

tranzacţionarea acesteia, ca urmare a unui proces de ofertă şi cerere de forţă de muncă. 

Oferta de forţă de muncă se referă la resursele de muncă existente în economie, reprezentând 

categoria indivizilor care îşi manifestă interesul de a participa la procesul productiv. În cadrul 

resurselor de muncă se disting mai multe segmente: 

Populaţia activă - persoane apte de muncă, situate într-un anumit cadru de vârstă, care pot 

furniza forţa de muncă necesară procesului productiv. În cazul comunei Dumbrăviţa avem o populaţie 

activă de aproximativ 2.300 de persoane; 

Populaţia ocupată - cei care participă la procesul productiv sau activităţi colaterale lui este de 

aproximativ 2.200 de angajaţi, antreprenori, agricultori, etc);Populaţia şomeră - neocupată, 85 de 

persoane - care deşi este aptă de muncă, ramâne în afara pieţei muncii. 

Persoanele în afara vârstei de muncă şi cele cu diverse incapacităţi de muncă, formează: 

Populaţia inactivă - care se structurează astfel: 

- preşcolară -152 persoane 

- şcolară (elevi care se află în îngrijirea părinţilor şi în sistemul educaţional) - persoane 
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364 

- pensionari - 1.446 de persoane 

- persoane cu handicap sau persoane cu dizabilităţi - 89 persoane 

Fenomenele muncii sau ale pieţei muncii, cele legate de forţa de muncă sunt inevitabil 

influenţate de mai multi factori. 

Cei mai importanţi, care au o determinare directă sunt: 

1. Factorii demografici - definitorii pentru nivelul ofertei forţei de muncă. Aceştia sunt: 

- populaţia totală - la nivelul comunei Dumbrăviţa avem o populatie de 4.378 locuitori, 

situaţie care exprimă o scădere a nivelului demografic, în ultimii 50 de ani; 

- rata natalităţii - are un efect imediat asupra populaţiei inactive şi unul decalat cu 15 - 

20 de ani asupra populaţiei ocupate. În cazul comunei Dumbrăviţa, rata natalităţii a 

cunoscut o tendinţă de scădere în ultimii 5 ani, fapt care va afecta oferta forţei de 

muncă peste 15 - 20 ani. De asemenea, această rată se situează sub rata mortalităţii. În 

timp ce media anuală a nou născuţilor vii se situează la 7,8 născuţi la 1000 de 

locuitori, media anulă a decedaţilor la 1000 de locuitori se situează la 13,01 de 

decedaţi; 

- rata mortalităţii - afectează, de asemenea, atât populaţia activă cât şi cea inactivă. La 

nivelul comunei Dumbrăviţa, rata mortalităţii a avut un ritm fluctuant în ultimii ani, 

fiind înregistrată o uşoară scădere, fapt determinat de îmbunătăţirea nivelului de trai 

dar şi a serviciilor oferite de asistenţa socială; 

- creşterea duratei de viaţă - este un factor demografic care a determinat şi durata de 

viaţă activă. La nivelul comunei Dumbrăviţa, nu putem identifica o tendinţă clară 

privind creşterea duratei de viaţă, având în vedere numărul mare de bolnavi cronici la 

1000 de locuitori, care determină şi mortalitatea crescută, deşi numărul de persoane 

vârstnice de peste 80 de ani a crescut în ultimii 10 ani; 

- migraţia forţei de muncă reprezintă un alt factor demografic important care 

influenţează negativ dezvoltarea economiei locale, investitorii fiind descurajaţi de 

respectiva migraţie, chiar dacă este temporară, şi de fluctuaţia forţei de muncă la 

nivelul pieţei locale. Sporul migratoriu la nivelul comunei în anul 2007 a fost de - 23 

persoane; 

- instabilitatea maritală - factor şi fenomen demografic tot mai frecvent în ultima 

perioadă de timp, care a determinat presiuni asupra ofertei forţei de muncă prin 

îndepartarea de la modelul tradiţional al familiei, cu tatăl unic întreţinător. Tot mai 

multe femei au devenit întreţinător de familie, fenomen determinat atât de creşterea 

numărului divorţurilor, cât şi de creşterea numărului de familii monoparentale. 

2. Factorii educaţionali - sunt responsabili pentru caracteristicile calitative ale ofertei forţei 

de muncă. Sistemul de învăţământ este modalitatea de adaptare a ofertei la caracteristicile 

cererii. Prin felul cum este organizat se urmăreşte asigurarea unor calificări profesionale 

cât mai apropiate de caracteristicile cererii. 

3. Factorii economici - oferta forţei de muncă are o determinare economică, nivelul ei 

depinzând de nivelul preţului la care această marfă se tranzacţioneză pe piaţă. Cu cât 

preţul este mai mare, cu atât oferta forţei de muncă este mai mare. Nivelul cheltuielilor 

necesare acoperirii unui cost de subzistenţă dictează un venit şi un salariu minim. Acest 

aspect se manifestă în condiţiile în care oferta de locuri de muncă este mult mai mică 

decât cererea. 

Specific. Indicatori. Situaţia la nivelul comunei Dumbrăviţa 

Aşa cum s-a precizat mai sus, piaţa muncii sau a forţei de muncă, este cadrul economico- 

social în care se reglează cererea şi oferta de forţă de muncă. 

Cum oferta este direct proporţională iar cererea invers proporţională cu preţul forţei de 

muncă, există, prin urmare, un nivel al salariului la intersecţia celor două traiectorii, la care cererea şi 

oferta sunt egale. 
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Când cererea şi oferta tind spre un nivel de echilibru, vorbim despre o piaţă a muncii 

echilibrată. 

Când această corespondenţă nu se realizează, vorbim despre o piaţă a muncii dezechilibrată. 

Din perspectiva cererii, piaţa muncii este una derivată, fiind determinată de caratacteristicile 

procesului productiv. 

Din perspectiva ofertei, piaţa muncii este una principală, avănd propria sa determinare. Prin 

urmare, una din caracteristicile sale este multidimensionalitatea, aici interferând factori economici, 

sociali, culturali, demografici, educaţionali, etc. 

O altă caracteristică este aceea de a fi cea mai imperfectă piaţă, ea fiind restricţionată de o 

varietate de condiţionări extraeconomice: 

- naturale (structură etnică, vârstă, sex); 

- sociale (condiţionări dobândite). 

Un al treilea atribut este acela de a fi o piaţă organizată şi reglementată, dat fiind bunul, cu 

totul special, tranzacţionat - forţa de muncă. 

Având în vedere acest aspect, instituţia care intervine privind această reglementare şi 

organizare, este statul. 

Un al patrulea atribut este acela de a fi o piaţă negociată, având în vedere că tranzacţionarea 

forţei de muncă se face totuşi în baza unui proces de negociere. 

Nu în ultimul rând, piaţa muncii este o piaţă segmentată: 

- profesional ocupaţională; 

- educaţională; 

- mediu; 

- vârstă; 

- forma de propietate a agenţilor economici; 

- ramuri de activitate, etc. 

Indicatori ai pieţei muncii 

Indicatorii care se folosesc în analiza pieţei muncii sunt indicatori care caracterizează forţa de 

muncă, sub diferitele sale aspecte. 

Prin urmare putem vorbi de trei grupe de indicatori: 

1) indicatori de nivel - reflectă aspectele cantitative legate de forţa de muncă, aceştia fiind: 

- indicatori ai resurselor (populaţie totală, populaţie activă, populaţie aptă de muncă, 

etc); 

- indicatori ai ocupării şi şomajului (populaţie ocupată, populaţie şomeră, populaţie 

neocupată, etc); 

- indicatori ai salarizării, ai condiţiilor de muncă şi cei care caracterizează relaţiile. 

2) indicatori de structură - sunt indicatorii care relevă: 

- grupele de vârstă; 

- sexul; 

- calificări profesionale; 

- nivel de educaţie; 

- mărimea agenţilor economici; 

- forma lor de proprietate; 

- durata şomajului. 

3) indicatori derivaţi - sunt indicatorii care combină diferitele criterii şi caracteristici ale 

pieţei forţei de muncă. 

Servicii publice 

Sistemul sanitar 

De la aşezarea primilor locuitori în localitatea Dumbrăviţa şi până în secolul nostru, 

sănătatea oamenilor era ocrotită doar de însăşi natura. Oameni încercau să se apere de boli prin 

cunoştinţele lor rudimentare: descântece, farmece şi vrăjitorii. Sub influenţa unei moaşe aproape 
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nevăzătoare, se desfăşurau naşterile la domiciliu, total neasistată medical, soldate cu numeroase 

decese infantile şi materne, care au determinat o influenţă negativă asupra sporului natural al 

populaţie. 

Epidemiile de ciumă şi holeră din anul 1.824 au afectat foarte mult comuna Dumbrăviţa, din 

totalul de 453 de locuitori 40 au murit în cursul acelui an. 

După anul 1.918 şi după împărţirea administrativă a ţării, au fost stabilite circumscripţiile 

sanitare. Localitatea Dumbrăviţa a aparţinut de oraşul Baia Mare, apoi de Baia Sprie, iar în anul 1.937 

de localitatea Cavnic, existând doar un medic la 30 de sate. În anul 1.946 s-a înfiinţat o circumscripţie 

sanitară în localitatea Dumbrăviţa. Primul medic din comună a fost Bota Vasile, urmat în timp de alte 

cadre medico-sanitare. În anul 1.953 în localitatea Dumbrăviţa s-a înfiinţat şi circumscripţia sanitara-

veterinară neavând însă un sediu. Primul medic veterinar a fost Titu Demian, sediul fiind construit în 

anul 1.965, odată cu dezvoltare sectorului socialist. 

În prezent, în comună există un cabinet medical şi un cabinet veterinar, amplasate în 

localitatea reşedinţă de comună. Personalul acestora este alcătuit din 2 medici de familie, 2 asistenţi 

medicali, 1 medic veterinar şi 1 asistent veterinar. 

Personalul mediu sanitar în sectorul public este compus din 3 persoane. 

Mediul cultural - spiritual 

Comuna Dumbrăviţa este o comună cu un specific aparte din puncte de vedere cultural, 

spiritual şi etnic, aici trăind în bună comuniune cetăţeni români de etnie română cu cetăţeni români de 

etnie romă. De asemenea, din punct de vedere spiritual, sunt întâlnite variate confesiuni: ortodocxă, 

catolică, reformată, penticostală, martorii lui yehova şi baptistă. 

Biserica joacă un rol primordial în viaţa locuitorilor comunei. În fiecare localitate a comunei 

există câte o biserică ortodocxă. 

În anul 1.701 Biserica din lemn din Dumbrăviţa a fost cumpărată de preoteasa din Libotin şi 

transportată în Dobricul Lăpuşului, unde se găseşte şi astăzi ca monument istoric. 

În anul 1.713 Episcopia Balgradului a fost desfiinţată, iar Parohia din Dumbrăviţa şi satele din 

jur au fost anexate Episcopiei Oradea. 

Conform dematismului eparhiei Muncaciului în limba ruteană din anul 1.785, a fost numit 

paroh al Dumbrăviţei între anii 1.757 - 1.768 părintele Anastasiu, întemeietorul şcolii confesionale 

româneşti în 1.781, în localitatea Dumbrăviţa. 

Al doilea episcop al Gherlei a fost Ioan Vancea de Buteasa, în anul 1.860 până în data de 11 

aprilie 1.869, când a fost ales Mitropolit al Blajului. Mihai Iavel originar din Lecea, a fost ales drept 

al treilea episcop al Gherlei din anul 1.869 până în 29 ianuarie 1.879. 

La 14 februarie 1.870 a fost numit preot al Dumbrăviţei Nicolae Pop, iar în luna mai 1.871 a 

fost numit paroh al Dumbrăviţei Alexandru Pasean, care în anul 1.872 a pus temeliile actualei biserici 

din piatră din centrul localităţii. 

La 18 august 1.879 a fost întronat al patrulea episcop al Gherlei, Ioan Szabo, iar la 1 iunie 

1.889 a fost numit preot al Dumbrăviţei Dimitrie Ciontea originar din localitatea Şişeşti. În aceleaşi 

an, funcţia de paroh a fost preluată de fiul său Romul D. Ciontea, care s-a străduit ca localităţile Rus 

şi Şindreşti, care de sute de ani au fost filiale ale parohiei Dumbrăviţa, să-şi înfiinţeze propria parohie, 

la care a fost numit preot Vasile Bârsan. Din activitatea preotului Romul Ciontea, ştim că la data de 

13 octombrie 1.948, s-a semnat actul de trecere la vechea religie ortodoxă. 

În pofida profilului multietnic şi multiconfesional al comunei, locuitorii din comuna 

Dumbrăviţa oferă un exemplu evident de toleranţă, comuniune şi convieţuire în bune relaţii. În 

momentul de faţă există biserică ortodoxă în fiecare sat al comunei, iar în localitatea Şindreşti există 

şi biserică catolică. Locuitorii din localitatea Rus reprezintă un bun exemplu al bunei convieţuirii 

multiconfesionale, întrucât în aceeaşi clădire funcţionează atât biserica catolică cât şi cea ortodoxă, 

slujba realizându-se o dată la 2 săptămâni pentru fiecare confesiune. 

Din punct de vedere al accesului la spaţii pentru cultură, în comună există cămine culturale în 

toate localităţile comunei. De altfel, comuna Dumbrăviţa se remarcă printr-o activitate culturală 

intensă, prin intermediul celor trei ansambluri de dansuri populare, recunoscute la nivel naţional şi 
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internaţional: Fisculaşul, Dumbrăviceana şi Chechişelul. 

Festivalul fisculaşul, ce are o veche tradiţie în comună, este un eveniment ce se desfăşoară 

anual, atrăgând o serie de turişti dornici de a vedea spectacolul cântecului, dansurilor şi a costumelor 

popualare 

Totodată comuna deţine 1 bibliotecă comunală, situată în cadrul primăriei şi încă două 

situate în cadrul şcolilor generale din Dumbrăviţa şi Chechiş. 

Administraţie. Ordine publică 

La nivelul comunei Dumbrăviţa, ordinea şi siguranţa publică sunt asigurate de personalul 

Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş, Postul de Poliţie Dumbrăviţa. Există 3 agenţi de 

poliţie care au competenţe pentru soluţionarea tuturor tipurilor de situaţii care pot să apară în viaţa 

comunităţii. Dotările de care dispun lucrătorii Postului de Poliţie Dumbrăviţa se încadrează în dotările 

standard de echipament ale Poliţiei Române, existând şi un autoturism Dumbrăviţa Dacia Logan, 

echipat pentru patrulare şi intervenţie. 

Protecţia mediului 
Toate cele şase localităţi ale comunei Dumbrăviţa sunt supuse poluării generate de circulaţia 

rutieră prin pulberi în cazul zonelor situate pe străzi nemodernizate, poluării sonore şi celei cu noxe, 

factori de poluare generaţi de circulaţia auto în cazul zonelor locuite, situate în apropierea drumului 

naţional, DN 18 B, cum este localitatea Cărbunar. 

Un alt factor poluator la nivelul comunei sunt fermele de creştere a porcilor şi a puilor de 

carne, S.C. Zootehnica S.R.L. - în localitatea Dumbrăviţa şi S.C. Ionel&Marioara S.R.L. - în 

localitatea Rus. 

Sursele de poluare care afectează factorii de mediu, apă şi solul, sunt constituite din deşeuri 

menajere nedegradabile provenite din activităţile desfăşurate în gospodăriile populaţiei şi obiectivele 

de interes public, de producţie şi de deservire. 

Apele de suprafaţă sunt frecvent impurificate prin deversări de reziduuri provenite de la 

fermele zootehnice dar şi prin deversări în albie sau depozitări pe maluri a diferite reziduuri provenite 

din demolări sau din activitatea menajeră. 

Pentru a prevenii producerea inundaţiilor şi reducerea poluării apelor de suprafaţă, se doreşte 

ecologizarea şi îndiguirea râurilor ce străbat comuna, în special râul Chechişel. 

Autorităţile locale depun eforturi pentru a atrage finanţări nerambursabile, cu scopul de a 

îndigui cursul râurilor, reducând astfel frecvenţa inundaţiilor în comună. 

În localităţile Dumbrăviţa şi Rus, localnicii se confruntă cu riscul producerii alunecărilor de 

teren, acest fapt fiind cauzat de instabilitatea terenului. Pentru a stabiliza terenul sunt necesare 

împăduriri sau plantare de viţă de vie sau de pomi fructiferi pentru a reduce riscul producerii 

alunecărilor de teren. 

 

 Relații sistemice comunitare și internaționale 

 

             În contextul actual o funcţie importantă a şcolii este aceea de a dezvolta relaţiile 

comunitare prin care şcoala să contribuie la educarea copiilor.  

Grupuri de interese. Principalele gruprui de interese la nivelul comunităţii sunt formate din: părinţii 

elevilor, cadrele didactice, diferite Asociaţii non-guvernamentale, Fundaţii şi elevii înşişi.  

Nevoi educaţionale. La nivelul comunităţii şi al grupurilor de interes se structurează un ansamblu de 

nevoi educaţionale cum ar fi:  

- Formarea personalităţii tinerilor;  

- Orientarea şcolară şi perfecţionarea acesteia în funcţie de cerinţele ccomunităţii locale;  

- Formarea atitudinii civilizate a tinerilor din zonă;  

- Educarea unor atitudini pozitive faţă de valorile morale, estetice etc;  

- Educarea în spirit ecologic;  

- Cultivarea tradiţiilor şi integrarea lor în valorile progresiste actuale;  



25 

 

- Orientarea spre nou;  

- Cultivarea spiritului iventiv;  

- Formarea unei atitudini progresiste.  

Date fiind responsabilităţile specifice pe care unităţile şcolare şi respectiv autorităţile locale 

sunt chemate să şi le asume în cadrul unei comunităţi, tipul şi caracterul relaţiilor dintre ele pot avea 

un impact semnificativ atât asupra parteneriatului educaţional, cât şi asupra rezolvării multiplelor 

probleme cu care comunitatea se confruntă. 

Școala Profesională Dumbrăvița  acoperă multe dintre nevoile comunităţii prin : 

 pregătirea pentru domenii diverse, care se regăsesc pe piaţa muncii locale şi regionale; 

 educarea şi formarea tinerilor în spirit civic, pentru cetăţenie democratică, pentru valori, 

integrare europeană etc. 

Resursele educaţionale se regăsesc, în mod firesc, la nivelul şcolii şi constau, în principal, în 

cursurile desfăşurate, dar şi în activităţile extracurriculare. Nu există conflicte între Şcoală şi 

comunitate, dimpotrivă se constată o bună colaborare între şcoală şi reprezentanţii Primăriei şi 

Consiliului Local, între şcoală şi Biserică. 
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PREZENTAREA ŞCOLII 

 

3. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

 

3.1. Repere generale ale unității școlare:          

 

Unitatea şcolară:  Şcoala Gimnazială Dumbrăvița 

Adresa şcolii: str. Principală nr. 204 

Telefonul şcolii: 0262/299008 

Fax: 0262/299618 

Email: dumbravitamm@gmail.com 

Site: www.dumbravitamm.ro  

Localicalitatea: Dumbrăvița 

Tipul instituţiei: Școală profesională;  

Forme de învăţământ: zi ;  

Forme de finanţare: buget stat, buget local, surse extrabugetare.  

Limba de predare: limba română;   

 

3.2. Scurt istoric al unităţii şcolare: 
Învăţământul în comuna Dumbrăviţa, ca şi pe întregul teritoriu locuit de români în Austro- 

Ungaria, se dezvoltă în ultimele decenii ale sec. al XVIII - lea, sub prescripţiile absolutismului 

luminat al împăraţilor din Viena. Astfel se înfiinţează în 1.760 Comisia de Învăţământ. Învăţământul 

era făcut de către preoţi şi călugări. Împăratul Iosif al - II - lea stabileşte ca limba de predare în şcolii 

este germana. În 1.781 preotul Anastasie înfiinţează prima şcoală confesională şi prima clasă de 

predare în limba română. În localitatea Chechiş, şcoala era o casă cu o singură cameră la o distanţă de 

50 de metri de râul Chechişel, în care pe la începutul sec. al - XX - lea copii au învăţat îndrumaţi de 

învăţătorul Ion Cherecheşi. 

În anul 1.937 a avut loc adunarea generală a locuitorilor din Dumbrăviţa, unde s-a hotărât 

construirea unei şcoli şi alegerea unui comitet. Membrii comitetului au construit o şcoala cu 4 clase. 

În anul 1.941 s-a hotărât ca în comuna Dumbrăviţa materia se va preda în limba maghiară, iar în anul 

1.945 a avut loc o nouă adunare generală în cadrul căreia a fost hotărât ca limba oficială de predare să 

fie limba română. 

În prezent, în comuna Dumbrăviţa funcţionează 7 unităţi de învăţământ. Învăţământul 

gimnazial este prezent în satele Dumbrăviţa şi Rus, având fiecare grădiniţă, şcoală primară şi 

gimnazială, iar în satele Șindrești, Unguraş şi Chechiș  este prezent învăţământul primar, având 

fiecare câte o grădiniţă şi câte o şcoală cu nivel primar, iar la Cărbunari este nivel preșcolar. 

În programele  întreprinse de autorităţile locale a avut loc înfiinţarea unui centru After School 

în localitatea Dumbrăviţa, extinderea şcolii din Dumbrăviţa, construirea unui nou corp de şcoală în 

localitatea Rus, precum şi modernizarea şcolilor din Chechiş, Cărbunar, Şindreşti şi Unguraş. 

Numărul de elevi la nivelul comunei se află în scădere, datorită sporului natural negativ şi 

opţiunii elevilor de a studia la şcolile din municipiul Baia Mare, aflat la o distanţă ce permite 

deplasarea zilnică a elevilor. 

 

3.3. Profilul actual al şcolii 

 

În prezent, Școala Profesională Dumbrăvița se prezintă ca o școală de cultură generală.  

În contextul asumării finalităţilor care propun formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra 

propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, 

mailto:dumbravitamm@gmail.com
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să se integreze activ în viaţa socială, s-a impus necesitatea gândirii unui nou mod de abordare a 

curriculumului, pornind de la elementele specifice politicii curriculare şi terminând cu cele legate de 

implementare şi evaluare. Dimensiunile noutăţii avute în vedere în proiectarea curriculară la nivelul 

şcolii sunt: 

 Prioritatea acordată procesului de învăţare şi intereselor elevului; 

 Centrarea demersurilor didactice pe formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale 

de bază necesare pentru continuarea studiilor şi /sau pentru încadrarea pe piaţa muncii; 

 Diversificarea graduală a ofertei curriculare conform profilului şi specializării şi 

multiplicarea posibilităţilor elevului de  a alege; 

 Conceperea şcolii ca furnizor de servicii educaţionale în cadrul căreia elevul să fie 

permanent şi direct implicat în construirea propriului traseu de învăţare;  

 Creşterea responsabilităţii şcolii faţă de beneficiarii educaţiei, faţă de societatea civilă şi 

diversificarea implicării acesteia în viaţa comunităţii locale. 

 

3.4.  Informații privind managementul școlar. Calitatea managerială și stilul de conducere  

 

            În anii şcolari precedenți, conducerea şcolii a considerat ca fiind prioritară asigurarea 

eficienţei manageriale, acţionând, în acest sens, în mai multe direcţii: menţinerea climatului optim 

de muncă, prin dezvoltarea responsabilităţii profesionale şi manageriale; proiectarea activităţilor la 

nivelul şcolii, al comisiilor, al colectivelor de catedră, al cadrelor didactice, respectând Curriculum-ul 

Naţional, structura anului şcolar şi  noul model de proiectare didactică; constituirea şi actualizarea 

permanentă a bazei de date informatizate privind încadrarea şi formarea continuă a cadrelor didactice, 

legislaţia, evidenţa şi mişcarea elevilor, informarea şi documentarea cadrelor didactice, manuale 

şcolare, fondul de carte, materiale şi mijloace didactice, audio/ video/ informatice ş. a.; evaluarea 

personalului didactic conform fişei de evaluare elaborate de MECTS, în corelare cu fişa individuală a 

postului şi cu prevederile Contractului colectiv de muncă unic la nivel de învăţământ; asigurarea unui 

feed-back permanent între echipa managerială, Consiliul de administraţie, Consiliul profesoral şi 

Comitetul de părinţi. 

  O altă prioritate a reprezentat-o asigurarea resurselor materiale necesare asigurării climatului 

optim de funcţionare a şcolii prin: asigurarea  condiţiilor pentru funcţionarea şcolii privind instalaţiile 

sanitare, electrice şi de încălzire; asigurarea funcţionalităţii tuturor spaţiilor destinate procesului de 

învăţământ; gestionarea, îmbunătăţirea şi utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale existente. 

În contextul unei societăţi moderne în permanentă schimbare, actuala echipă managerială a 

Școlii Profesionale Dumbrăvița  se defineşte prin calităţi şi abilităţi precum: gândire logică, capacitate 

de conceptualizare, capacitate de diagnoză, capacitate de decizie, obiectivitate în perceperea şi 

judecarea altora, adaptabilitate, centrarea pe dezvoltarea celorlalţi, spirit colegial, capacitatea de a 

asculta şi de a lua în considerare şi alte păreri decât cele proprii, comunicare facilă, încurajarea 

creativităţii, atitudini pozitive, atribuţii delegate într-o pondere considerabilă. Directorul,  

coordonatorul proiectelor educative, precum și întregul corp profesoral sunt absolvenţi ai unor 

instituţii de învăţământ superior universitar de prestigiu, aducând cu sine în managementul 

implementat la nivelul instituţiei, rigoare şi viziune academică.  

Echipa managerială de la Școala  Profesională  Dumbrăvița promovează un  stil de conducere 

democratic. În funcţie de situaţie, acordă prioritate uneia dintre următoarele variabile: cerinţele 

sarcinii, nevoile grupului, nevoile indivizilor. Membrii echipei manageriale pornesc de la premisa că 

obţinerea performanţelor depinde de modul în care un manager reuşeşte să influenţeze 

comportamentul celorlalţi membri ai corpului didactic şi nedidactic. De aceea pune un accent 

deosebit pe motivarea şi coordonarea acestora. 
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3.5. Informații privind resursele 

 

3.5.1. RESURSE UMANE 
 

În anul şcolar 2017-2018 şcolarizăm un număr de 360 de elevi din care 81 preşcolari, 135 nivel 

primar, 118 nivel gimnazial și 26 nivel profesional. Elevii provin din satele Dumbrăvița, Șindrești, 

Unguraș, Rus, Cărbunari și Chechiș, sate componente ale comunei Dumbrăvița. Aceştia sunt 

repartizaţi în șase grupe combinată de grădiniţă, 11 clase la ciclul primar, în 8 clase la ciclul 

gimnazial și 1 clasă de profesional. Planul de şcolarizare fiind îndeplinit în proporţie de 100%, elevii 

fiind distribuiţi pe clase astfel:  

 

3.5.2. PREŞCOLARI/ELEVI  

 

Anul 2017-2018 

 

Preşcolari 

CLASA Dumbrăvița Rus Chechiș Șindrești Unguraș Cărbunari Total 

Număr copii 19 12 15 12 13 13 41 

 

 

CLASA Dumbrăvița Rus Chechiș Șindrești Unguraș Total 

Clasa pregătitoare 12 6 - - 4 22 

Clasa I 14 3 - 2 6 25 

Clasa a II- a 11 5 - 8 - 24 

Clasa a III- a 15 - 3 - 3 21 

Clasa a IV- a 16 11 7 - 6 40 

TOTAL 69 25 10 10 19 132 

 

Învăţământ gimnazial 

 

CLASA  Dumbrăvița Rus Total 

Clasa a V-a 12 10 22 

Clasa a VI-a 12 16 28 

Clasa a VII- a 18 15 33 

Clasa a VIII- a 23 12 45 

TOTAL 65 53 118 
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Învăţământ profesional 

 

 

CLASA 

Constructor 

montator de 

structuri 

metalice 

Lăcătuș 

stucturi 

aeronave 

Total 

Clasa a IX-a 13 13 26 

TOTAL 13 13 26 

  

 

An şcolar 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Număr de elevi 391 367 353 362 

 

 Realizând o prognoză pe următoarii 2 ani, am contatat că va urma o creștere continuă a 

numărului de elevi datorită creșterii numărului de clase de profesională: 

 

An şcolar 2018-2019 2019-2020 

Număr de elevi 371 390 

 

Anul 2016-2017 

 

Preşcolari 

CLASA Dumbrăvița Rus Chechiș Șindrești Unguraș Cărbunari Total 

Număr copii 20 13 12 11 15 15 86 

 

 

CLASA Dumbrăvița Rus Chechiș Șindrești Unguraș Total 

Clasa pregătitoare 14 3 - 4 6 27 

Clasa I 10 5 - 8 - 23 

Clasa a II- a 12 - 3 4 3 22 

Clasa a III- a 15 4 8 7 6 40 

Clasa a IV- a 12 6 - - 4 22 

TOTAL 64 18 11 23 19 134 

 

Învăţământ gimnazial 

CLASA  Dumbrăvița Rus Total 

Clasa a V-a 13 18 31 

Clasa a VI-a 18 14 32 

Clasa a VII- a 22 13 35 

Clasa a VIII- a 18 17 35 

TOTAL 71 62 133 
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Anul 2015-2016 

 

Preşcolari 

CLASA Dumbrăvița Rus Chechiș Șindrești Unguraș Cărbunari Total 

Număr copii 22 11 12 7 19 16 87 

 

Învăţământ primar 

CLASA Dumbrăvița Rus Chechiș Șindrești Unguraș Total 

Clasa pregătitoare 11 7 - 7 - 25 

Clasa I 11 - 3 4 3 21 

Clasa a II- a 17 5 9 8 5 44 

Clasa a III- a 9 - 4 6 4 23 

Clasa a IV- a 7 18 6 - - 31 

TOTAL 55 28 22 25 12 142 

 

Învăţământ gimnazial 

CLASA  Dumbrăvița Rus Total 

Clasa a V-a 18 14 32 

Clasa a VI-a 22 13 35 

Clasa a VII- a 19 17 36 

Clasa a VIII- a 13 22 35 

TOTAL 72 66 138 

 

 

Situaţia comparativă a numărului de elevi-primar, în perioada 2015-2018 
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Situaţia comparativă a numărului de elevi-gimnaziu, în perioada 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. PERSONAL DIDACTIC  

 

În anul școlar 2017-2018 procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică 

calificată, formată din 41 cadre didactice. 

 

Distribuţia după statut a personalului didactic angajat: 

Personalul didactic 

angajat Total Preşcolar Primar Gimnazial 

Titulari ai şcolii 28 5 9 14 

Detaşaţi din alte unităţi 2 0 1 1 

Suplinitori calificaţi 8 1 2 5 

Suplinitori necalificaţi 0 0 0 0 

Personal didactic 

asociat/pensionari 3 2 0 1 

TOTAL 41 8 12 21 
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Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Personalul didactic 

angajat Total Preşcolar Primar Gimnazial 

Gradul I 24 4 8 12 

Gradul II 10 3 3 4 

Definitivat 4 - 1 3 

Debutanţi 3 - 2 1 

TOTAL 41 7 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuţia în funcţie de vechime a personalului didactic angajat: 

Vechime 0-3 ani 3-6 ani 

6-10 

ani 

10-15 

ani 

15-20 

ani 

20-25 

ani 

25-

30 

ani 

 30 

ani 

în învăţământ 0 2 1 5 8 20 5 2 

în unitate 9 2 1 5 5 0 0 1 

 

Vechime în învăţământ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vechimea în unitate 

 

 

 

 

3.5.4.  PERSONAL DIDACTIC 

AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC  

Personal didactic auxiliar 

0-3 ani

3-6 ani
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Total posturi Secretar 

Administrator 

financiar 

 

Bibliotecar 

3 1 1 1 

 

Personal nedidactic 

Total posturi 

Îngrijitor 

şcolar 

 

Şofer 

 

Muncitor/fochist 

10 6 2 2 

 

3.5.5.  RESURSE MATERIALE  

Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară în  7 corpuri de clădire  situate in 

satele aparținătoare comunei Dumbrăvița.  Corpurile cuprind  săli de clasă, cancelarie, cabinet 

director- secretariat, și săli de clasă. 

Şcoala este prevăzută cu apă, încălzire centrală pe gaz metan sau lemn, iluminat natural şi 

artificial. 

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou, iar procesul de predare - învăţare se desfăşoară şi 

prin folosirea de calculatoare din laboratorul de informatică, multifuncţionale,  videoproiectoare cu 

ecran, imprimante,aparat foto digital și tablă interactive. 

 De asemenea, la nivelul şcolii există materiale sportive şi materiale didactice noi pentru 

laboratorul de fizică, chimie şi biologie. 

Şcoala este dotată cu fax  şi conectată la internet prin două reţele diferite. 

     

      Resurse informaţionale  

 Fond carte   

 Internet  

 

           Resurse financiare  

Surse de finanţare: 

 bugetul local - Consiliul Local Dumbrăvița 

 bugetul de stat 

 venituri proprii 

  sponsorizări 

  

3.6. Analiza de tip calitativ  

 

3.6.1. REZULTATELE ELEVILOR LA SFÂRȘIT DE AN ȘCOLAR  

 

Prin comparaţie, situaţia privind promovabilitatea în ultimii 3 ani şcolari este următoarea: 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Număr de elevi înscrişi 308 280 267 

Număr de elevi promovaţi 305 280 265 

TOTAL ȘCOALĂ  99,02% 100% 99,25% 

 

 

 

 



34 

 

 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclul primar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa  Promovabilitate 

2014-2015 

Promovabilitate 

2015-2016 

Promovabilitate 

2016-2017 

Clasa I  100% 100% 100% 

Clasa a II-a  90,90% 100% 100% 

Clasa a III-a  100% 100% 100% 

Clasa a IV-a  100% 100% 100% 

TOTAL PRIMAR  98,71% 100% 100% 

Clasa V  97,22% 100% 93,54% 

Clasa VI  100% 100% 100% 

Clasa VII  100% 100% 100% 

Clasa VIII  100% 100% 100% 

TOTAL 

GIMNAZIU  99,35% 

100% 98,50% 

TOTAL 

ȘCOALĂ  99,49% 

100% 99,43% 

Clasa PROMOVAŢI Corigenţi  Sit. 

neîncheiată 

Total cu medii   

5-6,99(S) 7-7,99(B) 8-10(FB)   

preg 26    0 0 

I 23 7 8 8 0 0 

a II-a 18 3 6 10 0 0 

a III-a 40 7 16 17 0 0 

a IV-a 20 4 8 8 0 0 

TOTAL 127 21 38 43 0 
0 (0%) 
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Ciclul gimnazial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2. ABSENTEISMUL ŞCOLAR, AN  ŞCOLAR 2016-2017 

  

Absenteismul şcolar si neşcolarizarea reprezintă un fenomen care se agravează şi devine  

astfel o problemă a tuturor. Reducerea lui se poate face analizând situaţia actuală pentru a putea lua 

măsuri, prin facilitarea accesului la educaţie de la vârste fragede, reducerea numărului de elevi cu 

performanţe slabe, a absenţelor nemotivate şi recuperarea şcolară.  Centralizând absenţele pe școală 

am analizat situaţia pe clase: 

Clasa Total absenţe An şcolar 2016-2017 

Total din care motivate 

Centralizator absențe Clasa pregătitoare 0 0 

Centralizator absențeClasa a I-a 0 0 

Centralizator absențeClasa a II-a 93 57 

Centralizator absențe Clasa a III-a 28 28 

Centralizator absențe Clasa a IV-a 55 55 

Centralizator absențe Total primar 176 140 

Centralizator absențe Clasa a V-a 134 98 

Centralizator absențe Clasa a VI-a 50 41 

Centralizator absențe Clasa a VII-a 66 45 

Centralizator absențe Clasa a VIII-a 222 73 

Centralizator absențe Total gimnazial 472 257 

 

Clasa PROMOVAŢI Sit. 

neîncheiată 

/abandon 

/repetent 

Total cu medii 

5-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

a V-a 31 4 6 15 4 0/0/2 

a VI-a 32 1 4 3 2 0/0/0 

a VII-a 35 6 4 12 9 0/0/0 

a VIII-a 35 5 11 11 8 0/0/0 

TOTAL 133 16 25 41 23 0/0/2 
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Nivel de învăţământ Număr  total de absenţe Din care motivate 

Învăţământ primar 176 140 

Învăţămân gimnazial 472 257 

Total  648 397 

 

  Principala problemă pentru a putea găsi soluţii de îmbunătăţire a fenomenului de absenteism 

şcolar a fost  identificarea cauzelor care generează sau favorizează apariţia şi creşterea fenomenului. 

Familiile din care provin majoritatea acestor elevi cu probleme s-ar putea să aibă un efect direct de 

cauzalitate. Nesupravegherea lor, lipsa de atenţie acordată copiilor, nevoia redusă a acestor elevi de a 

face şcoală, ar putea fi cauze majore ce generează, întreţin şi încurajează absenteismul şi abandonul 

şcolar. 

 

3.6.4.  REZULTATELE ELEVILOR  

 

REZULTATE LA EVALUAREA NAŢIONALĂ 2017 

 

Situația statistică a rezultatelor la examenul de Evaluare Națională la clasa a VIII-a 

Disciplina 
Nr. elevi 

prezenți 

Număr note 

<5 ≥5 5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 

Limba și literatura 

română 
34 5 29 6 4 8 4 7 - 

Matematică 34 18 16 4 4 1 4 3 - 

 

Medii 

<5 

Medii 

≥5 

Medii 

5-5,99 

Medii 

6-6,99 

Medii 

7-7,99 

Medii 

8-8,99 

Medii 

9-9,99 

Medii 

10 

 11 6 6 4 3 4 - 

 Procent medii  ≥ 5 

 

67,64% 

 

 

 

 

 

Disciplina An şcolar Candidaţi prezenţi Procent promovabilitate 

Limba şi 

literatura română 

2014-2015 35 85,71% 

2015-2016 25 80% 

2016-2017 34 85% 

Matematică 2014-2015 35 71,42% 

2015-2016 25 60% 

2016-2017 34 47% 
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74,28% 68% 67,64% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL 

 

Date statistice pentru anul şcolar 2016-2017 

Aspecte pozitive  

- admiterea în liceu s-a desfăşurat conform metodologiei şi nu s-au înregistrat situaţii deosebite. 

 

TRAIECTUL ȘCOLAR AL ABSOLVENȚILOR  ANULUI   ȘCOLAR 2016-2017  

 

 

Unitatea 

scolara 

Nr. 

abs

olv

ent

i 

Nr. 

absolven

ti 

înscrisi  

în înv. 

liceal 

Col.e

c. N. 

Titule

scu 

Col. 

„Vasile 

Lucaciu

” 

Lic. 

teoretic 

E. 

Racovita 

Col. 

teh. 

G. 

Bariti

u 

Seminar 

teologic 

ortodox  

Col.teh 

A. 

Saligny 

Col. 

nat 

G.Si

ncai 

Col. 

nat 

M. 

Emi

nesc

u 

Școli 

profesio

nale 

Rus 17 13 1 2 5 1 2   2 4 

Dumbravi

ta 

18 13 3   3  3 4  5 

total 35 26 4 2 5 4 2 3 4 2 9 

Procent de 

promovabilitate 

2014-2015 

Procent de 

promovabilitate 

2015-2016 

Procent de 

promovabilitate 

2016-2017 
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2015

2016
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Prin comparaţie, situaţia privind inserţia absolvenţilor în ciclul următor de studiu, în ultimii 3 

ani şcolari este următoarea: 

An 

şcolar  

Nr 

absolvenţi 

Nr absolvenţi 

care au 

continuat 

studiile 

Admişi la 

licee teoretice 

Admişi la 

licee 

vocaţionale 

Admişi la 

licee 

tehnologice 

Admişi la 

şcoli 

profesionale 

2014-

2015 

7 6 2 0 0 4 

2015-

2016 

12 12 3 0 9 0 

2016-

2017 

11 11 2 1 8 0 

 

 

OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE  

 

Pregătirea elevilor pentru olimpiade și concursuri 

Matematică: 

- Doamnele profesoare au organizat olimpiada de matematică – etapa pe școală (2.02.2016) 

- Au organizat la nivelul școlii concursul național ”COMPER MATEMATICĂ” 

- Elevul Pop Cristian, cls.a VII-a –premiul III, Tămaș Maria(cls.VII)- premiul III, Făt 

Fabio(cls.VII)-mențiune, Morar Cristina (cls.VIII)- premiul III, Măgurean Domnica (cls.VIII)- 

mențiune, Rogojan Darius (cls.VIII)- mențiune 

- Mențiune: Mihăilă Alexia, Marc Andrei (cls.a V-a), Rus Camelia, Cetățean Melissa( cls.a VI-

a), Sălișcan Daniel( cls. a VII-a), Morar Cristina, Vari Gabriela, Rogojan Darius ( cls.a VIII-a) 

- La tabăra de matematică( 4- 8 februarie 2017) au participat elevii: Rus Camelia( cls. a VI-a), 

Vari Ioana(cls.a VI-a), Pop Cristian, Tămaș Maria,Făt Fabio (cls. a VII-a).Elevii Pop Cristian 

(cls.VII)- premiul II și Vari Ioana ( cls.VI)- premiul III. 

- ”Olimpiada Fisculașului- Citesc, Gândesc, Reușesc!” s-a desfășurat cu participarea elevilor 

școlii Dumbrăvița și a celor de la Școala gimnazială  George Coșbuc”- Medieșu Aurit, Liceul 

tehnologic ” Traian Vuia”- Tăuții Măgherăuș. Elevii și-au dovedit capacitățile de organizare în 

gândire și de rezolvare a problemelor și sarcinilor. (rezultatele sunt la dosarul Concursuri)  

- Toți profesorii din comisie au participat ca si evaluatori la Testarea Națională,cls.aVI-a din iunie 

2017.  

 

  ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE 

 

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

măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea 

preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la 

experienţele copiilor. 

   În acest an școlar, cadrele didactice si elevii ciclului primar au desfășurat concursuri și activități 

extracurriculare  cum ar fi: 

 ,,Ziua Mondiala a Educatiei” // proiect educațional – octombrie 2016 

 “Festivalul toamnei” // concurs de fantezie și îndemânare – octombrie 2016 

 “În lumea poveștilor” // vizionarea unor piese de teatru de păpuși – noiembrie 2016 

 “1 Decembrie - România-i țara mea!” // moment cultural-artistic - decembrie 2016 
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  ,,Iarna, anotimpul bucuriilor”  // concert de colinde, program artistic – decembrie 2016 

 ,,Să-l descoperim pe Eminescu!” // activitate literar-artistică – ianuarie 2017 

 “Hai să dăm mână cu mână” // program cultural-artistic dedicat Micii Uniri – ianuarie 2017 

 “Concursurile COMPER- etapa I” // concurs național de competență și performanță -ian. 2017 

 “Olimpiada de Matematică” // participarea elevilor la nivel local – feb. 2017 

 “Azi preșcolari, mâine școlari” // proiect educațional – feb. 2017 

 “Expoziție de mărțișoare / Serbare de 8 Martie” //  program artistic – martie 2017 

 “Concursurile COMPER- etapa II”// concurs național de competență și performanță – apr. 

2017 

 “Paștele la români” // activități plastice, literare cu specific pascal – apr. 2017 

 “Ziua Europei” // proiect educațional – mai 2017 

 “Copil ca tine sunt si eu” // proiect educațional – mai 2017 

 “Să știi mai multe, să fii mai bun” // programul Școala altfel – iunie 2017  

 “Olimpiada Fisculașului” // concurs la nivel județean – iunie 2017 

 “Serbare de sfârșit de an școlar” // program cultural-artistic – iunie 2017 

 

3.7.  Resurse materiale și financiare 

 

Baza materială - prezentare generală 

 

Spaţiul de învăţământ aferent școlii cuprinde:  

 26 săli de clase 

  3  laboratoare informatică 

 2 ateliere mecanică 

 3 săli de bibliotecă 

 2 cabinete de asistenţă psiho-pedagogică 

 

In săli de clasă sunt amenajate cabinete de limba şi literatura română, matematică, ştiinţe 

sociale, religie. Laboratoarele de informatică sunt dotate cu tehnică de calcul necesară 

implementării programului AEL. 

 

Conform dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/18.12.2016, publicată în 

M.O. nr.941/19.12.2015 a OG  14/10.08.2016 , a OUG 86/23.11.2016, cu privire la rectificarea legii 

bugetului de stat pe anul 2016 a  legii bugetului de stat pe anul 2017 nr .6/16.02.2016 cât şi pe baza  

Metodologiei  de elaborare şi aprobare a bugetului, prevăzută de Legea nr. 500/2002 a Finanţelor 

Publice, Școala Gimnazială Dumbrăvița, în calitate de ordonator terțiar de credite, a procedat la 

analiza şi repartizarea creditelor bugetare alocate prin Ministerul Educaţiei Naţionale pentru:  

 

 finanţarea urmǎtoarele categorii de cheltuieli - BUGET LOCAL: 

o  TITLUL 10 CHELTUIELI DE PERSONAL  2.053.063, din care: 

  – cheltuieli cu salariile              1.908.647  lei ; 

  – sume hotarâri judecătorești     144.416  lei ; 

o TITLUL 20 „BUNURI ŞI SERVICII”  382.980 lei; 

 Menţionăm că, la bunuri şi servicii, au fost acoperite  toate cheltuielile de la  unităţile din 

învăţământ arondate. 

o TITLUL 57 ,,ASISTENŢĂ SOCIALĂ" - sume locate elevilor cu CES  19.136 lei - 

un număr de 7 beneficiari; 

o TITLUL 59 ,,BURSE''  6.000 LEI - un număr de 20 de beneficiari; 
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 S-au acordat un număr de  50 de pachete rechizitelor şcolare gratuite acordate elevilor care 

s-au încadrat în cerințele acestui program. 

o TITLUL 71 ,,CHELTUIELI DE CAPITAL''  573.000 lei 

La capitolul cheltuieli de capital  s-au alocat prin Bugetul local  pentru anul şcolar 2016-

2017 finanțare pentru urmatoarele lucrări de investiții: 

 

Nr.crt Școala beneficiară Lucrare finanţată 

1 Școala Dumbrăvița Asfaltare curte 

2 Școala Dumbrăvița Magazie și copertine scări   

3 Școala Rus Reabilitare școala veche  

4 Școala Rus Instalație încălzire și gaze naturale școala veche 

5 Școala Unguraș Asfaltare curte  

 

 Din analiza execuţiei bugetare realizate la finele anului școlar 2016 - 2017, nu s-au 

înregistrat sume semnificative neutilizate la niciun capitol de cheltuieli. 

 Sumele alocate în buget au fost cheltuite conform planificărilor și alocărilor bugetare. 

 

 finanţarea urmǎtoarele categorii de cheltuieli - BUGET DE STAT: 

o TITLUL 10 CHELTUIELI DE PERSONAL  - sume pentru plata Examenelor 

naționale si a examenelor de bacalaureat  2.629 lei 

- au beneficiat un număr de 13 persoane 

 

 

3.8. Resurse curriculare  

 

Școala Profesională Dumbrăvița şcolarizează : 

 Nivelul de învăţământ: preșcolar, primar, gimnazial și profesional 

 Specializări: Lăcătuș construcții structuri aeronave și Constructor  montator 

structuri metalice  

 Exemple de opţionale care s-au bucurat de interes deosebit în rândurile elevilor:  

 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE 

OPŢIONAL 

CLAS

Ă/ 

GRUP

Ă 

ARIE  

CURRICULARĂ/ 

DOMENIU/TIPU

L 

CADRU 

DIDACT

IC 

FUNCŢI

E 

ŞCOALA/ 

STRUCTUR

A 

1. 1 
Informatica pas cu 

pas 
V-VIII Tehnologii 

Dancu 

Vasile 
profesor Rus 

2. 2 
Prietenul meu 

calculatorul 
V-VIII Tehnologii 

Farcaș 

Cristina 
profesor Dumbravița 

3. 3 Ed. Pentru sănătate V Științe 
Coste 

Ancuța 
profesor 

Rus-

Dumbrăvița 

4.  

Micul gospodar a IV-a 

Artă Bârda 

Maria 

Prof. Inv. 

primar 

Școala 

Dumbrăvița-

Rus 
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5.  

Hora anotimpurilor a IV-a 

Transdisciplinar Dănilă 

Mihaela 

Prof. Inv. 

primar 

Școala 

gimnazială 

Dumbrăvița 

6.  
Educație pentru 

sănătate 

a IV-

a,a III-

a 

Transcurricular 
Roșu 

Alina 

Prof. Inv. 

primar 

Școala 

gimnazială 

Dumbrăvița 

Chechiș 

7.  Matematică 

distractivă a III-a 

La nivelul 

disciplinei 
Pitiș 

Ramona 

Prof. Inv. 

primar 

Școala 

gimnazială 

Dumbrăvița 

8.  

Teatru pentru copii a III-a 

La nivelul mai 

multor arii 

curriculare 
Cadar 

Ramon 

Prof. Inv. 

primar 

Școala 

gimnazială 

Dumbrăvița 

Rus 

9.  

Artă și creația 

A III-a 

si a IV-

a 

La nivelul mai 

multor arii 

curriculare 
Sălăjan 

Daniela 

Prof. Inv. 

primar 

Scoala 

gimnazială 

Dumbrăvița-

Șindrești 

10.  
,,Stelute muzicale'' Nivelul 

grupei 

I-II 

DEC-Ed. muzicala Telegdi 

Buzas 

Erika 

Prof. Inv. 

prescolar 

Gradinita 

Chechis 

11.  

,,In lumea 

colajului'' 

,,Cei sapte ani de 

acasa'' 

II 

 

 

I-II 

DEC-Ed. plastica 

 

DOS-Ed. pt. 

societate 

Pop 

Corina 

Prof. Inv. 

prescolar 

Gradinita 

Dumbravita 

12.  

,,Educatie pt. 

sanatate'' 

,,Matematica 

distractiva'' 

I 

 

 

I-II 

DOS 

 

 

DS 

Delescu 

Maria 

Prof. Inv. 

prescolar 

Gradinita 

Carbunari 

13.  

,,Copiii in lumea 

povestilor si a 

poeziilor' 

I 

 

 

 

 

DLC David 

Nadia 

Prof. Inv. 

prescolar 

Gradinita 

Rus 

14.  
,,Educatie pt. 

sanatate'' 

I DOS Donca 

Claudia 

Prof. Inv. 

prescolar 

Gradinita 

Unguras 

 

3.9. Ambianța și comunicarea în școală 

 

În şcoală există o ambianţă propice desfăşurării unei eficiente activităţi instructiv-educative, pe 

de o parte datorită calităţii optime a bazei materiale, în al doilea rând generată de existenţa unui corp 

profesoral recunoscut prin profesionalismul său. Există o atmosferă de înţelegere şi respect reciproc 

atât între membrii conducerii,  personal didactic, între membrii corpului profesoral, cât şi între aceştia 

şi personalul didactic, nedidactic şi întreţinere, elevi şi părinţi. Stările conflictuale sunt 

preîntâmpinate, iar conflictele latente sau, uneori manifeste, sunt mediate, soluţionate într-un mod 

pozitiv. 

În general, comunicarea este funcţională, atât pe verticală (ascendent – descendent), cât şi pe 

orizontală. 

Se realizează între: 

 Director – personal didactic şi nedidactic; 

 Director – elevi (prin profesori şi diriginţi sau direct); 

 Director – părinţi (prin profesori şi diriginţi sau direct). 
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Directorul comunică mesajul oral sau scris. Uneori nu se întoarce decât parţial informaţia 

dinspre profesori, elevi şi părinţi spre director, pentru confirmarea receptării mesajului. Receptorul nu 

oferă, deci, întodeauna,  managerului (emiţător) feed-backul necesar. 

Toate formele comunicării se derulează în mod formal, dar şi informal. 

Comunicarea decurge în limitele normalului şi al decenţei. 

Comunicarea cu părinţii se realizează prin şedinţele adunărilor generale ale părinţilor claselor şi 

ale Consiliului Reprezentativ al Părinţilor (o dată pe an are loc întâlnirea părinţilor cu directorul; de 

mai multe ori întâlnirea diriginţilor cu părinţii elevilor claselor). 

Comunicarea directorului Școlii cu reprezentanţii comunităţii locale este optimă şi se realizează 

în ambele sensuri. 

 

3.10. Educația incluzivă 

 

Educaţia incluzivă este un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca 

scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la 

procesul de învăţământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunităţi, cf. Anexa nr. 1 din HG 

1251/2005),  o societate pentru toţi în care fiecare se simte parte a acesteia. 

 

Principii: 

 Diferenţele dintre oameni sunt normale! 

 Diferenţele conduc la progres! 

 Diferenţele presupun respect, nu toleranţă şi nici milă! 

Integrarea este procesul de asimilare a elevului în cadrul învăţământului normal, proces prin 

care elevul se adaptează şcolii în timp ce aceasta rămâne, în cea mai mare parte, neschimbată. 

Incluziunea presupune ca şcolile şi sistemul educaţional, în general, să se schimbe şi să se 

adapteze nevoilor elevului. 

Școala  Profesională  Dumbrăvița este o școală incluzivă, în care se asigură o educaţie 

pentru toţi copiii şi reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. 

Elevii beneficiază de toate drepturile şi serviciile sociale şi educaţionale conform principiului „resursa 

urmează copilul”(în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 din HG. 1251/2005). 

Principiul fundamental al şcolii incluzive este acela că toţi copiii trebuie să înveţe împreună 

oriunde este posibil acest lucru, iar diferențele care pot exista între ei să nu aibă nicio importanţă. În 

cadrul şcolii incluzive, variatele necesităţi ale elevilor trebuie recunoscute şi trebuie căutată o soluţie 

pentru fiecare dintre ele, ţinând cont de stilurile şi de ritmurile diferite de învăţare (cf. Declaraţiei de 

la Salamanca). 

 

 

INTEGRARE INCLUZIUNE 

 

Nevoile grupului ţintă în vederea integrării 

Schimbarea, adaptarea materiilor şcolare 

Beneficii obţinute de elevi în urma integrării 

Profesionişti, expertiză specializată 

Drepturile tuturor elevilor 

Schimbarea procesului şcolar 

Beneficii obţinute de toţi elevii ca rezultat al 

incluziunii 

Sprijin informal şi oficial oferit cadrelor 

didactice 

Educaţie integrată 

Copilul este problema: 

Nu răspunde, nu poate să învețe 

Are nevoi speciale 

Educaţie incluzivă 

Sistemul educaţional are o problemă: 

Atitudinile cadrelor didactice 

Metode rigide, curriculum rigid 
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Necesită dotări speciale 

Nu poate ajunge la şcoală 

E diferit de ceilalți copii 

Necesită un mediu special 

Necesită profesori specializați 

Medii inaccesibile 

Multe abandonuri şcolare şi repetenţii 

Lipsa sprijinului adecvat pentru cadrele didactice 

şi pentru şcoli 

Lipsa implicării părinţilor 

Lipsa materialelor didactice şi a dotării 

Instruire de proastă calitate 

 

 

3.11. Cultura organizațională 

 

Cultura organizaţională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante 

sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşament faţă de copii, respectul 

pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, entuziasm, dorinţa de afirmare. Se 

întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, intelectualism, rutină, conservatorism şi 

automulţumire, dar sunt izolate şi potenţează prin afirmarea lor pe cele de dinainte. 

Consiliul de administraţie a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme 

privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice. 

In ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare pot spune că este un climat deschis, caracterizat 

prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care 

oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi sprijin 

reciproc. 

Directorul trebuie să fie un exemplu de profesionalism şi competență, să ofere o largă 

autonomie profesorilor, să facă aprecieri obiective şi bine argumentate la adresa acestora, să îi sprijine 

în toate demersurile şi să evite un control strict birocratic. 

Într-o prezentare succintă, valorile şi aspiraţiile care ne stimulează şi ne caracterizează sunt 

următoarele: 

 Dezvoltarea unor structuri atitudinale asertive, pozitive; 

 Asigurarea coerenţei şi forţei interne a sistemului prin reducerea sau evitarea disonanţei; 

 Stimularea progresivă a resurselor creative prin încurajarea opţiunilor alternative de 

căutare, cercetare, implicare, perfecţionare şi autodepăşire; 

 Grad ridicat de angajare socială şi profesională probat prin deschiderea spre valorile 

civilizaţiei şi democraţiei; 

 Promovarea umanismului, a dăruirii, a egalităţii şanselor, a toleranţei şi respectului 

reciproc; 

 Promovarea modelului „a învăţa cum să înveţi” pentru a şti cum să te integrezi, să te 

perfecţionezi şi să te realizezi;  

 Valori ce vizează ţările şi lumea precum: patriotism, conştiinţa neamului, integrarea 

europeană, fraternitatea umană, respect pentru cultură etc.; 

 Abordarea ştiinţifică a realităţii, discernământul, căutarea adevărului, reflecţia etc. 

 

Şcoala noastră pune în centrul atenţiei elevul (beneficiarul ofertei educaţionale), crezând în 

următoarele valori educaționale: 

 îmbunătăţirea continuă a performanţelor elevilor şi a încrederii în sine, prin 

recunoaşterea şi încurajarea oricăror acumulări pozitive; 

 aspiraţiile elevilor nu trebuie îngrădite, iar profesorii trebuie să fie facilitatori sau 

mentori, nu doar manageri, supervizori sau instructori; 

 respectarea intereselor şi opţiunilor elevilor printr-un curriculum variat, deschis 

preocupărilor lui, dar și nevoilor comunităţii locale; 

 pregătirea adolescentului pentru educaţie permanentă, autoformare continuă, schimbare. 
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În ceea ce privește cultura organizațională a elevilor, elevii sunt învățați și îndrumați să 

respecte reguli de comportare civilizată, de comunicare, de respect reciproc, să manifeste grijă și 

protecție față de colegi. Ne dorim ca elevii școlii să poarte uniformă, care să îi fidelizeze și să-i 

personalizeze, evidențiind apartenența la o școală care promovează egalitatea de șanse, eliminând 

discriminarea. Relația dintre cadre didactice și elevi se bazează pe respect și încredere. Fiind la vârsta 

la care au nevoie de exemple, profesorii școlii se străduiesc să fie modele demne de urmat în viață. 

Elevii și părinții sunt dornici de a obține rezultate foarte bune, de finalizarea gimnaziului cu obținerea 

examenului de evaluare națională. Elevii sunt stimulați pentru a-și pune în valoare personalitatea și 

creativitatea, potențialul lor fizic, psihic, emoțional și spiritual, în drumul devenirii lor. 

Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de 

angajare a membrilor instituţiei şcolare. Este un climat stimulativ, care oferă satisfacţii, relaţiile dintre 

cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Conducerea şcolii este 

receptivă la sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi obiective la adresa acestora, le respectă 

competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic. Toate acestea se 

reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

Dintre aspectele ce definesc cultura organizațională a Școlii Profesionale Dumbrăvița amitim: 

   Revista şcolii - revistă anuală, conţine articole, informaţii din viaţa şcolii, încercări 

literare ale elevilor etc.; 

   Uniforma şcolii: sacou grena cu sigla școlii; 

   Festivităţi de deschidere şi încheiere a anului şcolar; 

    Balul Bobocilor; 

   Balul Absolvenților; 

   Pagina WEB și de Facebook a școlii.  
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4. ANALIZA SWOT 

 

  

Pentru realizarea strategiei de dezvoltare instituțională s-a pornit în analiza nevoilor de la o 

analiză SWOT a fiecărui domeniu: 

 

DOMENIUL MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

 

PUNCTE TARI: 

 

- existența Planului de dezvoltare instituțională și 

a Planului managerial; 

- legalitatea încadrării și politica de personal; 

- se practică managementul participativ, 

delegarea de sarcini; 

- echipa managerială este deschisă spre 

colaborare, lucru în echipă; 

- existența unor structuri submanageriale (comisii 

metodice și comisii de lucru); 

- relații bune ale managerului cu participanții la 

actul educațional; 

- interes pentru amenajarea spațiilor din dotare 

corespunzătoare cerințelor moderne; 

- buna colaborare a echipei manageriale cu 

beneficiarii indirecți și comunitatea locală.  

PUNCTE SLABE: 

 

- depășirea timpului de lucru al managerilor, prin 

încercarea de rezolvare a sarcinilor ce țin de 

managementul inferior; 

- instabilitate legislativă economică și socială; 

- asumarea sarcinilor șefilor de compartimente 

sau comisii, în situația în care aceștia nu își 

asumă responsabilitățile sau nu rezolvă sarcinile 

ce le revin. 

OPORTUNITĂȚI: 

 

- posibilitatea îmbunătățirii competențelor 

manageriale prin participarea la cursuri de 

formare sau prin schimb de bune practici; 

- disponibilitatea partenerilor de a se implica în 

derularea managementului școlii. 

AMENINȚĂRI: 

 

- Imposibilitatea realizării planului de investiții și 

reparații și a achitării utilităților, în condițiile unui 

buget alocat necorespunzător; 

- legislație stufoasă cu riscul supraîncărcării 

agendei de lucru a echipei manageriale. 

 

 

 

DOMENIUL CURRICULUM 

 

PUNCTE TARI: 

 

- pentru fiecare nivel de şcolarizare şcoala 

dispune de întregul material curricular (planuri de 

învăţământ şi programe şcolare, auxiliare 

curriculare); 

- număr mare de cadre didactice care au 

experienţă în proiectarea de programe de opţional 

din CDŞ; 

- interes crescut pentru valorificarea metodelor 

moderne de predare-învăţare, pentru schimb de 

experienţă prin interasistenţă şi lecţii 

demonstrative cu caracter interdisciplinar; 

- rezultate bune obținute de elevi la concursurile 

și olimpiadele școlare; 

PUNCTE SLABE: 

 

- opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii 

elevilor clasei; 

- concentrarea activităților pe conținuturi și nu pe 

nevoile de formare ale elevilor; 

- utilizarea redusă a platformei AEL de către 

cadrele didactice; 

- rezistenţa la schimbare (reală sau invizibilă) în 

condiţiile avalanşei de informaţii, reglementări şi 

revizuiri ale politicilor educaţionale privind 

descentralizarea curriculară; 

- recurgerea, în mod sporadic, la metode 

didactice învechite, la tehnici de predare care 

solicită memorarea şi favorizează reproducerea 
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- la nivelul examenului de evaluare, procentele de 

promovare sunt aproape de media pe județ; 

- scheme orare realizate eficient de Comisia de 

Curriculum; 

- educație formală, nonformală și informală de 

calitate pentru adolescenți; 

- crearea unei atmosfere propice dezvoltării 

armonioase a elevilor; 

- activități extracurriculare diversificate; 

- consilierea elevilor pentru orientarea lor în 

carieră; 

- simulări ale examenului de evaluare națională 

pe etape, cu o strategie bine structurată;  

- informarea părinților privind rezultatele 

obținute la simulările de evaluare națională; 

 

mecanică a conţinuturilor (îngrădirea creativităţii 

şi a gândirii critice); 

- media de admitere mică (prin comparație);  

- slaba motivare a unor elevi de a participa la 

activitățile extracurriculare desfășurate. 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI: 

 

- existenţa unei diversităţi de manuale alternative, 

auxiliare didactice şi ghiduri profesionale la care 

cadrele didactice au acces fără eforturi; 

- existenţa unui cadru legislativ care stimulează 

colaborarea şcolii cu părinţii şi comunitatea 

locală în vederea analizei complexe a 

nevoilor/intereselor atât de diverse ale elevului şi 

ale zonei; 

- colaborarea cu alte şcoli şi instituţii apropiate ei 

(asociaţii de tineret, ONG-uri etc.) în vederea 

optimizării aplicării curriculumului şi a extinderii 

experienţei elevilor în domenii extracurriculare; 

- posibilitatea demarării de proiecte cu finanţare 

europeană nerambursabilă privind dezvoltarea 

şcolară prin diferite tipuri de activităţi; 

- definitivarea şi aprobarea de către minister a 

programelor pentru anumite tipuri de opţional. 

AMENINȚĂRI: 

 

- existenţa unui dezechilibru dintre numărul de 

ore alocat unor discipline şi conţinuturile 

programelor încă destul de încărcate ; 

- nu toţi elevii au posibilitatea să-şi 

procure auxiliare şcolare; 

- efect psihologic negativ în rândul elevilor 

(introducerea, în conştiinţa elevului, a 

sentimentului propriei neputinţe intelectuale); 

scăderea şanselor de a-şi dezvolta stima de sine, 

în urma unor eşecuri profesionale repetate; 

- neatingerea standardelor educaţionale; 

- modul în care se realizează în prezent 

admiterea; 

 

 

 

 

DOMENIUL RESURSE UMANE 

 

PUNCTE TARI: 

 

- personal didactic calificat în proporţie de 100 

%; 

- ponderea mare a cadrelor didactice titulare cu 

gradul didactic I ; 

- ponderea mare a cadrelor didactice cu 

performanţe în activitatea didactică ; 

- relaţiile interpersonale (profesor-elev, 

conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesori-

profesori etc.) existente favorizează crearea unui 

climat educaţional deschis, stimulativ; 

PUNCTE SLABE: 

 

- slabă participare la cursuri de formare şi 

perfecţionare datorită accesului la aceste cursuri 

prin achitare de taxe; 

- conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a 

unor cadre didactice; 

- conservatorismul unor cadre didactice privind 

aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea 

lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile 

elevului, informatizarea învăţământului etc.; 

- slaba implicare a părinților în problemele școlii; 
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- există o bună delimitare a responsabilităţilor 

cadrelor didactice, precum şi o bună coordonare a 

acestora; 

- ameliorarea relaţiei profesor-elev prin 

intermediul consilierului școlar;  

- implicarea elevilor și a profesorilor în diverse 

programe de parteneriat școlar; 

- stimularea elevilor cu rezultate deosebite prin 

premierea lor de către Asociația de părinți. 

- procentul mare de elevi navetişti aproximativ 

30% din totalul efectivului de elevi de la 

profesională. 

OPORTUNITĂȚI: 

 

- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale 

cadrelor didactice în afara orelor de curs 

favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea 

coeziunii grupului, o comunicare mai bună; 

- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare 

organizate de CCD, ONG, universităţi; 

- întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între 

cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu 

părinţii la nivelul clasei / şcolii, consultaţiile); 

- iniţierea de cursuri intensive de formare a 

abilităţilor de operare pe calculator; 

- descentralizarea politicii de personal din 

sistemul educaţional; 

- ecoul social pozitiv al şcolii de-a lungul a zeci 

de ani de activitate cu rezultate de calitate. 

 

AMENINȚĂRI: 

 

- scăderea motivaţiei şi interesului pentru 

activităţile profesionale (colaborare cu părinţii, 

perfecţionarea, activităţile extracurriculare, 

confecţionarea materialelor didactice, pregătirea 

cu profesionalism a lecţiilor etc.); 

- criza de timp a părinţilor sau chiar lipsa acestora 

de lângă copii datorată actualei situaţii economice 

care reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. 

Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev 

cât şi în performanţa şcolară a elevilor. 

- scăderea populaţiei şcolare;  

- fluctuaţiile anuale de personal didactic 

suplinitor; 

-migrarea elevilor la școlile din Baia Mare 

 

 

 

 

 

DOMENIUL RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

 

PUNCTE TARI: 

 

- starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în 

normele de igienă corespunzătoare; 

- existenţa cabinetelor, laboratoarelor funcţionale 

pentru anumite discipline; 

- existența unui sistem de supraveghere video; 

- actualizarea permanentă a fondului de carte al 

bibliotecii; 

- şcoala dispune sponsorizări de la agenți 

economici și asociația de  părinţi; 

- școala are bibliotecă şi 2 săli multimedia. 

PUNCTE SLABE: 

 

- preocupări modeste din partea majorităţii 

profesorilor pentru atragerea de surse financiare; 

- materialul didactic este insuficient şi depăşit; 

- fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru 

modernizarea tuturor spaţiilor şcolare; 

- lipsa unei săli de sport; 

- fonduri insuficiente pentru reabilitarea clădirilor 

și pentru modernizarea spațiului școlar;  

OPORTUNITĂȚI: 

 

- descentralizare şi autonomie instituţională; 

- parteneriat cu comunitatea locală (primărie, 

părinţi), ONG, firme; 

- amenajarea unor spaţii (ex. cabinetul de 

informatică) ce pot fi închiriate în scopul obţinerii 

unor fonduri băneşti; 

AMENINȚĂRI: 

 

- administrarea necorespunzătoare a resurselor 

materiale şi financiare existente; 

- degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor 

băneşti limitate, alocate pentru întreţinerea şcolii; 

- slaba conştiinţă morală a elevilor privind 

păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare; 
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- posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în 

activităţi productive şi de întreţinere a şcolii; 

- aplicarea programelor cu finanţare externă care 

au drept obiectiv dotarea cabinetelor şi 

laboratoarelor din şcoală. 

 

- ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 

conduce la uzura morală a echipamentelor 

existente. 

 

 

 

 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII RELAȚIILOR COMUNITARE 

 

PUNCTE TARI: 

 

- buna comunicare cu instituțiile locale (primărie, 

biserică,  poliție); 

- realizarea de parteneriate cu alte școli din zonă 

și din afară țării; 

- structura activă/dinamică a unor membri ai 

Comitetelor de Părinţi pe şcoală şi pe clase; 

- colaborarea şcolii cu instituţii de învăţământ 

superior de profil, pentru stimularea continuării 

studiilor de către absolvenţii de liceu şi pentru 

creşterea performanţelor şcolare; 

 

PUNCTE SLABE: 

 

- lipsa unui parteneriat real școală-familie; 

- carenţe de percepţie asupra multiculturalităţii şi 

a diversităţii etnice; 

-absenţa educaţiei pentru colaborare şi a 

spiritului civic; 

-Puține activități desfășurate în școală care să 

implice participarea părinților la ciclul gimnazial. 

-Lipsa unui proiect european gen Comenius.  

 

OPORTUNITĂȚI: 

 

- atragerea de noi parteneri și menținerea 

parteneriatelor aflate în desfășurare; 

- disponibilitatea unor instituții de a veni în 

sprijinul școlii; 

- sprijinul comunităţii în obţinerea facilităţilor de 

procurare a echipamentelor (donaţii şi 

sponsorizări pentru ameliorarea bazei material 

etc.); 

-lobby din partea părinţilor şi a foştilor absolvenţi 

privind calitatea educaţiei oferită de unitatea 

noastră şcolară. 

-Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, 

ONG, Biserică, Poliţie, Agenți economici- 

U.A.C.- EUROPE). 

-Parteneriate cu autorităţile locale; 

 

AMENINȚĂRI: 

 

-carenţe atitudinale şi comportamentale ale 

părinţilor faţă de şcoală, de copii, de muncă; 

-probleme severe cu care se confruntă unele 

familii, inclusiv marginalizarea sau 

automarginalizarea unor familii defavorizate; 

-instabilitate la nivel social și economic a 

instituțiilor potential partenere. 

-Lipsa motivației cadrelor didactice și a elevilor. 

-Organizarea defectuoasă a activităţilor de 

parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar 

inversarea efectelor scontate. 

-Nivelul de educație și timpul limitat al părinților 

pot conduce la slaba implicare a acestora în viața 

școlară. 
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                    Puncte tari 
- motivația și experiența  

managerială a conducerii; 

-  personal didactic competent; 

- disponibilitatea corpului profesoral; 

-  procente bune de promovare la 

examenul de evaluare națională; 

- rezultate la examenele naționale; 

- colaborare foarte bună cu 

instituțiile locale; 

- parteneriate. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPURI DE INTERES 

 

MEN SE AȘTEAPTĂ: - să se respecte politica școlară; 

- școala să fie mai bine susținută de societate 

ISJ URMĂREȘTE: - parcugerea programei școlare; 

- utilizarea resurselor educaționale; 

- obținerea de rezultate bune și încadrarea în 

viața publică și privată 

ELEVII DORESC: - sprijin și îndrumare în dezvoltarea personală; 

- consiliere în problemele de învățare, reușită în 

viață; 

- implicarea mai activă a școlii în orientarea lor 

școlară și profesională; 

- creșterea încrederii în sine; 

- obținerea de rezultate. 

PĂRINȚII URMĂRESC: - buna pregătire a copiilor; 

- asigurarea reușitei în continuarea studiilor; 

- pregătirea copiilor pentru viață; 

- sprijin în educarea copiilor; 

- siguranța fizică și spirituală a copiilor 

COMUNITATEA: - primăria așteaptă formarea de buni cetățeni; 

Amenințări 

 

-  - scăderea din motive de ordin 

financiar a atractivităţii încadrării 

în învăţământ a personalului tânăr; 

- - discordanţa dintre nevoile școlii şi 

resursele financiare posibile; 

- - creșterea fenomenului de violență 

în societatea actuală. 

- - scăderea numărului de elevi. 

Oportunități 

 

- - reprezentarea comunităţii în structurile 

decizionale din şcoală; 
- - recondiționarea clădirilor prin 

implicarea Consiliului local; 
- - oferta generoasă de cursuri de formare 

oferită de furnizorii de educație; 
- - posibilitatea introducerii 

învățământului profesional. 

Puncte slabe 
 

- fonduri insuficiente pentru cheltuieli 

materiale şi în special pentru mijloace 

de inventar; 

- slaba implicare în proiecte cu 

finanțare externă; 

- nerealizarea planului de școlarizare; 

- conservatorismul unor cadre 

didactice. 
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- poliția urmărește existența unui comportament 

civilizat; 

- societatea așteaptă implicarea în acțiuni 

caritabile și de voluntariat 

 

NEVOI IDENTIFICATE 

 

MANAGEMENT ȘI 

DEZVOLTARE 

INSTITUȚIONALĂ 

- îmbunătățirea calității educației; 

- formarea în domeniul managementului a mai 

multor cadre didactice 

CURRICULUM ȘI EVALUARE - îmbunătățirea actului educațional prin centrarea 

activității pe elev; 

- dezvoltarea activității interdisciplinare; 

- proiectarea și aplicarea unei evaluări sistemice; 

- introducerea nivelului gimnazial. 

RESURSE UMANE - consolidarea unui corp profesoral de calitate; 

- creșterea promovabilității la examenul de 

evaluare națională; 

- creșterea numărului de premii la olimpiade și 

concursuri; 

- sporirea interesului cadrelor didactice pentru 

activitățile extracurriculare; 

- intensificarea preocupărilor pentru promovarea 

imaginii școlii și meditizarea rezultatelor; 

- implicarea în mai mare măsură a elevilor și 

părinților în activitățile școlii 

RESURSE MATERIALE ȘI 

FINANCIARE 

- creșterea numărului de mijloace moderne de 

predare; 

- atragerea de fonduri extrabugetare; 

- îmbunătățirea bazei materiale a școlii 

PARTENERIATE ȘI RELAȚII 

COMUNITARE 

- încheierea și derularea mai multor parteneriate; 

- implicarea școlii în proiecte comunitare și 

europene. 
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5. ANALIZA PESTE 

 

POLITIC 

 Recrutarea cadrelor didactice şi a 

personalului nedidactic pe criterii de 

competenţă; 

 Apropierea școlii de comunitate, prin 

adoptarea unor politici corespunzătoare în 

administrație și finanțare; 

 Adaptarea sistemului românesc de 

învățământ la standardele europene; 

 Politica de coeziune şi integrare 

europeană.  

 

ECONOMIC 

 Insuficienta motivare a cadrelor didactice; 

 Existența unor elevi cu o situaţie materială 

precară; 

 Resurse materiale insuficiente ale școlii; 

 Insuficienta motivare a elevului pentru 

studii  perspectiva sumbră a multor elevi 

după terminarea școlii  dezinteresul 

pentru şcoală; 

 Scăderea veniturilor familiei generează 

demotivarea elevilor şi reducerea 

posibilităţilor de susţinere a intereselor 

elevilor de implicare în mai multe activităţi 

ale şcolii; 

 Lipsa unei legislații motivaționale pentru 

agentul economic, astfel încât 

sponsorizările pentru școală sa fie mai 

facile; 

  Politica de finanţare pe baza de programe 

a UE.  

 

SOCIAL 

 Grad ridicat de toleranţă, nivel redus de 

conflicte sociale între cetăţeni; 

 Nivel mediu de instruire; 

 Ponderea majoritară a populaţiei de vârstă 

adultă (20-60 ani); 

 Bilanţ demografic general negativ; 

 Colaborare cu instituțiile din comunitate; 

 Influenţa nu totdeauna pozitivă a mass-

mediei; 

 Educaţia nu este văzută ca un mijloc de 

promovare socială; 

 Reducerea populației școlare 

TEHNOLOGIC 

 Acces la Internet;  

 Laboratoarele sunt dotate cu aparatura 

necesară; 

 Școala este conectă la Internet  

 Există reţea telefonică, RDS, Vodafone 

 Televiziune prin cablu  

 

 

ECOLOGIC 

Deoarece desfăşurăm numai activităţi instructiv-educative nu avem o influenţă negativă asupra 

mediului. În cadrul instituţiei noastre de învăţământ se realizează educaţia ecologică şi se derulează 

programe de îngrijire şi amenajare a spaţiilor verzi, de protejare a mediului, colectare a deşeurilor, de 

ecologizare și plantare de puieți.  
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6. REZUMATUL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ DEZVOLTAREA 

 

Analizând punctele tari, punctele slabe, oportunităţile si ameninţările, am constatat că pentru 

 Școala Profesională Dumbrăvița  principalele direcţii de acţiune vor fi: 

 Reabilitarea şi îmbunătăţirea infrastructurii corpurilor de clădire deţinute de școală; 

 Dezvoltarea culturii organizaţionale şi continuarea procesului de dezvoltare a unui 

management bazat pe delegarea de competenţe şi responsabilităţi, concomitent cu construcţia 

unei motivaţii de rang înalt pentru întregul personal; 

 Redimensionarea procesului instructiv-educativ prin introducerea nivelului profesional; 

 Valorificarea tuturor resurselor existente: materiale, umane, financiare şi planificarea 

judicioasă a activităţilor, în vederea reglării disfuncţionalităţilor semnalate; 

 Îmbunătăţirea colaborării şcolii cu familia, reprezentanţi ai comunităţii locale, cu alţi factori 

educaţionali, în vederea optimizării percepţiei asupra imaginii instituţiei noastre. 
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7. COMPONENTA STRATEGICĂ 

 

 

7.1. PROGNOZA 

 

1. CURRICULUM 

 

• Model educaţional nou, atractiv flexibil (nivel gimnazial și profesional); 

• Creşterea numărului de activităţi  extracurriculare şi diversificarea celor opţionale. 

 

2. DOMEDIUL SOCIO-UMAN  
 

• Pregătirea foarte bună a personalului didactic şi nedidactic; 

• Iniţiativă, creativitate şi originalitate în actul didactic; 

• Asumarea responsabilităţii în realizarea obiectivelor. 

 

3. BAZA MATERIALÃ  
 

• Finalizarea lucrărilor de modernizare şi reabilitare; 

• Achiziţionarea  obiectelor pentru dotare; 

• Creşterea cantităţii şi calităţii materialelor didactice confecţionate sau achiziţionate. 

 

4. DOMENIUL ECONOMICO-FINANCIAR 

 

• Încadrarea  reparaţiilor în fondurile bugetare alocate; 

• Existenţa de surse extrabugetare. 

 

5. CALITATE 

 

•  Îmbunătăţirea calităţii demersului didactic în vederea pregătirii elevilor  pentru viaţă, pentru 

societate. 

 

6.  DOMENIUL MANAGERIAL 

 

• Organizare flexibilă; 

• Realizarea practică a proiectului pe baza unei planificări adecvate;  

• Strategii elaborate şi implementate adecvat; 

• Realizarea parteneriatelor cu finalitate stabilită. 

 

 

 

7.2. VIZIUNEA ȘCOLII 

 

 

 Școala profesională Dumbrăvița urmărește formarea și dezvoltarea armonioasă a elevilor prin 

valorificarea potențialului individual și instituțional, oferind o educație adecvată care să le permită o 

adaptare rapidă și eficientă la o societate în continuă schimbare.  

 

7.3. MISIUNEA 

 

    Misiunea Școlii profesionale Dumbrăvița este promovarea unei  educaţii de calitate, prin 

dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale. 
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 Fiecare elev va beneficia de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase, autonome şi 

creative, în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educaţie şi ca bun cetăţean european, care 

să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne în permanentă mişcare şi schimbare, prin efortul şi 

implicarea pozitivă a beneficiarilor direcţi şi a personalului şcolii.  

Şcoala noastră are porţile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie. Printr-o ofertă 

curriculară diversă şi atractivă, printr-un învăţământ centrat pe competenţele cerute de specificul 

societăţii de azi şi prin pasiunea cadrelor didactice de o înaltă ţinută profesională şi morală, dorim să 

formăm personalităţi umane complexe. 

Totodată, Școala profesională Dumbrăvița  îşi propune: 

 Construirea identităţii şi a individualităţii şcolii, prin promovare standardelor academice de 

excepție; 

 Elaborarea unei oferte educaţionale conforme cu standardele naţionale şi cu idealurile școlii 

româneşti și ale comunității locale; 

 Derularea unui program atractiv de selecție și pregătire a elevilor capabili de 

performanță; 

 Crearea unui climat de siguranță fizică și libertate spirituală pentru elevii școlii; 

 Dezvoltarea unor parteneriate locale, naţionale şi internaţionale, cuprinse în ethosul școlii, 

pentru promovarea valorilor europene: pluralismul de idei, toleranţa etnică şi social;  

 Afirmarea și consolidarea imaginii școlii prin integrarea absolvenților în învățământul superior 

de elită, la nivel național și internațional; 

 Formarea continuă a profesorilor, pentru aplicarea metodelor active de predare și a celor 

alternative de evaluare; 

 Îmbunătățirea sistemului de management,  pentru menținerea și ridicarea calității educației 

oferite; 

 Monitorizarea progresului obținut în realizarea obiectivelor stabilite, conform 

strategiei de dezvoltare stabilite; 

 Crearea oportunităților pentru educația informală și non-formală (activități extracurriculare și 

extrașcolare); 

 Asigurarea bazei materiale adecvate realizării obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare a 

școlii; 

 Menţinerea şi consolidarea prestigiului de care se bucură în comunitate; sporirea prestigiului 

său în rândul instituţiilor similare din ţară; 

 Educarea tinerilor în spiritul cetăţeniei democratice, înţelegerea, respectarea şi exercitarea 

drepturilor omului, practicarea democraţiei coparticipative; 

 Deschiderea faţă de Europa şi promovarea dimensiunii europene în educaţie prin: 

 Continuarea studierii limbilor străine; 

 Promovarea comunicării interculturale; 

 Realizarea unităţii prin diversitate; 

 Dezvoltarea competenţelor generale şi specifice privind învăţarea informaticii şi a 

tehnologiilor informaţiei şi comunicării. 

 Accentuarea dimensiunii pragmatice a personalităţii tinerilor prin educaţia antreprenorială, 

ecologică, pentru sănătate; 

 Promovarea valorilor moral-religioase; 

 Pregătirea tinerilor pentru construirea unei cariere de succes în acord cu cerinţele comunităţii 

locale, naţionale, internaţionale. 

 

În acest fel, putem asigura o pregătire aleasă, de calitate, continuu ascendentă şi înalt 

performantă în concordanţă cu exigenţele unei societăţi democratice cu aspiraţii integratoare 

occidentale. 

Comunitatea, în ansamblul ei, trebuie să identifice Școala profesională Dumbrăvița cu centrul 

cultural-educaţional al comunităţii. 
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PRIORITĂŢI: 

 

1. Implementarea metodelor de învăţare centrate pe elev; 

2. Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, instituţii şi ONG- uri; 

3. Dezvoltarea curriculelor, inclusiv ale celor în dezvoltare locală; 

4. Elaborarea şi dezvoltarea standardelor de formare profesională; 

5. Formarea continuă (metodica specifică); 

6. Asigurarea calităţii în educaţie prin predare – învăţare şi chiar cercetare care să contribuie la 

dezvoltarea personală şi profesională a elevilor; 

7. Asigurarea orientării profesionale şi consilierii pentru construirea carierei; 

8. Utilizarea tehnicii de calcul în predare; 

9. Modernizarea bazei materiale a învăţământului profesional şi tehnic; 

10. Asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă; 

11. Oferirea de şanse egale în educaţie indiferent de naţionalitate, sex sau minoritate; 

12. Dezvoltarea unor auxiliare , materiale didactice pentru formare diferenţiată. 

 

7.4.  ȚINTE STRATEGICE  

 

             Țintele strategice pentru dezvoltarea instituțională a Școlii profesionale Dumbrăvița 

pentru perioada următorilor 4 ani reprezintă soluții propuse pentru rezolvarea optimă a problemelor 

prioritare identificate pe baza analizelor SWOT. Pentru clarificarea conceptuală și metodică, sunt 

prezentate în continuare elementele de bază ale problemelor considerate prioritare la această dată și 

țintele strategice asociate.  Pentru țintele strategice, am adoptat o formulare generală, dar care să 

evidențieze scopul propus și să aibă pertinența necesară la nivelul tuturor actorilor implicați.  

 

ȚINTA STRATEGICĂ 1:   REALIZAREA UNUI ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE PENTRU 

DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A PERSONALITĂŢII ELEVILOR, PRIN FORMAREA ŞI 

DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR ACESTORA, ÎN SPIRITUL EDUCAŢIEI 

INCLUZIVE ŞI AL VALORILOR DEMOCRAŢIEI 

 

ȚINTĂ STRATEGICĂ 2: CREAREA UNUI CLIMAT ADECVAT, CARACTERIZAT PRIN 

SIGURANȚĂ, LIBERTATE SPIRITUALĂ, STIMULARE INTELECTUALĂ CARE SĂ 

OFERE ÎNCREDERE BENEFICIARILOR EDUCAȚIEI; 

 

ȚINTA STRATEGICĂ3: OPTIMIZAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE CENTRATĂ PE 

NEVOILE ȘI INTERESELE EDUCABILILOR ȘI COMUNITĂȚII, ÎN VEDEREA 

CREȘTERII PRESTIGIULUI ȘI VIZIBILITĂȚII ȘCOLII  
 

ȚINTA STRATEGICĂ 4: FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR, AFLATĂ LA 

INTERSECȚIA DINTRE NEVOIA LOR DE AUTOPERFECȚIONARE ȘI NOILE NEVOI 

DE EDUCAȚIE ALE ELEVILOR, RESPECTIV ALE SOCIETĂȚII 
 

ȚINTA STRATEGICĂ 5: CREAREA UNOR OPORTUNITĂȚI PENTRU EDUCAȚIA 

COMPLEXĂ, PERMANENTĂ, ÎN SPIRITUL COMPETENȚELOR CHEIE, AL 

DEZVOLTĂRII CIVISMULUI, ANTREPRENORIATULUI, VOLUNTARIATULUI, ÎNTR-O 

SOCIETATE COMPLEXĂ, DINAMICĂ 

 

 



56 

 

ŢINTA STRATEGICĂ I 

Realizarea unui învățământ de calitate pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, 

prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi al 

valorilor democraţiei 

 

 Nivelul Opţiuni strategice Argument 

1.  
Dezvoltare 

curriculară 

- Cunoaşterea de către toate cadrele 
didactice a documentelor de politică 
educaţională; 
- Implementarea curriculumului 
şcolar, prin parcurgerea integrală 
programei şi a C.D.S.; 
 -Valorificarea rezultatelor 
evaluărilor în proiectarea demersului 
didactic; -Diversificarea ofertei de 
opţionale; 
-Proiectarea diferenţiată a 

demersului didactic 

   Succesul organizaţiei 

şcolare va depinde tot mai 

mult de imaginea acesteia în 

societate și de parteneriatele 

realizate. 

 Promovarea și 

evidențierea valorilor 

europene în actul educațional. 

2.  
Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

Perfecţionarea cadrelor didactice 
pentru utilizarea şi eficientizarea 
metodelor de predare activ- 
participative; 
- Pregătirea elevilor capabili de 
performanţă; 
- Implicarea elevilor în vederea 
responsabilizarii individuale şi 
colective prin activităţi extra- 
curriculare ; 
Implicarea membrilor comunităţii 

locale pentru sustinerea demersului 

şcolii 

- Perceperea şi utilizarea elevilor ca 

parteneri în derularea actului 

educativ. 

-  Participarea cadrelor didactice și a 

elevilor la cursuri de formare pe 

tema Managementului de proiect.  

- Mobilizarea şi participarea activă 

în atragerea şi managerierea 

programelor de parteneriat. 

- Colaborarea eficientă cu personalul 

- crearea unui climat de muncă 

pozitiv, motivant. 

- Abordarea unui stil managerial (la 

nivelul şcolii, catedrelor, claselor) 

eficient, flexibil axat care să 

valorifice experiența managerială a 

cadrelor didactice. 

- Implicarea în activitatea şcolii a 

partenerilor sociali şi asigurarea 

posibilităţii acestora de a influenţa 

  Demersul didactic nu trebuie 

să fie unilateral, câstigarea 

părinţilor și a altor factori 

locali, națioanali, 

internaționali ca parteneri este 

de natură să eficientizeze 

munca educativă. 
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deciziile la nivelul unităţii şcolare. 

3.  

Atragerea de 

resurse 

financiare si 

dezvoltarea 

bazei 

materiale 

-  Continuarea modernizării 
mediului fizic şcolar; 
- Îmbogăţirea fondului de carte; 
- Atragerea de fonduri prin Consiliul 
Reprezentativ al Părinţilor; 
Implicarea activă a tuturor cadrelor 

didactice în găsirea de sponsori 

pentru derularea de activităţi 

educative. 

- Susținerea financiară a unor 

programe și proiecte derulate în 

parteneriat cu „Asociația părinților”. 

- Susținerea financiară a unor 

programe și proiecte derulate în 

parteneriat cu instituții din 

comunitatea locală. 

- Atragere de fonduri europene 

- Atragerea agenților economici 

pentru a sprijini performanța elevilor 

din cadrul unității școlare. 

  Sprijinul părinţilor și al 

comunității este important 

pentru îmbunătăţirea calităţii 

actului de invăţare. 

  Proiectele cu finanțare 

externă contribuie la 

eficientizarea actului didactic. 

4.  
Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

Valorificarea şi îmbogăţirea 
elementelor valoroase din tradiţia 
şcolii şi promovarea lor în 
comunitate; 
- Reconsiderarea ofertei 

educaţionale în funcţie de nevoile 

specifice ale comunităţii şi 

resurselor de care dispune şcoala. 

 -Colaborarea cu autorităţile locale şi 

cu alţi parteneri de la nivel local şi 

judeţean 

- Dezvoltarea unor parteneriate între 

instituţii de invăţământ sau alte 

organizații din țară și străinătate. 

 

 Schimbul de experienţă între 

parteneri poate determina 

generalizarea experienţei 

pozitive şi schimbarea 

mentalităţii în ceea ce priveşte 

actul educativ. 

 

ŢINTA STRATEGICĂ II 

Crearea unui climat adecvat, caracterizat prin siguranță, libertate spirituală, stimulare 

intelectuală care să ofere încredere beneficiarilor educației; 

 

 

 Nivelul Opţiuni strategice Argument 
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1.  
Dezvoltare 

curriculară 

- Asigurarea unui fond 

documentar pluridisciplinar pe 

suporturi multiple adaptat 

nevoilor utilizatorilor şi 

specificului școlii. 

- Utilizarea de materiale 

educationale adecvate 

curriculumului şcolar 

 Dezvoltarea unor servicii 

educaţionale de calitate, 

favorizarea accesului elevilor, 

cadrelor didactice şi a 

comunităţii locale la cultură şi 

informaţie de actualitate. 

 Asigurarea egalităţii şanselor 

de reuşită a elevilor indiferent 

de mediul din care provin şi 

promovarea inovaţiei 

pedagogice 

       Actul de predare-învăţare 

trebuie să se facă prin 

intermediul unor tehnici asistate 

de calculator. 

2.  

 

 

 

 

Dezvolta 

rea 

resurselor 

umane 

- Participarea cadrelor 

didactice şi a elevilor la cursuri 

de formare 

-  Organizarea unor şedinţe de 

catedră care să aibă ca obiectiv 

planificarea orelor în 

laboratorul AEL 

 Dezvoltarea resurselor umane 

este esenţială pentru creşterea 

calităţii actului educativ. 

 Munca în echipă este 

elemental-cheie, oferind 

posibilitatea de a găsi rapid 

soluții în rezolvarea 

problemelor. 

3.  

Atragerea de 

resurse 

financiare si 

dezvoltarea 

bazei 

materiale 

-  Dezvoltarea bazei materiale, 

cu prioritate pentru dotarea 

cabinetelor, a laboratoarelor. 

- Dotarea sălilor de clasă și a 

laboratoarelor cu video-

proiectoare și camere de 

supraveghere audio-video. 

- Atragerea unor surse de 

finanţare pentru reabilitarea și 

izolarea termică a clădirilor, 

dar și pentru reamenajarea 

terenului de sport. 

- Stabilirea priorităților pe 

termen mediu și lung în 

utilizarea resurselor financiare 

provenite din cele trei surse de 

finanțare (buget de stat, buget 

local, venituri proprii). 

- Atragere de fonduri 

extrabugetare prin accesare de 

programe și derularea unor 

proiecte care să asigure 

modernizarea bazei 

tehnico-materiale pentru o 

serie de discipline. 

 Laboratoarele moderne 

constituie un spaţiu 

educaţional adaptat nivelului 

de vârstă şi intereselor elevilor 

şi oferă posibilitatea 

desfăşurării unor activităţi 

variate. 

 Facilitățile de care dispune 

școala constituie un important 

criteriu în alegerea acesteia de 

către părinți și elevi. 

 Utilizarea tehnologiei moderne 

va îmbunătăți cu siguranță 

procesul instructiv-educativ. 

 Reabilitarea clădirilor și 

dotarea sălilor de clasă cu 

camere audio-video sporește 

gradului de siguranță și 

confort. 

4.  
Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

- Diversificarea şi extinderea 

relaţiilor cu partenerii 

educaţionali atât la nivel local 

cât şi la nivel regional şi 

 Este necesară modernizarea, 

eficientizarea, creşterea 

continuă a calităţii 

învăţământului, conform 
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european. 

- Colaborare cu Primăria, 

Consiliul Local în vederea 

accesării unor fondurii 

structurale pentru reabilitarea 

școlii (clădiri, dotări 

etc). 

- Colaborare cu firme abilitate 

să ofere consiliere juridică și 

financiară în vederea întocmirii 

și depunerii proiectelor de 

finanțare. 

standardelor ARACIP. 

 

ŢINTA STRATEGICĂ III 

Optimizarea ofertei educaționale centrată pe nevoile și interesele educabililor și 

comunității, în vederea creșterii prestigiului și vizibilității școlii 

 

 Nivelul Opţiuni strategice Argument 

1.  
Dezvoltare 

curriculară 

- Adaptarea curriculumului şcolar 

la cerinţele comunităţii locale şi a 

nevoilor de dezvoltare personală a 

elevilor prin introducerea 

învățământului profesional. 

- Promovarea educaţiei incluzive 

pentru elevii cu dificultăţi de 

învăţare. 

- Elaborarea unor programe de 

excelenţă pentru disciplinele de 

specialitate. 

- Esenţializarea şi abordarea în 

viziune interdisciplinară/ 

transdisciplinară a disciplinelor de 

învăţământ  concomitent cu 

realizarea complementarităţii 

curriculumului naţional/ discipline 

de examene naționale. 

- Creșterea atractivității și 

aplicabilității disciplinelor 

opționale, adaptate specificului 

local și venoilor comunității. 

- Abordarea interdisciplinară a 

noţiunilor şi conceptelor ştiinţifice. 

- Transferul şi mobilizarea 

cunoştinţelor şi deprinderilor în 

situaţii noi şi dinamice specifice 

realităţii mediului. 

- Introducerea programului „Școală 

după școală” pentru elevii de nivel 

primar,gimnazial și profesional din 

localitate.  

  Curriculum opţional trebuie să 

răspundă nevoilor de formare 

personală a elevilor şi să facă 

mai atractiv actul de învăţare. 

 Copiii care aparţin unor grupuri 

vulnerabile trebuie să aibă acces 

egal la o educaţie timpurie de 

calitate. 

  Programul „Școala după școală” 

răspunde nevoilor comunității și 

se plasează într-o normalitate 

funcțională și în alte localități. 

  Atragerea absolvenţilor de clasa  

a VIII-a care au obținut rezultate 

foarte bune la testările naţionale 

către un învăţământ de calitate. 
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2.  
Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

- Stimularea perfecţionării cadrelor 

didactice pentru formarea continuă 

în vederea promovării didacticii 

moderne. 

- Pregătirea unor cadre să lucreze 

în sistemul de educaţie incluzivă și 

în învățământul gimnazial. 

- Implicarea cadrelor didactice și 

chiar a unor elevi voluntari în 

realizarea proiectului „Școală după 

școală”. 

  Dezvoltarea resurselor 

umane este o verigă esenţială în 

orice domeniu de activitate, în 

special acolo unde se desfăşoară 

activităţi bazate pe resurse 

umane. 

  Implicarea în activități de 

voluntariat contribuie la 

dezvoltarea personală și 

constituie un avantaj în 

activitatea ulterioară. 

 

3.  

Atragerea de 

resurse 

financiare si 

dezvoltarea 

bazei 

materiale 

-  Accesarea de fonduri de 

finanţare prin mărirea contribuţiei 

comunităţii locale, ca urmare a 

adecvării ofertei activităţi conform 

CDŞ şi prin realizarea de activităţi 

extraşcolare după orele de 

program. 

- Tipărirea şi răspândirea în 

comunitate a unor materiale 

promoţionale (afişe, broşuri, cd-

uri, dvd-uri, albume) și 

reactualizarea paginii Web a școlii. 

- Asigurarea logisticii necesare 

pentru desfăşurarea activităţilor de 

mediatizare şi diseminarea a 

informaţiilor. 

 

   O bază materială modernă 

creează premisele dezvoltării 

personalităţii elevilor şi totodată 

oferă acestora posibilitatea de a 

desfăşura activităţi extraşcolare 

pentru care manifestă interes. 

4.  
Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

- Iniţierea de proiecte pentru 

participarea la programe de 

finanţare vizând dotarea şcolii şi 

adaptarea la cerinţele comunitare. 

- Implicarea Asociaţiei părinţilor în 

activitatea educativă şi financiară a 

şcolii. 

 Numai un parteneriat real cu 

parteneri locali, regionali şi 

europeni poate contribui la 

elaborarea unei oferte adaptate 

cerinţelor 

 

ŢINTA STRATEGICĂ IV 

Formarea continuă a profesorilor, aflată la intersecția dintre nevoia lor de autoperfecționnare 

și noile nevoi de educație ale elevilor, respectiv ale societății 

 Nivelul Opţiuni strategice Argument 

1. 1

. 
Dezvoltare 

curriculară 

- Stimularea activităţii de 

cercetare ştiinţifică şi 

pedagogică a cadrelor 

didactice; 

 - Selecționarea ofertei de 

manuale şi materialului 

didactic în funcţie de modul în 

care acestea răspund cel mai 

bine particularităţilor claselor 

 Piaţa de manuale oferă manuale 

alternative din care se poate face 

o selecţie adaptată cerinţelor 

elevilor. 

 Există posibilitatea alegerii de 

materiale didactice dintr-o gamă 

variată de oferte. 
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de elevi. 

- Transformarea procesului 

învăţării într-unul activ, 

antrenant şi atractiv pentru 

elevi. 

2.  
Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

- Perfecţionarea tuturor 

cadrelor didactice şi a 

personalului în utilizarea 

calculatoarelor în activitatea 

profesională. 

- Atragerea și meținerea 

personalului didactic cu 

performanțe deosebite. 

- Participarea cadrelor 

didactice la cursuri de iniţiere 

în managementul calităţii. 

- Formarea/abilitarea 

personalului didactic pentru 

revalorificarea metodelor 

clasic-tradiţionale pe fond 

problematizat şi abordarea 

metodelor active de grup. 

- Schimb de experienţă şi 

interformare prin interasistenţe 

la orele de curs şi cele 

educative (dirigenţie) cu 

focalizare pe predare 

ineractivă, căi de 

individualizare a învăţării. 

  Utilizarea calculatorului în 

predare este o nevoie imperioasă, 

şcoala fiind dotată cu reţea de 

calculatoare AEL. 

  Toate cadrele didactice trebuie 

aibă abilităţi de utilizare a 

tehnicilor de învăţare asistată de 

calculator în procesul de predare-

învăţare, precum şi a metodelor 

activ-participative centrate pe 

elev. 

 

3.  

Atragerea de 

resurse 

financiare si 

dezvoltarea 

bazei 

materiale 

- Dotarea cu mijloace de 

învățământ și cu auxiliare 

curriculare, extinderea 

fondului de carte al bibliotecii, 

dotarea cu tehnologie 

informatică şi de comunicare 

 Îndeplinirea condiţiilor de 

calitate în educaţie în 

conformitate cu Legea 

educației naționale şi 

standardelor de acreditare si 

evaluare periodică a unitătilor 

de învăţământ preuniversitar  

4.  
Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

- Fructificarea tuturor 

oportunităţilor oferite de 

proiecte de colaborare locale, 

regionale şi europene. 

- Colaborarea cu partenerii 

comunitari pentru iniţierea şi 

derularea unor cursuri de 

formare profesională. 

 Existenţa convenţiilor de 

colaborare cu instituţiile de pe 

raza orașului şi inițierea 

proiectelor de finanţare externă 

sunt premise favorizante. 
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ŢINTA STRATEGICĂ V 

Crearea unor oportunități pentru educația complexă, permanentă, în spiritul 

competențelor cheie, al dezvoltării civismului, antreprenoriatului, voluntariatului, într-o 

societate complexă, dinamică 

 

 Nivelul Opţiuni strategice Argument 

5. 1

. 
Dezvoltare 

curriculară 

- Selecționarea ofertei de 

opționale, de activități și de 

materiale auxiliare, în funcţie 

de modul în care acestea 

răspund cel mai bine 

particularităţilor claselor de 

elevi și nevoilor unei societăți 

dinamice. 

- Adoptarea sloganului 

„Educația este în schimbare, 

iar noi ne schimbăm odată cu 

ea”. 

- Discipline opționale și 

activități care au în vedere 

promovarea interculturalităţii, 

dezvoltarea spiritului de 

apartenenţă la spaţiul 

comunităţii europene. 

 

 Sursele de informare sunt 

multiple și din ele se poate face o 

selecţie adaptată cerinţelor 

elevilor. 

 Există posibilitatea alegerii de 

materiale didactice dintr-o gamă 

variată de oferte. 

6.  
Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

- Perfecţionarea tuturor 

cadrelor didactice şi a 

personalului în utilizarea 

calculatoarelor în activitatea 

profesională. 

- Participarea cadrelor 

didactice la cursuri pe teme de 

educație civică, 

antreprenorială, 

interculturalitate etc. 

- Formarea/abilitarea 

personalului didactic pentru 

revalorificarea metodelor 

clasic-tradiţionale pe fond 

problematizat şi abordarea 

metodelor active de grup. 

 

  Utilizarea calculatorului în 

predare este o nevoie imperioasă, 

şcoala fiind dotată cu reţea de 

calculatoare AEL. 

  Toate cadrele didactice trebuie 

aibă abilităţi de utilizare a 

tehnicilor de învăţare asistată de 

calculator în procesul de predare-

învăţare, precum şi a metodelor 

activ-participative centrate pe 

elev. 

  Activitățile curriculare și 

extracurriculare trebuie să 

dezvolte la elevi competențe 

pentru adaptarea în societatea 

cunoașterii. 

 

7.  

Atragerea de 

resurse 

financiare si 

dezvoltarea 

bazei 

materiale 

- Dotarea cu mijloace de 

învățământ și cu auxiliare 

curriculare, extinderea 

fondului de carte al bibliotecii, 

dotarea cu tehnologie 

informatică şi de comunicare. 

 Îndeplinirea condiţiilor de 

calitate în educaţie în 

conformitate cu Legea 

educației naționale şi 

standardelor de acreditare si 

evaluare periodică a unitătilor 
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 de învăţământ preuniversitar . 

8.  
Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

- Fructificarea tuturor 

oportunităţilor oferite de 

proiecte de colaborare locale, 

regionale şi europene. 

- Crearea unor oportunități 

educaționale în vederea 

promovării cetățeniei active și 

a dialogului intercultural prin 

parteneriate cu instituții 

relevante. 

 

 Existenţa convenţiilor de 

colaborare cu instituţiile de pe 

raza orașului şi inițierea 

proiectelor de finanţare externă 

sunt premise favorizante. 

 

Resurse strategice 

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinţi, autorităţi locale; 

 Resurse materiale şi financiare: programe de activităţi, proiecte, softuri educationale; materiale 

didactice specifice, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

 Resursele informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJMM, 

legislaţie actualizată 

 Resurse de experientă şi expertiză : echipa managerială, conksilier educativ, responsabili de 

comisii, experţi din exterior 

 Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din 

perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru eval uarea rezultatelor stabilite în PDI 

Resurse de autoritate şi putere : ISJMM, MEN, primărie, Consiliul local 

7.5. Rezultate așteptate 

 

 

A)  CURRICULUM 

 

1. Oferta de discipline opţionale să satisfacă într-un procent ridicat cerinţele elevilor şi ale părinţilor. 

2. Gama de activităţi extracurriculare să ofere posibilitatea ca fiecare elev să desfăşoare cel puţin un 

tip de activitate în afara programului de şcoală. 

 

B)  RESURSE UMANE 

 

1. Implicarea unui număr cât mai mare de cadre didactice în efectuarea a cel puţin un stagiu de 

formare în specialitate, metodica predării specialităţii, utilizarea TIC în lecție sau metode de a asigura 

managementul eficient al clasei, dar și managementul proiectelor. 

 

C)  RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE 

 

1. Atragerea de fonduri suplimentare obţinute prin proiecte finanţate în cadrul programelor naţionale 

sau internaţionale. 

2. Spaţiul şcolar funcţional la standarde ridicate de igienă, confort și siguranță. 

 

D)  RELAŢII COMUNITARE 

 

1. Creşterea numărului de convenţii de parteneriat încheiate cu unităţile şcolare din localitate, judeţ, 

din ţară și străinătate în vederea realizării unor simpozioane, concursuri, programe, proiecte; 

2. Realizarea unor relaţii parteneriale cu ISJ, ONG-uri locale, județene, naționale etc. 
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7.7. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ/REALIZARE 

 

ȚINTA STRATEGICĂ INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 1:   REALIZAREA 

UNUI ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE 

PENTRU DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ 

A PERSONALITĂŢII ELEVILOR, PRIN 

FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA 

COMPETENŢELOR ACESTORA, ÎN 

SPIRITUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE ŞI AL 

VALORILOR DEMOCRAŢIE 

  Atragerea unui număr mai mare de 

elevi în derularea unor proiecte și 

programe extracurriculare 

  Creșterea cu 25% a numărului de 

proiecte redactate 

  Creșterea numărului de parteneriate 

stabilite la nivel local, județean, 

național. 

  Creșterea gradului de implicare a 

părinților în viața școlii (număr de 

proiecte derulate în parteneriat cu 

Asociația de părinți) 

  Creșterea cu 20% a fondurilor 

extrabugetare atrase 

  Formarea personalului didactic în 

managementul de proiect – cel puţin 

30% din profesori. 

  Creșterea eficienței în comunicare 

cu factorii de decizie de la nivel local 

și județean 

  Rezultate pozitive obținute în 

evaluarea școlii de către factorii de 

decizie externi 

  Finalizarea cu succes a tuturor 

proiectelor planificate 

  Existența bazei de date pentru 

promovarea dimensiunii europene şi 

a egalităţii de şanse în educaţia 

elevilor 

  Creșterea numărului de 

parteneriateși a proiectelor cu 

finanțare externă 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȚINTĂ STRATEGICĂ 2: CREAREA UNUI 

CLIMAT ADECVAT, CARACTERIZAT 

PRIN SIGURANȚĂ, LIBERTATE 

SPIRITUALĂ, STIMULARE 

  Obținerea resurselor financiare 

pentru lucrările de reparații necesare 

  Achiziționarea a minimum 10 

videoproiectoare și ecrane de 

proiecție 

  Amenajarea sălilor de clasă în 

vederea creșterii gradului de confort 

și îmbunătățirii esteticii (camere 

audio-video, mobilier școlar, tehnică, 

afișaj) 
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INTELECTUALĂ CARE SĂ OFERE 

ÎNCREDERE BENEFICIARILOR 

EDUCAȚIEI; 

 

  Diminuarea reală a numărului de 

note scăzute la purtare pentru abateri 

disciplinare 

  Obținerea avizului PSI  

  Consolidarea securității în școală 

prin eficientizarea sistemului de 

acces 

 

 

 

 

ȚINTA STRATEGICĂ3: OPTIMIZAREA 

OFERTEI EDUCAȚIONALE CENTRATĂ 

PE NEVOILE ȘI INTERESELE 

EDUCABILILOR ȘI COMUNITĂȚII, ÎN 

VEDEREA CREȘTERII PRESTIGIULUI ȘI 

VIZIBILITĂȚII ȘCOLII  

 

  Includerea învățământului gimnazial 

în planul de școlarizare 

  Existența unui CDȘ adaptat 

cerințelor comunității locale (cel 

puțin 3 opționale cu specific local) 

  Implementarea programului „Școala 

după școală” 

 

  Realizarea învățământului 

profesional 

  Îmbunătățirea paginii Web a școlii 

  Promovare mai intensă în mass-

media 

  Burse acordate elevilor cu rezultate 

deosebite 

  Formarea personalului didactic în 

specialitate, în sistemul informatizat 

(AEL) în proporţie de 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 4: FORMAREA 

CONTINUĂ A PROFESORILOR, AFLATĂ 

LA INTERSECȚIA DINTRE NEVOIA LOR 

DE AUTOPERFECȚIONARE ȘI NOILE 

NEVOI DE EDUCAȚIE ALE ELEVILOR, 

RESPECTIV ALE SOCIETĂȚII 

 

  Formarea minimum a 20 de cadre 

didactice pentru utilizarea metodelor 

activ-participative 

  Cel puţin 50% din lecţii se 

desfăşoară prin metode didactice 

moderne, interactive, centrate pe elev 

  Creşterea numărului de cadre 

didactice care folosesc mijloacele 

moderne de învățământ 

(echipamente de redare a 

informației) 

  Creșterea gradului de 

individualizare și diferențiere a 

învățării - activitate diferenţiată 

individuală/pe grupe – minimum 

20%) 

  Îmbunătățirea activităților metodice 

organizate în școală (frecvență, 

număr, calitate, activități 

demonstrative) 

  Ofertă educațională diversificată 

elaborată 

  Reducerea cu cel puţin 20% a 

numărului total şi normat pe elev de 

absenţe 

  Cel puţin 30% dintre elevi participă 
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la activităţile extracurriculare şi 

extraşcolare organizate de şcoală 

  Creșterea cu 5% a ponderii elevilor 

care obțin medii generale curente 

situate între 9 şi 10 

  Diminuarea cu 5% a ponderii 

elevilor cu medii generale sub 7 

  Creșterea cu minimum 10% a 

rezultatelor la olimmpiadele și 

concursurile școlare 

  Procent de promovare la examene 

de evaluare națională 

  Accent pe activitățile de tip „learnig 

by doing”  (învățarea prin practică), 

care îmbină învățarea prin experiență 

, practică cu rigoarea științifică 

(descoperire, studii de caz, jocul de 

rol). 

 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 5: CREAREA UNOR 

OPORTUNITĂȚI PENTRU EDUCAȚIA 

COMPLEXĂ, PERMANENTĂ, ÎN SPIRITUL 

COMPETENȚELOR CHEIE, AL 

DEZVOLTĂRII CIVISMULUI, 

ANTREPRENORIATULUI, 

VOLUNTARIATULUI, ÎNTR-O SOCIETATE 

COMPLEXĂ, DINAMICĂ 
 

 

  Creşterea ponderii elevilor care se 

implică în activități de voluntariat în 

cadrul comunității locale 

  Realizarea a minimum o activitate 

pe an în cadrul Comisiei diriginților 

privind educația antreprenorială 

  Elevii demonstrează în viața de zi cu 

zi a școlii și în activități organizate în 

afara școlii o atitudine civică 

responsabilă 

  Elevii demonstrează în activitatea la 

clasă și în alte contexte cunoștințe și 

atitudini privind drepturile și 

obligațiie cetățeanului european 

  Participarea frecventă la activitățile 

cu caracter civic, de voluntariat, 

antreprenoriat desfășurate de 

comunitatea locală 

  Atitudinea pozitivă  a elevilor față 

de noutățile societății 

  Existența unui CDȘ pe problematica  

social-civică (ce puțin 3 opționale) 

  Activități extracurriculare variate pe 

tematica noilor educații 

 

REZULTATE GENERALE AŞTEPTATE 

 

MEN,  ISJ, CCD 

 respectarea politicilor şcolare de stat şi a legislaţiei în vigoare 

 promovarea standardelor europene în funcţionarea structurilor şi aplicarea programelor 

sistemului de învăţământ 

 utilizarea optimă a resurselor financiare 

 respectarea şi parcurgerea ritmică a programei şcolare 
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 asigurarea progresului şcolar şi atingerea standardelor instructiv educative stabilite prin 

obiectivele cadru 

 dezvoltarea profesională şi perfecţionarea prestaţiei didactice prin derularea programelor de 

formare continuă 

 respectarea deontologiei profesionale 

 management educațional eficient 

 

      Elevii 

 condiţii optime de învăţare 

 respectarea drepturilor copilului şi a demnităţii personale 

 asigurarea egalităţii de şanse în formarea şi dezvoltarea personală 

 dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi orientare şcolară şi profesională în vederea 

inserţiei profesionale şi sociale optime 

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare 

 utilizarea în procesul instructiv-educativ a tehnologiilor moderne 

 relație armonioasă profesor-elev, dascălul fiind partener al elevului 

 focalizarea curriculumului pe segmentele care răspund intereselor şi aşteptărilor proprii 

 creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber 

 respectarea prevederilor Statutului elevului 

 

Părinţii 

 condiţii optime de învăţare şi securitate a copiilor în timpul activităţilor şcolare și extrașcolare 

 asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător promovării examenelor nationale şi admiterii 

la liceu în conformitate cu opţiunile exprimate 

 însuşirea de către elevi a normelor de conduită socială 

 preluarea de către şcoală a rolului de prim generator de educaţie 

 informări curente şi colaborare eficientă cu profesorul diriginte 

 sprijinirea elevilor cu situație materială precară 

 consiliere pentru rezolvarea unor situații problematice (stări conflictuale, absenteism, acte 

antisociale, stress etc.) 

 

      Cadrele didactice 

 promovarea statutului de cadru didactic în societate 

 valorizarea inițiativelor și creativității personale 

 informare profesională şi formare continuă 

 parcurgerea treptelor de perfecţionare şi carieră profesională 

 mediul de lucru plăcut, bază logistică modernă 

 conducere democratică, participare la luarea deciziilor 

 salarizare decentă, pe măsura importanţei sociale a activităţii prestate 

 conţinuturi curriculare adaptate vârstei şcolare şi finalităţilor instructiv-educative aşteptate 

 sarcini echitabile și adecvate competențelor profesionale 

 

Autorităţile locale 

 gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare 

 activitate şcolară care să răspundă nevoilor comunităţii locale 

 informări curente în legătură cu activităţile desfăşurate la şcoală 

 dezvoltare instituţională 

 implicare în programe şi proiecte de interes comun 

 stimularea elevilor în folosirea serviciilor specifice 

 respectarea termenilor contractuali stabiliți de comun acord cu școala 
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ONG-uri, fundaţii, asociaţii 

 programe comune cu şcoala 

 recrutare de voluntari 

 cursuri cu participanţi elevi, părinţi şi cadre didactice 

 

Biserica 

 promovarea valorilor moral-creştine în educaţie 

 activităţi de parteneriat 

 

Mass-media 

 desfăşurarea unor activităţi cu impact mediatic. 

 

7.8.  MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE,  MONITORIZARE ŞI 

EVALUARE 

 

I. Implementarea  

 

Acţiuni pentru implementarea cu succes a P.D.I. 

• P.D.I. va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi revăzute și modificate cu 

regularitate ; 

• Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a fiecărui angajat al 

școlii și se va realiza o comunicare eficientă cu toți factorii implicați. 

• Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană (planificări lunare si strategii de 

motivare). 

• Prin Consiliul de Administraţie se va alege o persoană responsabilă pentru implementarea țintelor, 

care va supraveghea procesul de implementare și va raporta Consiliului de Administraţie schimbările 

intervenite. 

• Cele cinci ținte vor fi postate frecvent  în locurile vizibile din școala.  

 

 

II.  Monitorizarea și evaluarea (modalități): 

Procesul de monitorizare și evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PDI, de Consiliul de 

administrație, directori, membrii comisiei CEAC. 

- întâlniri și ședințe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

- includerea de acțiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administrație, 

ale Consiliului profesoral, Comisiilor metodice; 

- prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral și al Consiliului de 

Administrație; 

- revizuirea periodică și corecții (semestrial); 

- conform planului operațional, va fi evaluată realizarea fiecărui obiectiv; 

 

Studii: 

-  De impact: se va urmări atingerea țintelor propuse, efectele de lungă durată vor fi 

măsurate  după expirarea actualului P.D.I, vor fi identificate schimbările pe care acest 

PDI le-a adus în școală. 

-  Asupra rezultatelor imediate: fiecare acțiune va fi atent monitorizată și se va măsura 

gradul de îndeplinire a rezultatelor așteptate. 
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Beneficiari direcţi: elevii 

 

 Refacerea echităţii în educaţie și formarea competenţelor de bază pentru toţi elevii, astfel 

încât să favorizeze pregătirea profesională ulterioară si participarea la viaţa activă, prin: 

• Aprofundarea studiului valorilor civilizaţiei române ca elemente fundamentale pentru  și păstrarea 

identităţii naţionale, în contextul integrării noastre europene și al globalizării, caracteristici majore ale 

proceselor contemporane; 

• Programe de asigurare a condiţiilor pentru învăţarea si utilizarea fluentă a cel puțin două limbi de 

circulaţie internaţională, condiţii indispensabile pentru o comunicare eficientă și pentru accesul la 

informaţie în societatea educaţională; 

• Stimularea si recompensarea materială a elevilor premiaţi la olimpiadele și concursurile școlare; 

• Dezvoltarea spiritului civic  prin antrenarea elevilor în activităţi în parteneriat cu comunitatea locală; 

• Asigurarea unui număr cât mai mare de parteneriate cu instituții din țară și străinătate. 

 

Beneficiari indirecţi: cadrele didactice, familia, comunitatea locală 

 Rolul familiei în educarea copilului și adolescentului este definitoriu. Grupul ţintă principal al 

acestui proiect îl constituie elevii, dar la acest grup ţintă putem ajunge prin cadrele didactice – care, 

deși reprezintă un grup ţintă secundar, este grupul ţintă cheie. Sprijinirea activităţilor de învăţare ale 

elevilor se poate face doar prin adaptarea informaţiei la nevoile și nivelul de înţelegere al elevilor. 

Consolidarea rolului scolii ca principală instituţie de educaţie și învăţământ și racordarea la cerinţele 

contemporane presupune următoarele direcţii majore de acţiune în strategia dezvoltării instituţionale: 

• Sprijinirea cadrelor didactice în aplicarea curriculumului naţional, respectiv în dezvoltarea de 

curriculum la nivelul scolii, pe domenii: adaptarea la grupurile ţintă, alegerea conţinuturilor adecvate, 

stabilirea strategiilor și mijloacelor care să favorizeze dezvoltarea individuală și personală a elevilor, 

practicarea unei evaluări formative și stimulative; 

• Ameliorarea calităţii învăţământului, a performanţelor generale ale tuturor elevilor și obţinerea de 

performanţe superioare ale învăţării, prin exercitarea unui nou sistem de monitorizare și control al 

calităţii în învăţământ, centrat pe performanţe și competitivitate. 

• Proiectarea unui plan de școlarizare adaptat cerinţelor elevilor și comunității locale. 

 

MONITORIZAREA INTERNĂ 

 
Nr. 

Crt 

Acțiunea Respons

abili 

Parteneri Termen Înregistrare

a 

rezultatelor 

Instrument

e 

Indicatori 

1. Elaborarea şi 

afişarea 

proiectului de 

dezvoltare 

instituţională 

Director Responsabi

lii 

comisiilor 

metodice 

CEAC 

Septembrie-

octombrie 

Produsul 

final 

Fișă de 

apreciere 

Criteriile de 

realizare a PDI 

2.  Curriculum la 

Decizia 

Şcolii: 

proiectare şi 

aplicare 

Director  Responsabi

lii 

comisiilor 

metodice 

Profesorii 

diriginți 

Semestrul I Proiect CDȘ Fișe de 

evaluare 

Standarde de 

evaluare 

3. Înscrierea la 

cursuri de 

formare 

Director Responsabi

l formare 

continuă 

Pe parcursul 

derulării 

proiectului 

Înscriere în 

baza de date 

a școlii 

Statistica 

prezenței și 

absolvirii 

cursurilor 

Nr. de cadre 

didactice 

înscrise 

4. Starea de 

funcționalitate a 

clădirii 

Director  Diriginți, 

elevi, 

personal 

administrati

Săptămânal  Registrul de 

evidență a 

reparațiilor 

Analize, 

rapoarte 

Volumul 

cheltuielilor 

pentru 

reparații 
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v curente 

 

5.  Proiecte de 

parteneriat în 

derulare sau în 

pregătire 

Director  Consilier 

educativ 

Lunar  În baza de 

date a școlii 

Analize, fișe 

de evaluare 

Număr 

proiecte 

6. Imaginea școlii 

reflectată în 

mass-media 

Director Responsabi

l Comisia 

de 

promovare 

Permanent În baza de 

date a școlii 

Situații 

statistice 

Dosar de presă 

7. Reorganizarea 

planului de 

școlarizare 

Director Responsabi

lii 

comisiilor 

metodice 

Profesorii 

diriginți 

Anual  Plan de 

școlarizare 

Chestionare, 

proiecte, 

analize 

Introducerea 

învățământului 

gimnazial 

 

1. MONITORIZARE EXTERNĂ - Va fi realizată de reprezentanţii ISJ MM, MEN. 

 

2.  EVALUARE INTERNĂ 

 
Nr. 

Crt 

Acțiunea Responsa 

bili 

Parteneri Termen Înregistrarea 

rezultatelor 

Instrumente Indicatori 

1. Disciplinele 

opţionale 

realizate în 

urma 

chestionării 

elevilor şi 

părinţilor 

Director  Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

CEAC 

La finalul 

acțiunii 

La nivelul 

comisiilor 

metodice 

- chestionare, 

fişe 

de apreciere, 

fişe 

de analiză a 

documentelor 

- fişe de 

aprobare 

a CDS 

propuse 

- descriptori de 

performanţă, număr 

persoane 

chestionate, număr 

discipline 

opţionalerealizate 

2.  Creşterea 

calităţii 

procesului de 

predare 

învăţare 

reflectată în 

rezultatele 

elevilor 

Director  Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

CEAC 

Comisia de 

curriculum 

Semestrial În rapoartele 

semestriale și 

anuale 

Analize, 

statistici 

- numărul cadrelor 

didactice formate, 

numărul elevilor 

promovaţi,mediocri 

şi cu rezultate de 

performanţă 

3. Situaţia 

spaţiilor de 

învăţământ şi 

a 

clădirilor 

şcolare 

Director  CEAC 

Administrator 

financiar 

Semestrial În baza de date 

a școlii 

Analize, 

rapoarte 

Creșterea/scăderea 

cheltuielilor de 

întreținere 

4. Proiecte de 

parteneriat 

realizate 

Director  Consilier 

educativ 

Semestrial  În baza de date 

a școlii 

Analize, 

rapoarte 

Numărul de 

proiecte de 

parteneriat aprobate 

5. Realizări ale 

şcolii 

reflectate în 

mass 

media locală 

şi 

naţională 

Director Responsabil 

Comisia de 

promovare 

Semestrial În baza de date 

a școlii 

Situații 

statistice, 

rapoarte 

Numărul de apariții 

positive în mass-

media 

7. Realizarea 

planului de 

școlarizare 

Director Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Profesorii 

Anual  Plan de 

școlarizare 

Chestionare, 

proiecte, 

analize 

Introducerea 

învățământului 

gimnazial 
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diriginți 

 


