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Nr. 3082/ 29.10.2020 

             

                     APROBAT, 

         Consiliul de Administrație din data de 29.10.2020 

 

 

 

                      PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020- 2021 

PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional și tehnic 
 

Obiectiv general 1: Optimizarea practicii manageriale la nivelul unității de învățământ prin diagnoza, prognoza reală și asigurarea conexiunilor la nivelul 

funcțiilor manageriale 

O.S.1- Analiza, diagnoza și prognoza activității manageriale și educaționale. 

O.S.2- Organizarea activităților cu respectarea legislației în vigoare. 

Ţinta : Derularea unui învăţământ modern, articulat cerinţelor de dezvoltare actuală a societăţii româneşti în context european. 

 

Context: Managementul unităţii şcolare vizează funcţionarea tuturor compartimentelor, cunoaşterea, actualizarea, informarea şi aplicarea cadrului legislativ în vigoare. Gestionarea 

activităţii din toate compartimentele cu asigurarea unei îndrumări și monitorizări deschise și principiale, relaţionarea cu instituţiile, cu agenţii economici, ONG-uri, mass-media şi 

colaborarea permanentă cu părinţii și elevii.  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate / indicatori de 

performanță 

Termen Responsabili Parteneri Resurse necesare Sursa de 

finanţare 

1.1. Proiectarea activității pentru anul 

școlar 2020- 2021 

-elaborarea documentelor de 

prognoză 

- elaborarea procedurilor 

- revizuirea regulamentului intern 

- revizuirea procedurilor existente 

- revizuirea PAS 

- fișe de post actualizate conform 

legislației 

Proceduri elaborate conform 

precizărilor din ORDIN nr. 

5.487/1.494/2020 pentru aprobarea 

măsurilor de organizare a activităţii 

în cadrul unităţilor/instituţiilor de 

învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

CoV-2 

Planificarea activității CA, CP, 

CEAC, activitatea comisiilor 

Regulamentul școlii modificat, 

completat, revizuit (cf. Ordin 

30 octombrie 

2020 

Membrii echipei 

manageriale, 

Membrii CA, 

Membrii CEAC, 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Secretar șef 

  

Consiliului Local Zalău 

Părinţii 

Elevii 

Personalul didactic şi 

didactic auxiliar 

Părinţii 

Elevii 

Nu este 

cazul 
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MEC 5447/ 31.08.2020) 

Contractul educațional completat, 

modificat, revizuit după noul 

ROFUIP. Elaborarea fișelor de post 

conform legislației în vigoare. 

PAS actualizat. 

1.2. Eficientizarea activităţii 

personalului didactic auxiliar și 

nedidactic printr-o repartizare corectă 

şi riguroasă a sarcinilor specifice în 

fişele posturilor 

* revizuirea criteriilor de performanță 

(indicatori de performanță) din fișa de 

autoevaluarea/ evaluarea a 

personalului, corelat cu Fișa postului. 

Activitate de calitate în toate 

compartimentele şcolii. 

Fișe de autoevaluare/ evaluarea 

validate pentru 2019-2020. 

Cunoașterea criteriilor de 

performanță de către personalul din 

toate compartimentele (Fișa de 

autoevaluare/ evaluare actualizată 

conform OMEC nr. 4247 din 13 

mai 2020). 

100 % din personalul unității obține 

calificativul Foarte bine la sfârșitul 

anului școlar 2020- 2021. 

Octombrie 

2020 

 

Permanent 

Membrii echipei 

manageriale,   

Responsabilii de 

compartimente 

Cadrele didactice 

Părinţii 

Elevii 

 

Personalul din unitate - 

Obiectiv general 2: Creșterea calității demersului didactic, atât în mediul școlar cât și mediul online, cu scopul ameliorării rezultatelor școlare și obținerea 

unor rezultate bune la examenele naționale, la olimpiade și concursuri școlare.  

Obiective specifice: 
O.S.1-Utilizarea strategiilor de învățare atât în activitățile la clasă cât și online, care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice. 

O.S.2-Creșterea motivației și a interesului elevilor pentru participarea activă în procesul instructiv- educativ atât în mediul școlar cât și online. 

O.S.3- Asigurarea corelației dintre curriculum național și curriculum în dezvoltare locală (CDL). 

2.1. Implementarea curriculum-ului 

naţional la nivelul unităţii de 

învățământ şi asigurarea calităţii 

demersului didactic 

*verificarea respectării programelor 

naţionale şi a utilizării metodelor 

adecvate de predare- învăţare-

evaluare atât în mediul școlar cât și 

mediul online. 

* consilierea cadrele didactice pentru 

desfășurarea activităților online, 

atuncî când situația o impune 

* monitorizarea frecvenței elevilor și 

a rezultatelor obținute 

Familiarizarea tuturor a elevilor cu 

utilizarea aplicației Google 

Classroom, pentru participarea 

activă la procesul de învățare 

evaluare. 

Utilizarea în cadrul lecțiilor a unor 

strategii de lucru diferențiat, 

adecvate nevoilor personalizate ale 

fiecărui elev.  

Creșterea procentului de promovare 

la sfârșitul anului școlar cu 1 % 

(95.44 % promovabilitate în 2019- 

2020; 94.98 % la sfârșitul anului 

2018-2019) 

Permanent 

 

 

 

 

Conform 

graficelor 

de 

desfăşurare 

 

 

 

Noiembrie 

2020- Iunie 

Membrii echipei 

manageriale,   

Responsabilii 

comisiilor 

metodice, 

Membrii CEAC. 

 

 

 

 

 

Echipa de proiect 

ROSE 

ONG  

Părinţii 

Elevii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrele didactice din 

unitate, 

Elevii 

Părinții 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bugetul 

proiectului 
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Creștere ratei de promovare a 

examenului de bacalaureat cu 5, 5 

%, eșalonat pe 4 ani ( 17. 64 % rata 

de promovare 2019- 2020 ; 25,64 

% rata de promovare în 2018-2019) 

Menținerea ratei de promovare 100 

% la examenul de certificare a 

competențelor profesionale. 

Reducerea numărului de absențe 

nemotivate cu 2 %. 

Activități remediale și de sprijin la 

disciplinele de bacalaureat, în 

cadrul proiectului ROSE (SMART-

VG) 

– 90 elevi, activități în 5 luni (A1.1- 

A1.4.- activități pedagogice ; A1.5.-

A1.6. activități de dezvoltare 

personală) 

Continuarea studiilor pe nivel 4 a 

absolvenților ÎP3 (procent elevi 

care continuă studiile, cel puțin 10 

% dintre absolvenții IP 3). 

Continuarea studiilor la 

învățământul postliceal, nivelul 5 

(cel puțin 10 % dintre absolvenții 

de liceu zi și seral). 

2021 

Conform 

graficului 

de activități 

 

 

 

 

 

 

 

August 2021 

2.2. Susținerea demersului instructiv 

educativ prin achiziționarea 

echipamentelor și materialelor 

didactice *asigurarea permanentă a 

condițiilor de igienă și curățenie în 

toate spațiile din școală, internat, 

cantină, laboratoare, sala de sport  

Achiziționarea materialelor 

didactice (culegeri, hărți, atlase, 

jocuri didactice)  prin proiectul 

ROSE. Achiziționarea de material 

consumabile necesare în activitățile 

la clasă Gestionarea tabletelor 

școlare obținute prin proiectul 

național ”Școala de acasă” 

Conform 

planului de 

achiziții 

Director 

Director adjunct 

Administrator 

financiar 

 

Cadrele didactice 

Parteneri economici 

Personalul din unitate Bugetul 

proiectului 

PRIORITATEA 2: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii 
 

Obiectiv: Creșterea capacităţii de adaptare a absolvenților la schimbările sociale și profesionale de pe piaţa muncii locală, naţională și europeană. 
 

Ţinta: Adaptarea dinamică a ofertei educaţionale a școlii la cerinţele pieţei muncii și la nevoile elevilor 

mailto:voievod_gelu@yahoo.com


MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

Inspectoratul Şcolar Județean Sălaj 

LICEUL TEHNOLOGIC “VOIEVODUL GELU“ ZALĂU 

Zalău, str. Simion Bărnuţiu, nr.51, Tel 0260617697, Fax 0360404561 

www.voievodulgelu.ro e-mail: voievod_gelu@yahoo.com 
 

 -4- 

 

Context:  Dinamica pieţei muncii locală, regională naţională și europeană, dezvoltarea rapidă în plan tehnologic, modificările legate de aspectele financiare și economice,  solicită 

din partea unităţii de învățământ un diagnostic real al nevoilor de formare, deschidere și flexibilitate în selectarea calificările propuse pentru formarea forţei de muncă.     

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate / indicatori de 

performanță 

Termen Responsabili Parteneri Resurse necesare Sursa de 

finanţare 

2.1. Realizarea unui dialog real, 

deschis și principial cu reprezentanții 

agenților economici din domeniile 

pentru care școala este acreditată sau 

autorizată să pregătească forță de 

muncă.  

Prognoză reală a necesarului de 

calificări din domeniu în 

perspectiva anului 2021 – 2022. 

* Informarea operatorilor 

economici privind oportunitățile de 

solicitare de școlarizare în 

învățământul profesional pentru 

anul școlar 2021- 2022  

* Întâlnire online cu cel puțin 20 

agenți economici din domeniul 

Turism și alimentație, Comerț 

Noiembrie 

2020 

(Anexa 1 la 

OMEC 

5578/ 

17.09.2020) 

Membrii echipei 

manageriale, 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice A.C. 

Tehnologii 

Responsabil 

pregătire practică 

Turism și 

alimentație și 

Comerț 

Reprezentanții 

agenților economici 

Reprezentanți AJOFM 

Cadrele didactice 

de la A.C. 

Tehnologii 

 

 

- 

2.2. Stabilirea ofertei educaţionale 

bazată pe analiza pieței muncii, pe 

domeniile pentru care școala poate să 

pregătească personal calificat. 

Oferta educațională propusă pentru 

2021-202 cu cel puțin 1 clasă liceu, 

4 clase învățământ profesional, 2 

clase seral, o clasă postliceal, 

domeniile Turism alimentație, 

Comerț.  

Noiembrie 

2020 

August  2021 

Membrii echipei 

manageriale 

Membrii CA, 

Consiliul 

profesoral 

Reprezentanții 

agenților economici 

ISJ, CLDPS Sălaj 

Consiliul reprezentativ 

al părinților 

Cadrele didactice - 

2.3. Promovarea ofertei educaţionale 

prin modalități bazate pe principii 

incluzive, nediscriminatorii care 

promovează egalitatea de șanse.  

Promovarea ofertei educaționale 

online pe site-ul școlii și pagina de 

facebook, pentru 2020-2021;  

*promovarea ofertei în  

”Săptămâna meseriilor”și la alte 

evenimente în școală și online. 

Noiembrie 

2020 

Martie – Mai 

2021 

Membrii echipei 

manageriale, 

Membrii Comisiei 

pentru promovare  

Administrator 

financiar. 

Şcolile gimnaziale din 

judeţ 

Consiliul reprezentativ 

al părinților 

Absolvenți ai școlii 

Personalul din 

școală 

Elevii 

 

…. RON propus în 

buget 

 

 

 

Resurse 

proprii 

Sponsorizări 

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatului social (pentru îmbunătăţirea calităţii în TVET) 
 

Obiectiv: Derularea a cel puțin 50% din stagiile de pregătire practică a elevilor în firme locale, naționale și europene. 

Ţinta: Creşterea şanselor de integrare profesională a absolvenților și a gradului de ocupare a forţei de muncă  

 

Context: Oferta educațională a școlilor de învățământ profesional și tehnic trebuie să reflecte nevoile de forţă de muncă identificate, pe termen mediu și lung, prin studii și 

prognoze furnizate de instituții de profil pentru economia regiunii Nord – Vest şi pentru economia naţională, dar și pentru piața europeană a forței de muncă. 
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Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate / indicatori de 

performanță 

Termen Responsabili Parteneri Resurse necesare Sursa de 

finanţare 

3.1. Încheierea contractelor de 

pregătire practică cu agenţii 

economici de profil, pentru elevii de 

liceu și învățământ profesional 

Contracte de pregătire practică 

încheiate pentru elevii de liceu (zi); 

elevi la învățământul profesional; 

elevi la invățământul postliceal 

Finalizarea încheierii contractelor 

de practică până la sfârșitul 

semestrului I, anul școlar 2020- 

2021 

* Efectuarea stagiilor de pregătire 

practică la partenerii de practică și 

cantina liceului în funcție de 

evoluția pandemiei. 

Octombrie 

Decembrie 

2020 

Membrii echipei 

manageriale, 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice din A.C. 

Tehnologii 

Reprezentanții 

agenților economici 

 

Cadrele didactice 

de la AC 

Tehnologii 

- 

3.2. Încheierea contractelor cadru 

pentru formarea profesională a 

elevilor prin învățământul profesional 

conform Calendarului etapelor și 

acțiunilor pentru stabilirea cifrei de 

școlarizare în învățământul dual și în 

învățământul profesional pentru anul 

școlar 2021- 2022. 

Menținerea  partenerilor- agenți 

economici care solicită școlarizare 

în învățământul profesional în anul 

școlar 2021- 2022 (la fel ca în anul 

2019-2020) 

*Solicitări de școlarizare pentru 

învățământul profesional de la 

operatori economici parteneri în 

anul școlar curent 

* Contracte cadru încheiate cu 

operatori economici parteneri 

conform Ordin MEC 5578 din 

17.09.2020 

13- 20 

noiembrie 

2020 

(Anexa 1 la 

OMEC 

5578/ 

17.09.2020) 

Director 

Director adjunct 

Responsabil AC 

Tehnologii 

Reprezentanții 

agenților economici 

 

Cadrele didactice 

de la A.C. 

Tehnologii 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Derularea proiectului Erasmus + 

contract nr. 2020-RO01-K102-078606 

cu titlul ”Profesionalism și respect în 

ospitalitate prin formare incluzivă- 

PROFI” 

Proiect Erasmus +, VET, pentru 

stagii de pregătire practică, derulat. 

Octombrie 

2020 

August 2021 

 

Director- 

coordonator 

proiect 

Echipa de proiect 

Agenția Națională 

(ANPCDEFP) 

Partenerii din țările 

menționate 

Reprezentanții 

agenților economici 

Consiliul reprezentativ 

al părinților. 

Cadrele didactice 

de la A.C. 

Tehnologii 

Elevii 

 

 

 

 

Bugetul 

proiectului 

 

PRIORITATEA 4: Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi și adulţi     
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Obiectiv: Asigurarea stării de confort emoțional și educațional în incinta școlii, pe parcursul tuturor activităților curriculare și extracurriculare organizate și 

desfășurate în școală, pentru toți elevii. 

Ţinta: Scăderea numărului de absențe cu cel puțin 2% față de anul școlar precedent pe fondul unei activități continue de consiliere și orientare 

profesională a unui număr cât mai mare de elevi. 

Context: Învățământul profesional și tehnic din România se confruntă cu problema absenteismului, una din cele mai stringente probleme, unul dintre factorii care determină 

scăderea performanței școlare, reducerea vizibilă a succesului școlar. Se impune implicarea tuturor cadrelor didactice coordonate de către consilierul școlar pentru identificarea 

factorilor care reduc starea de bine a elevilor, capacitatea acestora de-a se concentra pe instruirea și formarea lor fiind prezenți la toate activitățile planificate în școală. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate / indicatori de 

performanță 

Termen Responsabili Parteneri Resurse necesare Sursa de 

finanţare 

4.1. Diagnosticarea periodică a 

situației familiale a fiecăruia dintre 

elevi, a nevoilor reale a acestora, a 

așteptărilor legate de educația și 

formarea lor 

Diagnoza la începutul anului școlar 

a situației fiecărui elev, care să 

reflecte nevoile, oportunitățile și 

riscurile posibile pe parcursul 

școlar al acestora, în evoluția lor 

personală și profesională. 

* elevi proveniți din familii 

monoparentale, din familii cu nivel 

economic scăzut, elevii 

instituționalizați sau în plasament, 

elevii cu CES 

*elevii care beneficiază de bursă 

rurală, bani de liceu, bursă 

profesională 

*participarea consilierului școlar la 

ședințele cu părinții (online ăn 

semstrul I). 

Septembrie- 

octombrie 

2020 

Directorii, 

Consilierul școlar, 

Profesorii 

diriginți. 

CJRAE Sălaj 

Consiliul reprezentativ 

al părinților 

Centrele de plasament 

Cadrele didactice 

Elevii 

 

- 

4.2. Elaborarea unui program de 

consiliere şi de sprijinire a elevilor cu 

probleme emoționale, de disconfort 

școlar, cu probleme de învățare, cu 

tendinţe de absenteism și abandon 

şcolar etc. 

Programul Consilierului școlar 

adaptat la nevoile elevilor, 

părinților și cadrelor didactice. 

Parteneriate cu organisme care pot 

sprijini activitatea consilierului.  

Programul și tematica orelor de 

consiliere CO 1 și CO 2 în proiectul 

ROSE (A1.5- A1.6) 

Noiembrie 

2020 

Directorii, 

Consilierul şcolar 

Echipa 

implementare 

ROSE 

CJRAE Sălaj 

Profesorii diriginți  

Consiliul reprezentativ 

al părinților  

 

 

Elevii 

Cadrele didactice 

Specialiști în 

consiliere 

(voluntari) 

- 

4.3. Monitorizarea frecvenței elevilor, 

a cauzelor care le-au generat, în mod 

deosebit în cazul elevilor identificați 

cu tendințe de absenteism masiv și de 

Completarea lunară a machetelor de 

raportare absențe. Înștiințarea 

părinților/ reprezentanților legali. 

Aplicarea legislației privind bursa 

Data de 4 a 

fiecărei luni, 

pentru luna 

anterioară 

Directorii, 

Consilierul şcolar 

Membrii Comisie 

de monitorizare a 

CJRAE Sălaj 

Consiliul reprezentativ 

al părinților 

Profesorii diriginți 

Consilierul şcolar 

 

- 
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abandon școlar profesională (HG 951/2017), a 

legislației privind banii de liceu 

Planuri de remediere a situațiilor 

generatoare de absenteism și de 

prevenire a abandonului școlar. 

Activități de prevenție a 

absenteismului și abandonului 

școlar din cadrul proiectului  

”Promovarea valorii educației 

școlare” 

 

Conform 

graficului 

de activități 

 

frecvenței 

4.4. Derularea unor activităţi 

extraşcolare şi extracurriculare 

atractive, motivante, incluzive și 

nediscriminatorii, bazate pe 

principiile dezvoltării durabile. 

Activități de prevenire a 

discriminării din cadrul proiectului 

”Stop bullying!” 

Activități de consiliere în cadrul 

proiectului Rose- activități de 

dezvoltare personal și activități de 

consiliere și orientare în carieră. 

Întâlniri cu profesioniști din diverse 

domenii de activitate (Inspectoratul 

de Jandarmi Județean Sălaj, Poliția 

de Proximitate, AJOFM)  

Conform 

unui grafic 

anunțat 

elevilor 

 

Consilierul școlar 

Responsabilul 

comisiei activităţi 

extraşcolare și 

extracurriculare 

Profesorii diriginți 

Consiliul elevilor 

ISJ Sălaj 

Instituții publice  

Consiliul reprezentativ 

al părinților  

AJOFM 

Instituții de învățământ 

superior 
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PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii  în procesul educaţional  şi egalitatea de şanse în TVET 
 

Obiectiv: Participarea cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic la programe de formare continuă și de perfecționare. 

 

 Ţinta: Toate cadrele didactice și un procent de 1% din personalul didactic auxiliar și nedidactic vor fi implicați în activități specifice de formare și 

perfecționare în raport cu tendinţele de dezvoltare personală şi cu nevoile identificate în școală. 

Context: Din punct de vedere al procesului instructiv – educativ se impune o foarte bună pregătire profesională continuă a cadrelor didactice prin programe de formare, care 

asigură familiarizarea cu utilizarea metodelor de predare – învățare – evaluare moderne adaptate nevoilor actuale ale elevilor. Noile tehnologii și tendințele economice caracterizate 

printr-o dinamică aparte solicită din partea cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic o permanentă familiarizare cu acestea. O școală este cu adevărat performantă 

atunci când toate categoriile de personal sunt preocupate de formarea lor continuă și de perfecționare. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate / indicatori de 

performanță 

Termen Responsabili Parteneri Resurse necesare Sursa de 

finanţare 

5.1. Asigurarea informării 

permanente a personalului din școală 

cu privire la ofertele de formare 

anunțate de instituții de profil și 

furnizorii de formare profesională 

Asigurarea transparenței și 

vizibilității informațiilor referitoare 

la programele de formare oferite și 

transmiterea prin mesaje personale 

a acestor informații. 

 Conform 

calendarului 

programelor 

de formare 

organizate 

Directorii, 

Responsabilul 

Comisie de 

formare continuă 

și perfecționare 

CCD Sălaj 

ISJ Sălaj 

Furnizori de formare  

Centre de formare 

continuă a cadrelor 

Personalul școlii 
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Șefii de 

compartimente 

didactice  

5.2. Participarea cadrelor didactice, a 

personalului didactic auxiliar și a 

personalului nedidactic la cursuri de 

formare și de perfecţionare 

Cel puțin 10 % din numărului de 

cadre didactice participă la 

programe/ cursuri de formare și 

perfecţionare, în special în 

domeniul proiectării, organizării, 

derulării activităților în mediul 

online. 

Cel puțin 1 % din personalul 

didactic auxiliar și nedidactic 

participă la diferite programe de 

formare 

Conform 

calendarului 

programelor 

de formare 

organizate  

Directorii, 

Responsabilul 

Comisie de 

formare continuă 

și perfecționare 

Șefii de 

compartimente 

CCD Sălaj 

ISJ Sălaj 

Furnizori de formare  

Centre de formare 

continuă a cadrelor 

didactice  

Personalul școlii 

Tarife anunțate 

Suma din 

proiectul de 

buget 

5.3. Participarea cadrelor didactice și 

a altor categorii de personal la 

expoziții, simpozioane, conferințe, 

congrese etc.  

Cel puțin 10 % din cadrele 

didactice participă la activități de 

perfecționare derulate în cadrul 

expozițiilor, congreselor 

simpozioanelor, conferințelor etc. 

Septembrie 

2020 – iulie 

2021 

Directorii, 

Responsabilul 

Comisie de 

formare continuă 

și perfecționare 

Instituții organizatoare Personalul școlii 

Taxe de participare 

Surse proprii 

Sponsorizări 

5.4. Dezvoltarea unor parteneriate cu 

alte școli de profil din regiuni și din 

țară, cu alte structuri implicate în 

formarea profesională inițială și 

continuă 

Derularea de parteneriate cu 

structuri educaționale și publice, 

implicate în învățământul 

profesional și tehnic în regiune și 

din țară. 

Decembrie 

2020 

Iunie 2021 

Membrii echipei 

manageriale,  

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Unități de învățământ 

din regiune și din țară 

Instituții de formare 

profesională 

Consiliul elevilor 

Personalul școlii 

Elevii 

 

Surse proprii 

5.5. Derularea unor activități de tip 

teambuilding cu participarea tuturor 

categoriilor de personal din școală, în 

locații externe școlii  

Participarea personalului unității la 

activitățile informale organizate 

pentru consolidarea echipei 

profesionale din școală. 

Semestrial Membrii CA 

Consilierul școlar 

Organizatori de 

evenimente 

Agenți economici 

parteneri 

Personalul școlii Surse proprii 

 

                                                                     Director, 

                                                                                   Prof. COSTACHE RODICA 

 

 

                                                                                         

                                                                            Director adjunct, 

                                                                            Prof. GASPAR HAJNAL 
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