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I. Aspecte generale privind managementul unităţii de învăţământ 
 

1. Priorităţi strategice 

 

Ca urmare a ordinului M.E.C. nr. 5956/2020 din 4.11.2020, se reînfiinţează CJEXTM, 

ca unitate conexă a Ministerului Educației și Cercetării. Finanțarea acestuia este asigurată de 

la bugetul de stat și complementar de la bugetul local al municipiului Timişoara, conform art 

2, alin(3) din regulamentului de funcționare a centrelor de excelență aprobat prin OMEC 

5.562/14.09.2020. 

Drept consecinţă s-a modificat adresa sediului juridic : str Amforei nr 4, 300660. 

Pentru anul şcolar 2021 - 2022, am orientat întreaga activitate, demersul didactic şi 

educaţional pe următoarele priorităţi strategice: 

1. Asigurarea suportului necesar desfășurării optime a activităților având în vedere situația 

sanitară actuală.  

2. Îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi digitale a personalului didactic în vederea creşterii 

calităţii serviciilor educaţionale oferite de unitatea şcolară  

3. Atragerea unor resurse umane de mare valoare : identificarea tinerilor capabili de 

performanţe înalte şi încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi 

metodică, interesat de performanţa academică. 

4. Creşterea calităţii activităţilor didactico-ştiinţifice, având la bază curriculum adecvat şi 

atractiv, dar şi un climat propice dezvoltării intelectuale. 

5. Promovarea imaginii centrului prin popularizarea rezultatelor  elevilor şi profesorilor. 

6. Implementarea Proiectului ERASMUS+, Educatori pentru elevi talentați și supradotați 

E - TAGS/ 2019-1-RO01-KA101-062030. 

 

 

 

2. Strategia de lucru a CJEXTM pentru anul şcolar 2021-2022 

I. ORGANIZARE ADMINISTRATIVĂ 

1. CJEXTM este unitate conexă a MEC, subordonată ISJTM. 

2. Finanţarea este asigurată de MEC, conform Legii nr. 102 din 8 mai 2019 pentru 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

3. Sediul administrativ al CJEXTM str. Cornelia Sălceanu nr. 11, 300561, Timişoara, Tel: 

0374088340; 0736632481, C.U.I. 35201236, web: www.cjextm.ro, e-mail: 

cjex.tm@gmail.com. 

4. Organigrama CJEXTM cuprinde: Directorul, Consiliul de administraţie, Cadrele 

didactice care lucrează pe discipline, arii curriculare sau domenii ştiinţifice, angajate 

PO, pe perioadă determinată sau în regim de voluntariat, Personal didactic auxiliar. 

5. Activitatea secretariatului se va desfăşura în regim mixt: online şi la sediu. 

Depunerea/eliberarea de acte se va face online. Intâlnirile “face-to-face” se desfăşoara 

la cerere, în urma unei programări telefonice. 

6. Activitatea psihologului se va desfăşura în regim mixt: online şi la sediu. Intâlnirile 

“face-to-face” se desfăşoara la cerere, în urma unei programări pe e-mail. 

7. Activitatea informaticianului se desfăşoară de regulă în regim “home office”. 

Intâlnirile “face-to-face” se desfăşoara conform necesităţilor centrului. 

http://www.cjextm.ro/
mailto:cjex.tm@gmail.com
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8. Activitatea contabilului se desfăşoară de regulă în regim “home office”. Intâlnirile 

“face-to-face” se desfăşoara conform necesităţilor centrului. 

 

II. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

1. Activităţile de predare-învăţare se desfăşoară în regim online, exceptând disciplinele 

vocaţionale care necesită întâlniri “face-to-face” sau disciplinele care necesită 

experimente de laborator. 

2. Cursurile online vor avea o durată de 1,5 - 2 ore, plus o temă care necesită un timp de 

rezolvare/corectare de 1,5 - 2 ore. 

3. Activităţile de predare-învăţare se vor desfăşura pe platforma educaţională G-suite, 

necesitând folosirea unui dispozitiv cu microfon şi webcam. 

4. Toate activităţile sunt monitorizate de managementul CJEXTM. 

 

III. SELECŢIA şi ANGAJAREA CADRELOR DIDACTICE 

1. Cadrele didactice care manifestă interes constant față de pregătirea de performanță a 

elevilor vor depune online o cerere de angajare și un portofoliu ce conține curriculum 

vitae, documente justificative, recomandare din partea inspectorului de specialitate. Se 

respectă PO Cod: P 09.08. 

2. Profesorii care au colaborat cu CJEXTM în anii şcolari precedenţi, ai căror elevi au 

obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri, vor trimite pe mail o cerere de 

continuare a activităţii. 

3. Cadrele didactice selectate încheie un CONTRACT DE VOLUNTARIAT cu CJEXTM 

sau sunt angajate în regim de PO, pe o perioada determinată, cu acordul ISJ TM. 

4. Drepturile şi atribuţiile profesorilor voluntari /angajaţi la CJEXTM decurg din 

Contractul de voluntariat/muncă şi ROF CJEXTM în vigoare. 

 

IV. SELECŢIA şi ADMITEREA ELEVILOR 

1. Admiterea la CJEXTM, în acest an şcolar, se va face în urma completării  

CHESTIONARELOR DE ANALIZĂ PSIHOLOGICĂ / testarea 

PSIHOLOGICĂ şi a promovării unui TEST/ DISCIPLINA DE STUDIU.  

Analiza psihologică și testul la disciplină sunt OBLIGATORII. 
2. Elevii care manifestă interes constant față de pregătirea de performanță, se vor înscrie 

pentru TESTAREA PSIHOLOGICĂ (completarea CHESTIONARELOR 

PSIHOLOGICE) şi  pentru TESTAREA LA DISCIPLINA DE STUDIU 

DORITĂ, pe platforma de însciere a CJEXTM, a cărui link va fi disponibil în perioada 

01.10.2021 – 15.10.2021 

3. Pe mailul de înscriere se va trimite planificarea pentru  testarea psihologică.  

4. Data şi ora  TESTULUI/DISCIPLINĂ DE STUDIU se anunţă oficial pe site şi alte 

canale media. 

5. Testarea pe disciplină va fi online, pe o platformă securizată, cu webcam pornite.  

6. Calendarul de selecţie şi un model de test/disciplină se va afişa după începerea anului 

şcolar. 

7. Elevii admişi la CJEXTM, au obligaţia să frecventeze cursurile online, să participe la 

activităţile propuse de profesorii coordonatori şi să respecte ROF CJEXTM în vigoare. 

 

V. ACTIVITATEA PSIHOLOGULUI. ANALIZA PSIHOLOGICĂ 

1. TESTAREA PSIHOLOGICĂ . Pe mailul de înscriere se va trimite planificarea pentru  

testarea psihologică. Elevii vor completa chestionarele psihologice, ONLINE sau fizic 
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(la sediul CJEXTM). Timpul de completare a chestionarelor psihologice este de maxim 

2 ore/elev. 

2. PROFILUL PSIHOCOMPORTAMENTAL. În urma completării chestionarelor 

psihologice (desfășurate “face-to-face” sau online) psihologul va întocmi un profil 

psiholocomportamental pentru fiecare elev testat. 

3. ANALIZA PSIHOLOGICĂ = consilierea psihologică realizată pe baza profilului 

psihocomportamental, se desfășoară pe parcursul anului școlar, cu elevii CJEXTM. 

Consilierea psihologică se va realiza, pe bază de programare “face-to-face”  sau online.  
 

 

3. Documentele de proiectare managerială elaborate în sem I 

 

 Au fost realizate în cadrul general stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului 

preuniversitar elaborată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi au fost întocmite pe baza lor 

următoarele: 

1) Documente de proiectare: 

- Plan managerial 2021-2022;  

- Regulament de Ordine Interioară - revizuit; 

- Proiectul de buget de cheltuieli pentru 2022;  

- Proiect plan de achiziții 2022. 

2) Documente de evaluare şi diagnoză:  

- Documente de raportare financiar-contabilă; 

 

4. Decizii interne elaborate în sem I 
 

 În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul şcolar 2021-

2022, sem I, au fost emise decizii interne printre care pentru numirea:  

- Consiliul de administrație;  

- Comisia de selecţie a elevilor; 

- Profesorilor coordonatori de grupe de excelență;  

- Comisia paritară; 

- Comisia pentru inventarierea bunurilor; 

- Comisia SIIIR; 

- Decizia privind organizarea Echipei de Gestionare a Riscurilor,   etc. 

 

5. Activităţile de monitorizare şi control  
 

S-au realizat în principal prin următoarele forme:  

1) Pentru activitatea didactică:  

a. Evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de 

respectare și efectuare a acestora;  

b. Analiza rezultatelor obţinute de elevi la concursuri şcolare;  
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2) Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă:  

a. Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administraţie şi 

financiar contabil;  

b. Verificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiar-contabil;  

c. Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor;  

d. Inventarierea anuală a activelor şi pasivelor instituţiei. 

 

6. Alţi indicatori realizaţi:  

- Elaborarea documentele specifice funcţiei de conducere: planul managerial, 

planurile operaţionale;  

- Realizarea şi actualizarea unui site funcțional care reprezintă un mijloc esențial în 

organizarea și desfășurarea activităților  www.cjextm.ro 

- Punerea la dispoziție a licenței gratuite Gsuite for Education pentru toți elevii și 

profesorii; 

- Încheiere contractelor de muncă pe perioadă determinate/contractelor de voluntariat 

și a fișelor posturilor cadrelor didactice angajate, cu noile prevederi referitoare la 

școala online.  

 

 

II. Curriculum 
 

Obiective:  

 Optimizarea procesului de predare-învăţare printr-o selecție riguroasă a cadrelor 

didactice cu înclinații pentru marea performanță, eficientizarea componentelor 

proiectivă, acţională şi evaluativă ale actului didactic la toate disciplinelor existente în 

CJEXTM;  

 Achiziţionarea de mijloace tehnice de învățământ (multifuncționale, microscoape, 

laptopuri, videoproiectoare, camera web si camera de documente, baterie de teste 

psihologice) pentru completarea și suținerea actului educațional;  

 Dezvoltarea unui management educaţional axat pe competenţă şi valori democratice;  

 Valorificarea potenţialului resurselor umane prin monitorizarea activităţilor de 

performanţă;  

 Monitorizarea constantă a activităţii educative şi de prevenire a violenţei în timpul 

acestora;  

 Creşterea calitativă a activităţii ca urmare a colaborării cu ceilalţi factori educaţionali 

şi a acţiunilor de control. 

Activitatea de proiectare a procesului educativ s-a realizat sub coordonarea 

inspectorilor școlari de specialitate. Acestea au avut la bază programele Olimpiadelor 

Naționale de specialitate şi programele şcolare în vigoare. Tematica propusă asigură integral 

acoperirea conținuturilor vizate de concursurile și olimpiadelor de specialitate. 

 

 

http://www.cjextm.ro/
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In sem I, anul şcolar 2021-2022, marea majoritate a activităţilor centrului s-au 

desfăşurat online. O grupă de matematică a avut activităţi hidrid şi grupele vocaţionale de 

muzică s-au desfăşurat fizic. 

Iniţial, au fost programate testele de admitere in perioada 25-30 octombrie şi inceperea 

activităţilor propriuzise din 1 noiembrie, dar datorită unei vacanţe impuse, aceste activităţi s-

au decalat pt 8-12 noiembrie, activităţile începând după 15 noiembrie. 

 

III. Resurse umane 
 

1. Cadre didactice si didactic-auxiliar 

 

In anul şcolar 2020-2021, cu ocazia reînfiinţării CJEXTM, conform Adr. nr. 11483/02.10.2020  

ISJ TM, au fost aprobată spre finanţare următoarea structură de personal: 

2020 - 2021 

Denumirea postului Personal  aprobat 

Director 1 

Profesori 0,94 (norme) 

Psiholog 0,25 

Laborant 0 

Contabil (adm financiar) 0,5 

Informatician 0,25 

Secretar 0,5 

Ingrijitor 0 

Total: 3,44 posturi:   1,94 norme didactice,  1,5 

norme did-aux 

 

Aceeaşi structură se păstrează şi în anul şcolar în curs, conform adresei ISJ TM 16944/ 

18.11.2021 

Selecţia 

 Selecția profesorilor s-a făcut pe baza unei cereri de continuitate, iar profesorii noi care 

au dorit să activeze în CJEXTM, au depus o cerere și  un portofoliu ce conține C.V., documente 

justificative și o recomandare din partea inspectorului școlar de specialitate. Au fost selectați 

profesori care manifestă interes față de pregătirea de performanță a elevilor, având prioritate 

cei ai căror elevi au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri. 
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Profesorii selectaţi au obligația de a-și deșfășura activitățile conform planificării, 

respectând tematicile cursului și datele planificate, pentru parcurgerea optimă a programei 

școlare aferente concursurilor și olimpiadelor școlare, fazele județene și naționale. 

 

  2019 - 2020 2020-2021 2021-2022 

Nr. 

Crt. 
Disciplina 

Nr. 

prof 

Nr. 

grupe 

Nr. 

prof 

Nr. 

grupe 

Nr. 

prof 

Nr. 

grupe 

1.  Limba și lit. română 4 4 6 6 6 6 

2.  Limbi clasice  2 1 2 2 2 2 

3.  Matematică 35 11 26 11 31 11 

4.  Limba engleză 4 4 4 5 2 2 

5.  Limba franceză 2 2 1 2 2 3 

6.  Fizică 2 2 3 3 2 3 

7.  Chimie 0 0 0 0 0 0 

8.  Biologie 4 4 4 5 4 5 

9.  Geografie 2 2 2 2 5 5 

10.  Istorie 0 0 0 0 1 2 

11.  Religie ortodoxă 1 1 1 1 1 1 

12.  Psihologie 0 0 0 0 1 1 

13.  Arte vizuale 1 1 0 0 1 2 

14.  Muzică -intrumente 10 9 0 0 6 6 

15.  Coregrafie 1 1 0 0 0 0 

16.  Teatru 0 0 0 0 0 0 

17.  Informatică 6 5 3 2 3 2 

18.  Robotică 2 1 2 2 2 3 

19.  Debate 0 0 0 0 1 1 

 TOTAL: 76 48 54 41 70 55 

 Nr. norme: 10,22  0,94  0,94  

 

 

 

2. Elevii 

 

În anul perioada 15sept – 1 noiembrie s-au înscris pe platforma ISJ, peste 1000 de elevi. 

In perioada 8-12 noiembrie au avut loc testările pentru admiterea în grupele de pregătire 

pt excelenţă. S-au susţinut testări scrise sau interviuri online la toate materiile, iar pe parcursul 

semestrului au fost distribuite testările spihologice. Datorită faptului că activităţile se 

desfăşoară online, s-au acceptat şi grupe mai numeroase. (la materiile care au avut cerere: 

matematică şi română, clasele V, VI; engleză) 
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Distribuţia eleviilor pe materii: 

 

 

Istoric al numărului de elevi înscriși/pregătiți în centrul de excelență 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021 

344 791 747 795 605 953 

 

IV. Resurse materiale 
Obiective:  

 Gestionarea eficientă a resurselor materiale  

 Repartizarea bugetului. 

Au fost achiziţionate în sem I, anul şcolar 2021 - 2022: 

 Consumabile (hârtie, toner, dezinfectant). 

 În momentul de faţă, cele trei birouri din incinta Liceului Teoretic ”J. L. Calderon” 

Timișoara sunt mobilate cu birouri, scaune, dulapuri împrumutate. 

 Cadrele didactice şi-au asigurat din resurse proprii necesarul de consumabile şi material 

didactic. 

 

Nr. 

Crt. 
Disciplina Nr grupe Nr. elevi 

1.  Limba și literatura română 6 178 

2.  Limbi clasice  2 23 

3.  Matematică 11 227 

4.  Limba și literatura engleză 2 64 

5.  Limba și literatura franceză 3 41 

6.  Fizică 3 59 

7.  Biologie 5 105 

8.  Geografie 5 25 

9.  Istorie 2 29 

10.  Psihologie 1 6 

11.  Arte vizuale 2 44 

12.  Muzica 6 17 

13.  Religie ortodoxă 1 3 

14.  Informatică 2 31 

15.  Robotică 3 70 

16.  Debate 1 31 

 TOTAL 55 953 
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V. Rezultate la concursuri şcolare 
 

Având în vedere că în sem I, nu au avut loc olimpiade şcolare, elevii au participat 

sporadic la diverse concursuri online, organizate de Societăţi de ştiinte, sau alte organizaţii, 

ONG-uri, sau Instituţii de învăţământ. Avem şi câteva publicaţii premiate. Rezultatele sunt în 

curs de contabilizare. 

 

VI. Relaţii publice, comunicare şi imagine 
   

Obiective:  

 Obţinerea informaţiilor din mediu extern şi intern şi identificarea persoanelor şi 

instituţiilor care să constituie  noduri de comunicaţie şi realizarea colaborării cu acestea; 

 Inventarierea, gestionarea eficientă şi transmiterea informaţiilor de interes public;  

 Organizarea punctelor de informare şi documentare pentru cadre didactice, elevi şi 

părinţi;  

 Asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte activitatea Centrului şi conturarea unei 

imagini pozitive a acestuia în rândul comunităţii locale. 

 

Imaginea instituției și relaţiile cu publicul au fost menţinute prin:  

 

 Stabilirea modului de comunicare a informaţiilor transmise şi a unor reglementări 

interne cu privire la circulaţia informaţiilor;  

 Stabilirea programului de lucru cu publicul a directorului unităţii, şi a cadrelor didactice 

auxiliare, gestionarea cererilor, notelor, reclamaţiilor, sesizărilor şi a altor documente 

primite sau transmise; 

 Actualizarea materialelor publicate pe site-ul instituției, 

 Respectarea cu stricteţe a termenelor şi celorlalte reglementări externe şi interne;  

 Încheierea de parteneriate cu școlile care găzduiesc activitățile Centrului Județean de 

Excelență Timiș. 

In data de 28.10.2021, directorul CJEXTM a participat, alături de insp. şcolar gen. la o 

conferinţă de presă, unde a fost evidenţiată activitatea centrului. 

https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/pregatire-online-pentru-elevii-olimpici-din-judet-

cu-sprijin-de-la-centrul-judetean-de-excelenta-1511217/ 

 

 

 

Director, 

Prof. Gizela Agneta Fuioagă 

 

 

https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/pregatire-online-pentru-elevii-olimpici-din-judet-cu-sprijin-de-la-centrul-judetean-de-excelenta-1511217/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/pregatire-online-pentru-elevii-olimpici-din-judet-cu-sprijin-de-la-centrul-judetean-de-excelenta-1511217/

