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România 
It is a country located in central, eastern and south-

eastern Europe.  Its neighbors are Bulgaria to the south, 

Ukraine to the north, Hungary to the  west, Serbia to the 

southwest, Moldova to the east and it opens to the  Black 

Sea. The country's capital is Bucharest.  With an area 

of 238,397  km2, Romania is the twelfth largest country 

in Europe and the sixth largest country in the European 

Union in terms of population,  with approximately 19.26 

million inhabitants. Its climate is  temperate continental. 

The Danube River, the second largest  river in Europe, 

springs from the Black Forest Mountains of Germany, 

and flows into the Black Sea through the Danube  Delta. 

The Carpathian Mountains cross Romania from north  to 

southwest, being an outstanding landform. 

 Este o țară locată în centrul, estul și sud-estul Europei. 

Vecinii ei sunt Bulgaria la sud, Ucraina la nord, Ungaria la 

vest, Serbia în sud-vest, Moldova la est și are deschidere la 

Marea Neagră. Capitala țării este la București. Cu o suprafață 

de 238.397 km2 , România este a douăsprezecea țară ca 

mărime din Europa și a șasea țară dintre statele Uniunii 

Europene ca și număr de locuitori, având aproximativ 19,26 

milioane de locuitori.  

Clima este temperat continentală.  

 Fluviul Dunărea, al doilea fluviu ca mărime din 

Europa, izvorăște din munții Pădurea Neagră din Germania, și 

se revarsă în Marea Neagra prin Delta Dunarii. Munții Carpați 

traversează România de la nord la sud-vest, fiind o formă de 

relief deosebită.  
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Stema Județului Maramureș se compune dintr-un scut tăiat ce cuprinde  

principalele simboluri ale zonei: 

•   capul de zimbru, vechi simbol maramureşean 

•   capra neagră (simbolul Munţilor Rodnei)  

•   o biserică din lemn  

 

The emblem of Maramureș County consists of a shield, comprising the 

main symbols of the area:    

• the bison head, an old Maramures symbol 

• the black goat (symbol of the Rodna Mountains) 

• a wooden church 

Județul Maramureș este situat în partea de nord-vest a României 

și este unul dintre cele 41 de județe ale țării.  

 

Maramureș County is located in the northwest of Romania and is 

one of Romania’s 41 counties.  
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Relieful este predominant muntos și are aspectul unui larg amfiteatru natural, în interiorul căruia este Depresiunea 

Maramureșului. Județul Maramureș are un patrimoniu natural deosebit cu  arii naturale protejate, din care un parc 

național – Parcul Național Munții Rodnei - Rezervație a Biosferei, precum si un parc natural – Parcul Natural Munții 

Maramureșului 

The landform is 

predominantly mountainous 

and having the appearance of 

a large natural amphitheater, 

inside which is the 

Maramureș Depression. 

Maramureș County has a 

special natural heritage with 

several protected natural 

areas, including. 

Rodna Mountains National Park - Biosphere Reserve, as well as Maramureș Mountains Natural Park 
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Maramureș este o zonă foarte cunoscută a 

României, fiind considerată una dintre cele mai 

tradiționale regiuni ale ţării, porțile 

maramureșene  din lemn și portul popular fiind 

simboluri ale regiunii. 

Maramureș is a very well-known area 

of Romania, being considered one of the most 

traditional regions of the country. The Maramureș 

wooden gates and the folk costumes are symbols 

of the region. 
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The Merry Cemetery 

of Săpânța - 

 

 where the funny or sadder 

messages on the blue crosses, 

summarize the lives of those who 

rest there. 

Maramureșul este reprezentat de numeroasele obiective turistice precum: 

Maramureș is represented by numerous tourist attractions such as: 

Cimitirul vesel din 

Săpânța  

 

unde mesajele haioase sau mai triste de 

pe crucile albastre  rezumă viața celor 

ce se odihnesc acolo. 
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The Sighet Memorial Museum  

This museum is built in a former prison and is a 

space dedicated to the horrors that happened during 

the communist regime in Romania. 

Memorialul durerii de la 

Sighet  

 

Acest  muzeu este construit într-o fostă 

închisoare și este un spațiu dedicat ororilor 

întâmplate în timpul regimului comunist în 

România.  
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Traseul cu MOCĂNIȚA  
 (trenul cu aburi) de pe Valea Vaserului  - Vișeul de Sus este o altă atracție turistică a Maramureșului. 

The MOCĂNIȚA  
steam train route of the Vaser valley – Vișeul de Sus is another tourist attraction of  Maramureș. 
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Cascada Cailor (Horses Waterfall) 
It is located near Borșa, a popular tourist resort, and it 
is the largest waterfall in  Romania, located at an 
altitude of 1300 m and the waterfall is 90 meters high. 

Cascada Cailor este situată în apropiere de 

stațiunea turistică Borșa, fiind cea mai mare cascadă din 

România și se află la altitudinea de 1300 m iar căderea de 

apă  este de 90 de metri. 
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WOODEN CHURCHES –  

In 1999, a number of eight churches, masterpieces of wooden 

architecture in Maramureş, were included in the UNESCO 

World Heritage List, symbolically representing hundreds of 

historical monuments in this category. 

 

The wooden church from Peri, Săpânța is the talles wooden 

church in the world.  

BISERICI DIN LEMN  

În anul 1999, un număr de opt biserici, capodopere ale 

arhitecturii de lemn din Maramureş, au fost înscrise pe Lista 

Patrimoniului Mondial UNESCO, reprezentând simbolic sutele 

de monumente istorice din această categorie.  

Biserica de lemn de la Peri, Săpânța este cea mai înaltă biserică 

de lemn din lume. 
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Bârsana is one of the favorite destinations of 

Romanian and foreign pilgrims and tourists due 

to the Wooden Church dedicated to 

"The Presentation of the Blessed Virgin Mary", 

the Bârsana Monastery but also to the folk 

costume, the wooden gates carved in Maramureș 

style and last but not least, the local cuisine. 

Bârsana este una dintre destinațiile preferate 

ale pelerinilor și turiștilor din țară, dar și din 

străinătate, datorită Bisericii de lemn „Intrarea 

Maicii Domnului în Biserică”, a Mănăstirii 

Bârsana dar și a portului popular, a porților 

sculptate în stil maramureșean și nu în ultimul 

rând a bucătăriei din această zonă.  
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BÂRSANA 



MUNICIPIUL BAIA  MARE  

 este situat în Depresiunea Maramureșului, la poalele 

Munților Gutâi. Ca obiective turistice în Baia Mare se pot 

vizita: 

BAIA MARE MUNICIPALITY  

 is located in the Maramureș Depression, at the foot of the 

Gutâi Mountains. As tourist attraction in Baia Mare you can 

visit: 
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Baia Mare Village Museum 

 which includes houses, wooden churches and 

Maramures gates specific to each region of the 

county. 

Muzeului Satului din Baia Mare 

 care cuprinde case, biserici de lemn și porți 

maramureșene specifice fiecărei regiuni a județului. 
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The Museum of Mineralogy - is the largest regional 

museum in Europe, many of the exhibits being 

considered unique in the world and heritage values. 

It includes mineral samples, rocks and fossils, 

unofficially called the "mine flower  

museum". 

Muzeul de mineralogie cel mai mare muzeu regional din Europa, 

multe din exponate fiind considerate unicate mondiale și valori de 

patrimoniu.  

El cuprinde  eșantioane minerale, roci și fosile, neoficial fiind 

numit ”muzeul florilor de mină”.  

MUZEUL DE MINERALOGIE  
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The School Center for Inclusive Education Baia Mare is a special integrated educational institution that 

offers, coordinates and monitors specific educational services and aims to promote the values and practices of modern 

society, to improve the quality and equity of education and, especially, to reduce social barriers and prejudices. 

Centrul Școlar de Educație 

Incluzivă Baia Mare este o 

instituție de învățământ special 

intregrat care oferă, coordonează și 

monitorizează servicii educaționale 

specifice și care îşi propune să 

promoveze valorile şi practicile 

societăţii moderne, să aducă 

îmbunătăţiri în calitatea şi echitatea 

educaţiei şi, mai ales, să reducă 

barierele sociale şi prejudecăţile. 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare  
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It offers training, education, recovery, professionalization and socio-professional integration services for young 

people with disabilities, being an open, friendly, tolerant and democratic environment, without discrimination and exclusion. 

 Școala noastră este  corelată cu specificul de învăţare al elevilor, ţinând cont de tipuri de deficienţe ale acestora. De 

asemenea, îşi concentrează atenția asupra finalităților educației: dobândire de abilități, atitudini, competențe, credinţe şi 

valori și favorizează creșterea încrederii în capacitățile și forțele proprii. Ea oferă servicii de instruire, educare, recuperare, 

profesionalizare şi integrare socio-profesională pentru tinerii cu dizabilități,  fiind un mediu deschis, prietenos, tolerant și 

democratic, fără discriminare și excludere.  

Our school is correlated with the specifics 

of our students' learning, taking into 

account their types of deficiencies. It also 

focuses on the goals of education: the 

acquisition of skills, attitudes, 

competences, beliefs and values and 

promotes increased confidence in one's 

abilities and strengths.  
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Școala a fost înfiinţată în anul 1998 ca școală profesională pentru elevii cu deficiențe, continuând astfel procesul 

educațional și de formare profesională a acestora, cu scopul integrării lor în societate.  La început, au fost numai două clase, 

cu un număr de 24 de elevi, în prezent, fiind 17 clase cu 154 elevi înscriși.  

 The school was established in 1998 as a vocational school for students with disabilities, thus continuing the 

educational process and their vocational training, in order to integrate them into society. At the beginning, there were 

only two classes, with a number of 24 students, currently, there are 17 classes with 154 enrolled students. 
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De-a lungul timpului  școala a fost într-o continuă 

dinamică, dezvoltându-se permanent din punct de 

vedere al resursei umane, al beneficiarilor direcți ai 

educației, dar și a bazei materiale. Pornind sub 

denumirea Școala Profesională pentru Deficienți Baia 

Mare, în anul şcolar 2006-2007, denumirea școlii s-a 

schimbat în Şcoala de Arte şi Meserii Baia Mare, iar din 

1 septembrie 2010 până în prezent fiind cunoscută sub 

denumirea Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Baia 

Mare (CSEI Baia Mare).  

Over time, the school has been in a continuous dynamic, 

constantly developing in terms of human resources, direct 

beneficiaries of education, but also the material base. Starting 

under the name „Vocational School for the Disabled Baia 

Mare”, in the school year 2006-2007, the name of the school 

changed to School of Arts and Crafts Baia Mare, and from 

September 1, 2010 until now being known as the School Center 

for Inclusive Education Baia Mare (CSEI Baia Mare). 
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Public pre-university education is part of 

decentralized public services and is subordinated to the 

Ministry of Education through the county school 

inspectorates. They ensure the observance of the 

legislation and the evaluation of the educational system 

and process, as well as the implementation of the 

educational policy at a local level. The School Center for 

Inclusive Education has double subordination, to the 

Maramureș County School Inspectorate, as well as to the 

territorial administrative unit, respectively the Maramureș 

County Council, which is responsible for the institution's 

budget. 

          Învăţământul preuniversitar de stat  face parte din serviciile publice descentralizate şi este subordonat 

Ministerului Educaţiei prin inspectoratele şcolare judeţene. Acestea asigură la nivel local respectarea legislaţiei şi 

evaluarea sistemului şi procesului educaţional, precum şi implementarea politicii educaţionale. Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă are dublă subordonare, față de Inspectoratul Școlar Județeam Maramureș, precum și fața de unitatea 

administrativ teritorială, respectiv Consiliul Județean Maramureș, acesta fiind responsabil de bugetul instituției.  
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• The school's vision refers to the promotion of a quality education and personal development in order to ensure the 

social integration/reintegration of students with SEN and people in difficulty. 

• CSEI Baia Mare’s mission: an open school that responds to the needs of students with SEN and people in difficulty by 

stimulating and developing communication, learning, relationship and social-adaptive skills. 

•  CSEI Baia Mare’s motto: "A chance for everyone“.  

• Viziunea școlii se referă la promovarea unei educații de calitate și dezvoltare personală în vederea asigurării 

integrării/reintegrării sociale a elevilor cu CES/persoanelor aflate în dificultate. 

• Misiunea CSEI Baia Mare: o școală deschisă care să răspundă nevoilor elevilor cu CES și persoanelor aflate în 

dificultate prin stimularea și dezvoltarea abilităților de comunicare, învățare, relaționare și social-adaptative. 

• Deviza CSEI Baia Mare: „O șansă pentru fiecare”. 

22 



Oferta educațională a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă este adaptată la nevoile de formare profesională 

identificate pe piaţa muncii şi are în vedere formarea de competenţe profesionale ale elevilor. Aceasta cuprinde cadrul 

educativ–terapeutic, compensator și de profesionalizare în următoarele domenii: 

• domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice, specializarea zidar-

pietrar-tencuitor;  

• domeniul mecanică, specializarea tinichigiu, 

vopsitor auto. 

Nivel de învățământ: ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică. Forma de învățământ: zi  

The educational offer of the School Center for Inclusive Education is adapted to the vocational training needs 

identified on the labor market and takes into account the training of students' professional skills. It includes the 

educational-therapeutic, compensatory and professionalization framework in the following fields: 

• constructions, installations and public works, masonry-stone-

plasterer specialization; 

• mechanics, tinsmith/car painter specialization;  

Education level: lower secondary education – technical path. Form of education: full-time. 
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• domeniul turism şi alimentaţie, 

specializarea bucătar; 

• domeniul industrie textilă şi pielărie, specializarea confecţioner 

produse textile; 

• domeniul fabricarea produselor din 

lemn, specializarea tâmplar universal; 

  

• tourism and public food 

service, chef specialization; 

• textile and leather industry, textile manufacturer specialization;  

• manufacture of wood products, 

specialization in universal 

carpentry;  

ADMINISTRAȚIA 

NAȚIONALĂ  A 

PENITENCIARELOR 
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Cursurile se desfășoară în clădirile proprii școlii. 

Acestea cuprind:  
The courses take place in the school's own buildings. 

These include:  

  10 săli de clasă special amenajate astfel încât să 

corespundă nevoilor elevilor noștri, unde aceștia 

dobândesc cunoștințele teoretice necesare. Activitățile 

instrustuctiv-educative se desfășoară conform 

curriculelor adaptate învățământului special, de către 

cadre didactice specializate.  

 10 classrooms specially designed to meet the needs of our 

students, where they acquire the necessary theoretical 

knowledge. The instructional and  educational activities are 

carried out according to a curricula adapted to special 

education, by specialized teachers.  

 2 laboratoare de informatică unde elevii 

asimilează și dezvoltă competențele digitale necesare 

contextului social actual. 

 2 computer labs where students assimilate and 

develop the digital skills necessary for the current 

social context. 
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 workshops in which students 

carry out practical training 

activities. 

 The school has 5 workshops: 

mechanics (1), textile industry 

(1), public catering (2), 

constructions (1), as well as 

sheltered workshops for classes 

that have the recommendation 

of simple tasks under 

supervision, these working 

through the teachers' 

association “A chance for the 

craftsmen”. 

 ateliere în care elevii 

desfășoară activitățile de instruire 

practică.  

Școala are 5 ateliere: mecanică 

(1), industrie textilă (1), 

alimentaţie publică (2), construcţii 

(1), precum și ateliere protejate 

pentru clasele care au 

recomandarea de sarcini simple 

sub supraveghere, acestea 

funcționând prin intermediul 

asociației profesorilor ”O șansă 

meseriașilor”.  
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 SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI SPORT (1). 

 

GYM (1); 

 

 CABINET MEDICAL 

CABINET ASISTENT SOCIAL 

 ARHIVĂ 

 SPAȚII ADMINISTRATIVE 

 MEDICAL OFFICE 

 SOCIAL WORKER OFFICE 

 ARCHIVE 

 ADMINISTRATIVE OFFICES 
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Oferta terapeutică este individualizată şi adaptată 

nivelului de dezvoltare a fiecărui elev, a necesităţilor 

acestuia, dar şi predicţiilor asupra dezvoltării (ţinând cont 

de diagnosticul medical, psihologic etc.). Pentru aceasta 

avem spații special amenajate:  

The therapeutic offer is individualized and 

adapted to the level of development of each student, 

to his needs, but also to the predictions on the 

development (taking into account the medical, 

psychological diagnosis, etc.). For this we have 

specially arranged facilities:  

  un cabinet de psihodiagnoză, 

în care  se realizează evaluarea, 

diagnoza, prognoza şi 

 a psychodiagnosis office, where the evaluation, 

diagnosis, prognosis and psycho-pedagogical design is 

performed, as well as the professional guidance and 

school counseling of our students. 

 a speech therapy office, equipped with specific 

materials necessary for the recovery of language 

disorders. The activity is carried out by speech 

therapists both through specific educational 

software and through classical methods. 

  un cabinet de logopedie, dotat cu materiale specifice 

necesare recuperării tulburărilor de limbaj. Activitatea este 

desfășurată de către logopezi atât prin intermediul unor 

softuri educaționale specifice, cât și prin metodele clasice. 

28 

proiectarea psihopedagogică, precum și  consilierea, 

orientarea şcolară şi profesională a elevilor 



 o sală senzorială în care se 

desfășoară activități de stimulare 

multisenzorială și de relaxare, în 

funcție de nevoile și specificul elevilor. 

Utilizarea camerei de stimulare 

senzorială provoacă, motivează, 

stimulează copiii cu deficiență mintală 

sau calmează copiii cu autism/tulburări 

comportamentale. 

 sensory room where multisensory 

stimulation and relaxation activities 

are carried out, depending on the needs 

and specifics of the students. Using the 

sensory stimulation room causes, 

motivates, stimulates children with 

mental disabilities or calms children 

with autism / behavioral disorders. 
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 sală de kinetoterapie, folosită pentru îmbunătățirea 

calității individuale a vieții. Sala este dotată cu materiale 

specifice recuperării fizice, activitățile fiind efectuate 

sub îndrumarea profesorilor kinetoterapeuți. De aceste 

servicii beneficiază atât elevii școlii, cât și elevii cu CES  

integrați în învățământul de masă. 

 kinetotherapy room, used to improve the 

individual's quality of life. The room is equipped 

with materials specific to physical recovery, the 

activities being performed under the guidance of 

physical therapists. Both our students and students 

with SEN integrated into mainstream education 

benefit these services. 
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KINETOTERAPIE 
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SPAȚIILE 
AUXILIARE ALE 

ȘCOLII 

•  biblioteca şcolară, care 

cuprinde un număr de peste 

10.000 de volume, cărți de 

specialitate sau beletristică 

adecvate vârstei; 

• internatul, în care sunt 

școlarizați elevii centrului; 

32 

The auxiliary school facilities include:  

• the school library, which includes a number of over 10,000 volumes, specialized books or age-

appropriate fiction; 

• the dormitory, where where the students of the center are accommodated. 



Starting with the year 2010/2011, the educational services of our 

school have been expanded and outsourced through specialized 

human resources - itinerant and support teachers and 

physiotherapists. Thus, at present, a number of approximately 

157 students with SEN from 28 schools, integrated individually or in 

groups in mainstream school units (primary, secondary, high school), 

benefit from educational support services and  physical therapy. A 

number of 16 teachers work in integrative schools, offering 

educational services to students  with SEN. The activity of support 

teachers takes place both in class, during classes and individually in 

school offices. 

Începând cu anul 2010/2011, serviciile educaționale ale școlii noastre s-au extins și externalizat prin resurse umane 

specializate - profesori itineranți și de sprijin și kinetoterapeuți. Astfel, în prezent, un număr de aproximativ 

157 elevi cu CES din 28 de instituții școlare, integrați individual sau pe grupe în unitățile școlare de masă (nivel primar, 

gimnazial, liceal), beneficiază de servicii educaționale de sprijin și kinetoterapie. Un număr de 16 cadre didactice își 

desfășoară activitatea în școlile integratoare, oferind servicii educaționale elevilor cu CES. Activitatea profesorilor de 

sprijin se desfășoară atât la clasă, în timpul orelor de curs, cât și individual în cabinetele școlare. 
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ATRIBUŢIILE PROFESORULUI ITINERANT ŞI DE SPRIJIN SUNT 

URMĂTOARELE: 

• colaborează cu comisia internă de expertiză complexă din unitatea de învăţământ special 

în vederea preluării informaţiilor privind evaluarea şi planul de servicii individualizat al 

copilului/elevului cu CES integrat în învăţământul de masă;  

• colaborează cu toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ în care este înscris 

copilul/elevul în vederea realizării unei integrări şcolare eficiente şi punerii în aplicare în 

mod unitar a planului de servicii individualizat;  

• elaborează şi pune în aplicare planul de intervenţie personalizat realizat pe baza planului 

de servicii individualizat, în parteneriat cu membrii echipei multidisciplinare;  

• realizează adaptarea curriculară în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă;  

• monitorizează aplicarea programelor curriculare adaptate şi evaluează, în parteneriat cu 

cadrele didactice  de la grupă/clasă, rezultatele aplicării acestora;  

• realizează materiale didactice, instrumente de lucru şi de evaluare specifice în colaborare 

cu cadrele didactice de la grupa/clasa în care sunt elevi cu CES;  
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•participă, în timpul orelor de predare-învăţare, la activităţile care se desfăşoară în clasă;  

• participă la activităţile educative şcolare şi extraşcolare  din grupă/clasă în calitate de 

observator, consultant, coparticipant;  

• desfăşoară activităţi de stimulare cognitivă individuală sau în grup;  

• realizează evaluări periodice şi reproiectează programul de intervenţie personalizat în funcţie 

de rezultatele obţinute;  

•consiliază părinţii/tutorii copiilor/elevilor care beneficiază de serviciile de sprijin şi 

colaborează cu aceştia;  

•la cererea părinţilor/tutorilor şi/sau a cadrelor didactice poate recomanda evaluarea şi 

orientarea şcolară de către comisia din cadrul CJRAE/CMBRAE a tuturor acelor copii/elevi 

care au dificultăţi de învăţare şi nu beneficiază de servicii educaţionale de sprijin. 



THE ATTRIBUTIONS OF THE ITINERANT AND SUPPORT TEACHER ARE THE FOLLOWING: 

• makes the curricular adaptation in partnership with the teachers from the group / class; 

• monitors the application of the adapted curricular programs and evaluates, in partnership with the teachers from the 

group / class, the results of their application; 

• develops specific teaching materials, work and evaluation tools in collaboration with the teachers from the group / class 

in which the students with SEN are;    

• participates, during the teaching-learning classes, in the activities that take place in the classroom; 

• participates in school and extracurricular educational activities in the group / class as an observer, consultant, co-

participant;  

• carries out individual or group cognitive stimulation activities; 

• collaborates with the internal commission of complex expertise from the special education unit in order to take over the 

information regarding the evaluation and the individualized service plan of the child / student with SEN integrated in the 

mass education;  

• collaborates with all the teachers from the educational unit in which the child / student is enrolled in order to achieve an 

efficient school integration and to implement in a unitary way the individualized service plan; 

• elaborates and implements the personalized intervention plan based on the individualized service plan, in partnership 

with the members of the multidisciplinary team;  

•  
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•performs periodic evaluations and redesigns the personalized 

intervention program according to the results that have been obtained;  

•  advises the parents / guardians of the children / students who benefit 

from the support services and collaborates with them; 

•  may recommend at the request of parents/guardians and/or teachers 

the evaluation and school guidance by the commission within CJRAE  

of all those children/students who have learning difficulties and do not 

benefit from educational support services. 
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Scopul final este integrarea elevului 
cu CES în viața școlară, acesta fiind 
un prim pas în integrarea socială. 

The final goal is the integration of the 

student with SEN in school life, this 

being a first step in social integration. 

 



 În anul școlar 2018/2019 a început colaborarea 

școlii noastre cu Penitenciarul Baia Mare, conform 

Protocolului de colaborare 2017 (MEN, MJ, ANP), 

agreat de instituțiile implicate, acesta fiind actualizat 

în fiecare an şcolar.  

 Astfel s-a înființat clasa a IX-a, ciclu inferior, 

unde se aplică Planul cadru învăţământ special, 

programa de învăţământ de masă adaptat, învăţământ 

de zi. În acest an școlar (2020-2021) avem cinci clase 

în Penitenciarul Baia Mare, afiliate şcolii noastre 

(nivel primar-simultan, nivel gimnazial-simultan, două 

clase nivel ciclul inferior al licelului (clasa a IX-a, a X-

a), o clasă stagii de pregătire practică.  
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 Procesul instructiv-educativ-terapeutic este realizat de către cadre didactice specializate din CSEI, psiholog și 

profesor educator. Accesul  în Penitenciarul Baia Mare  se face pe baza legitimației și cărții de identitate, conform listei 

aprobate între cele două instituții. Elevii claselor  I-IV şi V-VIII  funcţionează în programul de dimineaţă, iar clasele IX-XI 

în programul de după-masă. Sălile de clasă sunt dotate cu aparatura necesară desfășurării oreleor de curs, atât în regim 

fizic, cât și online.  
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• In the 2018/2019 school year, the collaboration of our school with the Baia Mare Penitentiary began, ccording 

to the 2017 Collaboration Protocol (MEN, MJ, ANP), agreed by the institutions involved, and which is updated 

every school year. Thus, the ninth grade, lower cycle, was established, where the Special Education Framework 

Plan, the adapted mass education program, day education  are  applied.  

• In this school year (2020-2021) we have  five classes in the Baia Mare Penitentiary, Affiliated  to our school 

(primary-simultaneous level, gymnasium-simultaneous level, two classes of level lower cycle of high school - 

ninth and tenth grade - and a practicum stage). The educational and therapeutic process is carried out by 

specialized teachers from CSEI, a psychologist and an educator.  Access to Baia Mare Penitentiary is based on 

a pass issued by the Penitentiary and the identity card, according to the list approved between the two 

institutions.  

• The students of grades I-IV and V-VIII work in the morning program, and the classes IX-XI in the afternoon 

program. The classrooms are equipped with the necessary teaching equipment, both physical and online. 



In partnership with the Baia Mare Penitentiary, extracurricular 

activities took place. One of them is the exhibition "Only souls, no 

walls", which was organized at the "Petre Dulfu" County Library  

Baia Mare, on which occasion students-detainees and students of 

CSEI Baia Mare caroled together. Also, on  the International Day of 

Education in Prisons, there was the performance of a play and 

recitations of poems, creations of those imprisoned. 

În parteneriat cu Penitenciarul Baia Mare  s-au desfășurat activități 

extrașcolare. Una dintre ele este expoziția „Doar suflete, fără 

ziduri”, care s-a organizat la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” 

Baia Mare, prilej cu care elevi-deținuți și elevi ai CSEI Baia Mare 

au colindat împreună. De asemenea, cu ocazia Zilei Internaționale a 

Educației în Penitenciare a avut loc  reprezentarea piesei de teatru 

„Un pedagog de școală nouă” și recitări de poezii, creații ale celor 

încarcerați.  
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Out of the desire for our school to be a pillar of the community, and for our students to develop the attitudes 

and values necessary for integration into social life, a series of activities were carried out in order to 

strengthen the  relationship between the school and they community, of which we mention:  

Din dorința ca școala noastră 

să fie un stâlp al comunității, 

iar elevii noștri să își dezvolte 

atitudinile și valorile necesare 

integrării în viața socială, s-au 

realizat o serie de activităţi 

menite să consolideze legătura 

școală comunitate, dintre care 

amintim: 
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• Proiectul „Și lumea mea e minunată!”, 

proiect revizuit şi comasat cu proiectul 

Tinerii meşteşugari din CSEI Baia 

Mare.  

• The project called “My world is wonderful 

too!”, which was revised and merged with the 

project „Young craftsmen from CSEI Baia 

Mare” 
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Visit to Leș Daniel’s pottery workshop in Baia Sprie 
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Vizită la atelierul de lucru al 

meșteșugarul olar din Baia Sprie  

LEȘ  DANIEL 



• Proiectul ,,Dăruind vei 

dobândi”cu acţiunile „Dar din 

dar se face rai” , în parteneriat cu 

Căminul pentru Persoane 

Vârstnice din Baia Sprie şi 

acţiunea ”Iată vin colindători” în 

parteneriat cu Şcoala Gimnazială 

Deseşti 

• The project “Give, and you 

will receive”, which included 

activities in partnership with 

the Home for the Elderly 

from Baia Sprie and the 

Deseşti Gymnasium School 
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• Cu ocazia Naşterii Domnului a 

avut loc „Serbarea pomului de 

iarnă” la sediul CSEI  

• On the occasion of the Nativity 

of Jesus, the “Winter Tree 

Celebration” took place at the 

CSEI headquarters 
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• Lecții-vizită cu participarea la Sf. Liturghie și la Taina Sf. 

Spovedanii cu ocazia sărbătorilor religioase 

• Visiting lessons with participation in the Holy Mass and the Sacrament of 

Holy Confession on the occasion of religious holidays. 



• Parteneriat sportiv cu Colegiul Tehnic Transilvania Baia 

Mare și Șc. Gimnazială Specială Baia Mare „Cupa Iernii – 

tenis de masă” 

• Sports partnership with the Technical College Transilvania 

Baia Mare and Baia Mare Special Gymnasium "Winter Cup - 

table tennis" 
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• Parteneriat cu ONG ESPERANDO, Baia Mare 

• Parteneriate cu furnizori de formare continuă locali și 

internaționali (CCD Maramureș, ELA Italia etc) 

• Partnership with the ESPERANDO NGO, Baia Mare 

• Partnerships with local and international providers of 

continuing education (CCD Maramureș, ELA Italy, etc.) 



• Ziua Internațională a meseriilor – vizite la 

agenți economic – promovarea învățământului 

profesional și tehnic 

• International Day of Trades - visits to economic 

agents - promotion of vocational and technical 

education 
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        ACTIVITĂȚI SNAC                 SNAC   ACTIVITIES 

• Săptămâna fructelor și legumelor donate • Donated Fruits and Vegetables Week 
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• FESTIVALUL DE DANS  • DANCE FESTIVAL 
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• Activități extracurriculare: 

Activități de ecologizare,  

 Balul Bobocilor,  Ziua 

Îndrăgostiților etc 

• Extracurricular activities : 

Greening activities,  Junior prom,   

Valentine’s Day etc 
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ACTIVITĂȚI 

EXTRACURRICULARE: EXCURSII EXTRACURRICULAR ACTIVITIES : TRIPS 



VIZITE INTERNAȚIONALE INTERNATIONAL VISITS 

• Vizita baronesei Emma Nicholson fondatoarea 

Asociației ”Children’s High Level Group” 

• The visit of Baroness Emma Nicholson, founder 

of the “Children’s High Level Group” Association 
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•  Vizitele delegațiilor din 

Spania, Germania și Franța. 

• The visits of delegations from 

Spain, Germany and France. 
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Privire spre viitor 
 

 Centrul Școlar de Educație Incluzivă urmărește 

cuprinderea și integrarea copiilor cu dizabilități 

din cadrul ONG-urilor. Primul pas a fost făcut 

împreună cu ONG-ul Asociația Esperando unde 

sunt cuprinși copii și adulți cu dizabilități neuro-

motorii. În cadrul Asociației Esperando va 

funcționa o clasă CSEI, cu profesori și maiștri din 

școala noastră. Sperăm că acesta va fi începutul 

unei colaborări fructuoase cu cât mai multe ONG-

uri pentru a ajuta adolescenții cu diferite tipuri de 

dizabilități să aibă o viață cât mai apropiată de 

normalitate. 

 

Looking to the future 
  

 The School Center for Inclusive Education aims 

to include and integrate children with disabilities 

from within NGOs. The first step was made 

together with the NGO Esperando Association 

which includes children and adults with 

neuromotor disabilities. Within the Esperando 

Association there will be a CSEI class, with 

teachers and foremen from our school. We hope 

that this will be the beginning of a fruitful 

collaboration with as many NGOs as possible to 

help adolescents with different types of disabilities 

to have a life as close to normal as possible. 
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    INSPECTORATUL  ȘCOLAR  
JUDEȚEAN  MARAMUREȘ 

BENEFICIARII PROIECTULUI 

prof. Matei Rozica 

prof. Dan Vlad Cristian 

prof. Lazăr Oana Cristina  

prof. Oana Alina Virginia 

prof. Micle Claudia Izabela 

prof. Boldan Florentina 

prof. Cosmuța Marinela 

prof. Sztodolnik Sivia Doina 

prof.  Petrișor Roxana 

 

ECHIPA DE PROIECT CSEI  Baia Mare  

prof. Bud Cristina Elena 

prof. Covaci Nicoleta Elena 

prof. Câmpean Andrea -Maria 

ec. Boloș Nicu 
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 Inspector școlar general 

prof. dr.  Costin-Hendea 

Anca-Minodora  

Inspector şcolar pentru biologie şi 

inspector  şcolar pentru învăţământ 

special 

prof. Țiudic Adelin-Petru 

 

Inspector şcolar pentru programe 

educative  

prof. Duruș Ligia 

 

Notă: Acest material reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este responsabilă de conținutul 

și modul în care pot fi utilizate informațiile cuprinse 



Motto: 

„ Educația numai atunci este eficace când tratează pe fiecare conform cu natura sa și când dă 

fiecăruia hrana mentală de care are nevoie.” 

(Petre Ștefănescu-Goangă) 

  

“Education is only effective when it treats 

everyone according to their nature and when it 

gives everyone the mental nourishment they 

need.” 

(Petre Ștefănescu-Goangă) 
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