
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misiunea școlii 
 

A învăţa pentru a şti 
A învăţa pentru a face 

A învăţa pentru a fi 
A învăţa pentru a trăi în 

comunitate 

 
Priorităţi ale școlii 

 
 

� Desfăşurarea unui sistem educaţional 
stabil, echitabil, în concordanţă cu 
cerinţele actuale; 

� Asigurarea accesului pentru toţi elevii 
la servicii educaţionale de calitate; 

� Desfăşurarea serviciilor de consiliere şi 
orientare şcolară şi profesională; 

� Performanța școlară morala creștină 
� Deprinderea cu munca 
� Prietenia 
� Implicarea în comunitate 

 
Scopul şcolii este 

 
”de a înălţa pe culmi mai   
nobile de viaţă omul, 
comunitatea etnică şi 
umanitatea, prin cultivarea 
valorilor spiritului” 

(Gentle, G. , The Reform of 

Education) 
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“Cele mai importante lucruri în lume au 

fost realizate de oameni care au continuat 

să încerce chiar şi când se părea că nu mai 

este nici o speranţă” 

                                 (I.L. Caragiale) 

 

Procesul de învăţământ se desfăşoară pe 

trei nivele: 

� Preşcolar 

� Primar  

� Gimnazial  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială „Ion Luca 
Caragiale” a fost înfiinţată în anul 1972 
şi este amplasată în zona de sud-vest a 
municipiului Baia Mare. 

Şcoala are 23 de săli de clase la care se 
adaugă câte un laborator de fizică, 
chimie, biologie, două săli de 
informatică, o sală de sport cu vestiar, 
un Centru de Documentare şi 
Informare, un Centru de Asistenţă 
Psiho - pedagogică şi un cabinet 
stomatologic.  

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Rezultate  ale  elevilor 
la concursuri şcolare: 

 
COMPER  
Etapa națională 2015  – 8 elevi participanți 
Etapa I  2016 

• 18 elevi cu 100 de puncte  
• 25 elevi cu 95 de puncte 
• 30 de elevi cu 90 de puncte 

      
Olimpiada județeană de matematică  
2014-2015 

• 1 elev locul II 
• 3 elevi locul III 
• 1 elev mențiune 

Tabăra județeană de matematică februarie 
2016 

• 1 elev locul I 
• 2 elevi locul II 
• 4 elevi locul III 

 
Olimpiada de limba română februarie 
2016 clasa a IV-a 

• 1 elev 92,9 puncte 
• 1 elev 85,5 puncte 
• 2  elev 76,6  puncte 

 
Concursul  Sanitarii pricepuți 
Locul II – participare județeană 
 
 
Concursul Amintiri din copilărie 
Medalii de aur – 10 
Medalii de argint -7 
Medalii de bronz – 16 
Mențiuni: 25 
 
 

 

Proiecte şi parteneriate 
 

Proiect Comenius Multilateral 
„Littera’tour d’Europe  en 80 semaines, 

7 voix chapitre” 
ţări partenere: Franţa, Grecia, Turcia şi 
Romănia 

“Necenzurat” 
proiectul Naţional pilot în parteneriat cu 
Agenţia Naţional Antidrog, Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 
al Jud. Maramureş 

 „Și eu vreau să fiu voluntar” 
proiect de parteneriat  derulat între  Şcoala 
„I.L.Caragiale” și Asociația filantropică 
”Sfântul Iosif Mărturisitorul” 

„Obiceiuri şi Tradiţii în Nord Vestul 
Transilvaniei” 

proiect educaţional de parteneriat între 
Şcoala „I.L.Caragiale”, Şcoala „Nichita 
Stănescu” şi Muzeul de Etnografie şi 
Folclor Baia Mare. 

„Muzeul Viu” 
parteneriat educațional  cu Muzeul de 

Istorie și Arheologie Baia Mare 
 

“Hora Vitaminelor” 
proiect inclus în CAEN 2015  în parteneriat 
cu Şcoala “Nichita Stănescu” şi Şcoala 
“Lucian Blaga”, Biblioteca Judeţeană Petre 
Dulfu, CCD MM, ISJ MM. 

 
”Învață să-ți organizezi propria 

învățare” 
Proiect POSDRU cu finanțare pentru elevi 

 
”Fiecare copil în grădiniță” 

proiect național social în parteneriat cu 
Asociația Ovidiu RO 

 
 
 

 
Colegiile şi liceele 

 
 unde învaţă absolvenţii şcolii noastre: 

 

Colegiul Naţional Gheorghe Şincai; 

Colegiul Naţional Mihai Eminescu; 

Colegiul Naţional Vasile Lucaciu; 

Colegiul Tehnic George Bariţiu; 

Colegiul Economic Nicolae Titulescu; 

Liceul Teoretic Emil Racoviţă; 

Grup Şcolar Anghel Saligny; 

Grup Şcolar C.D. Neniţescu; 

Grup Şcolar Aurel Vlaicu; 

Liceul cu Program Sportiv; 

Liceul de Arte Baia Mare; 

Grup Şcolar Tehnic. 

 

 

 


