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1. Context 

 

 

                                        1.1. Misiunea şcolii 

 

 
Actualul PAS este conntinuarea PAS-2005-2009. În perioada 2005-2009 accentul s-a  

pus pe dezvoltarea învătământului profesional, şcolarizându-se elevi în special în domeniile Mecanică 

şi Industrializarea şi exploatarea lemnului. Elevii aveau posibilitatea să-şi continue studiile după 

terminarea liceului prin şcoala de maiştri, calificarea fiind: Maistru fabricarea cherestelei. 

 După cuprinderea şcolii în proiectul PhareTVET 2006, cu dotare pentru domeniile Mecanică 

şi Turism şi alimentaţie şi ca urmare a scăderii interesului agenţilor economici din zonă pentru 

şcolarizarea elevilor pentru calificările din domeniul Industrializarea lemnului, planurile de şcolarizare 

s-au axat pentru calificarea elevilor în domeniul Mecanică, Turism şi alimentaţie şi Economic. 

 Începând cu anul şcolar 2016-2017, se vor şcolariza elevi în învăţământ profesional în 

domeiul Turism şi alimentaţie. Totodată pe lângă clasele de liceu zi, din celelalte domenii, pentru 

absolvenţii de liceu care nu doresc să continue cu studii universitare, liceul oferă şansa continuării 

studiilor în cadrul şcoliii de maiştri şi şcolii postliceale. 

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru oferă locuitorilor din bazinul munţii Rodnei şi 

nu numai, oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, de înaltăcalitate care să ducă la formarea lor 

ca oameni  şi ca buni specialişti. 

Totodată oferă şansele egale tuturor tinerilor şi adulţilor la o educaţie de bază care să-ii  

formeze în spiritul învăţării pe tot parcursul vieţii pentru adaptarea la schimbările tehnologice specifice 

societăţii moderne şi economiei actuale. 

Scopurile actuale ale şcolii sunt: 

a. de a oferii elevilor un parcurs de calitate al curricumului naţional competitivcare să asigure 

reuşite la examenele de absolvire (teste naţionale, bac,competenţe profesionale); 

b.parcurgerea unui itinerar instructiv şi educativ individual de natură să permită elevilor o 

puternică personalizare şi dezvoltare a capacităţilor creative; 

c. realizarea unei alternative (SANSA a II-a) DE INTEGRARE SOCIALĂ DUPĂ 

ABSOLVIREA LICEULUI prin deprinderea unor limbaje indispensabile oricărui tip de activitate şi 

adaptarea planului de învăţământ la piaţa muncii şi nevoile comunităţii locale. 

                       1.2  Profilul actual al şcolii 
Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru este unul din aşezămintele şcolare importante 

din judeţul Bistriţa-Năsăud şi este structurat pe 6 nivele şcolare: preşcolar, primar, gimnazial, SAM , 

liceal  şi postliceal. 

Învăţământul postliceal este structurat pe două domenii:  

1.Turism: având două calificări: una de asistent manager de unităţii hoteliere şi una de tehnician 

activităţi agroturism montan 

2. Prelucrarea lemnului –având calificarea -maistru fabricarea cherestelei 

 Învăţământul liceal este organizat pe filieră tehnologică cu profilele economic  mecanicşi 

textil. 

 De asemenea există şi SAM, anul III de completare cu profilele:  

-turism şi alimentatie,  

-industrie textilă şi pielărie 

-mecanic 

 Liceul Tehnologic este condus de un director ajutat în munca sa de doi director adjunct şi un 

director educativ. Liceul Tehnologic funcţionează în cinci clădiri construite în anii 1938, 1962, 1967, 
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2000 şi este singura unitate scolară de acest fel din comună dar şi dintr-un bazin şcolar mai mare care 

se întinde de la Valea Mare până la Ilva-Mică, constituindu-se astfel intr-un foarte important pol de 

formare profesională. 

 Procesul instructiv-educativ se desfăşoară în cinci corpuri de şcoli cu 62 săli de clasă, cinci 

laboratoare (fizică, chimie, biologie, informatică) 5 ateliere şcoală, 2 corpuri de şcoală cu trei săli 

pentru învăţământul preşcolar care sunt spaţii proprii şi alte 4 săli închiriate pentru învăţământul 

preşcolar. 

 Localul nou de şcoală dispune de un Centru  de Informare şi Documentare dotat cu 8 

calculatoare, iar învăţământul liceal şi gimnazial este înzestrat cu alte 90 calculatoare achiziţionate 

prin autofinanţare şi dotare. Încălzirea spaţiilor unde se desfăşoară activitatea instructiv-educativă şi 

cea de instruire practică se face în proporţie de:  100% încălzire centrală. 

 Fiecare sală de clasă este dotată cu mobilier corespunzător (banci, scaune, dulapuri, etc). 

Şcoala dispune de asemenea dotată cu 6 xeroxuri şi 3 televizoare color, un video proiector, camere 

video etc. Menţionăm, de asemenea, că suntem conectaţi la internet, televiziune prin cablu, lucru 

deosebit de important în obţinerea şi prelucrarea informaţiilor. 

 

  1.3 Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul 2005-2008 

 
Direcţiile actului educativ în anii şcolari 2005-2006; 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 şi până 

în 2012-2013 au avut ca prioritate:  

 asigurarea calităţii în învăţământ punându-se accentul pe procesul de învăţare şi pe cel de 

predare; 

 elaborarea planificărilor care să cuprindă o abordare detaliată a tuturor paşilor educativi, 

 respectarea şi aplicarea corectă a Curriculum-ului Naţional la toate nivelurile de învăţământ 

 fundamentarea ofertei educaţionale şi a planului de  şcolarizare în funcţie de nevoile 

comunitare 

 reforma curriculară în învăţământul profesional şi tehnic, adaptată procesului instructiv-

educativ are la bază ca obiectiv asigurarea egalităţii şanselor pentru toţi tinerii în vederea 

obţinerii unei bune calificări profesionale la nivelul standardelor europene, care să răspundă 

flexibil nevoilor individuale de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. 

Prin aplicarea noului curricumului naţional în conformitate cu reforma educaţiei am avut în 

vedere să realizăm următoarele finalităţi specifice: 

 

În învăţământul postliceal,  l iceal şi  profesional , finalităţile urmărite au vizat: 

 un accent deosebit în formarea viitorului specialist din domeniul turismului şi prelucrarea 

lemnului 

 desăvârşirea personalităţii adolescentului 

 formarea şi dezvoltarea competenţelor care permit orientarea şi inserţia activă într-un mediu 

social caracterizat prin accelerarea ritmului schimbărilor 

 formarea şi dezvoltarea la elevi a unui grad corespunzător de autocunoaştere 

 formarea atitudinilor pozitive în relaţionarea cu mediul social 

 asigurarea unei orientări şcolare şi profesionale optime, în raport cu aspiraţiile şi aptitudinile 

elevilor 

 formarea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare în condiţiile unei societăţi în schimbare. 

Viziunea curriculară a adus o schimbare de perspectivă extrem de importantă, constând în faptul 

că nu se mai pot gândi conţinuturile izolate de obiective şi de strategii, fiindcă altfel rămânem 

cantonaţi într-o zonă a învăţării rigide, bazate pe memorizare, fără o interiorizare a elementelor oferite 

de conţinuturile şi de strategiile didactice, care să permită dezvoltarea unor capacităţi ale elevului. 

Viziunea curriculară a produs o schimbare radicală a proiectării didactice, accentul mutându–se 

dinspre conţinuturi spre formarea de capacităţi. În acest sens, importante sunt în primul rând tipurile de 

capacităţi, de aptitudini, pe care elevii şi le pot forma, conţinutul  rămânând  un vehicul al formării 

acestor capacităţi. 

În activitatea desfăşurată s-a continuat concepţia de proiectare, organizare, desfăşurare şi 

evaluare a procesului de învăţământ, urmărindu-se ridicarea calităţii actului instructiv-educativ 
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(proiectarea activităţilor didactice, îndrumarea activităţii la clasă şi a activităţii extraşcolare, evaluarea 

iniţială şi continuă a elevilor), parcurgerea programelor şcolare în concordanţă cu proiectarea 

didactică, formarea deprinderilor de muncă independentă a elevilor, utilizarea metodelor strategiilor de 

învăţare centrată pe elev care să ducă la obţinerea de rezultate la examenele finale şi atingerea 

standardelor educaţionale de către elevi pentru ca societatea românească să progreseze către o 

economie bazată pe cunoastere, o economie în care utilizarea capitalului uman devine o prioritate in 

comparaţie cu celelalte forme de capital. 

 

 În perioada 2009-2010, cu proiectare spre 2013, politica educationalã îsi propune: 

 

-reforma sistemicã, vizând toate componentele, în conditiile considerãrii cu prioritate     

  a urmãtoarelor aspecte: calitate, echitate, eficientã. 

-reforma continuã cu valorificarea rezultatelor obtinute pânã în prezent si asigurarea 

stabilitãtii, necesarã atingerii obiectivelor propuse în orizontul de timp 2017. 

       -reforma asumatã, prin responsabilitatea partenerilor strategici si prin asumarea de cãtre acestia a 

programelor nationale de dezvoltare a sistemului educational si de formare profesionalã în intervalul 

2007-2008 si în perspectivã, pânã în 2017. 

 

În acest context, anii scolari 2007-2008 şi  2008-2009  au debutat, la nivelul întregului 

sistem,tinând cont de urmãtoarele coordonate majore identificate, a cãror asumare este asteptatã la 

nivelele tuturor partenerilor: 

 

-calitate la nivel de proces si la nivel institutional; 

 

-echitate, prin cresterea sanselor de acces si prin crearea mediului stimulativ pentru învãtare; 

 

-eficientã, cu accent deosebit pe nivelul si utilizarea resurselor. 

 

 Ca institutie specializatã a societãtii,consideram ca scolii îi revin rãspunderi tot mai mari în 

educarea tinerilor.    

Trei sunt domeniile de conlucrare a factorilor educativi: 

a) scolarizarea si frecventa ; 

b) atitudinea fatã de muncã si învãtãturã , rezultatele obtinute în   

    aceste  domenii ; 

         c) comportamentul elevilor în scoalã,  in familie si in societate. 

 

Atitudinea fatã de muncã si învãtãturã pune cele mai acute probleme.Analiza rezultatelor la 

învãtãturã s-a fãcut pe parcursul semestrelor în scopul prevenirii esecului scolar, în cadrul orelor de 

dirigentie, prin discutii colective si individuale cu elevii si pãrintii acestora. Monitorizarea activitãtilor 

cuprinse în planul managerial de muncã a fost realizatã de conducerea liceului si prin inspectii scolare, 

la care s-a urmãrit: 

-modul în care activitãtile desfãsurate la clasã, cunostintele predate sunt adecvate 

 vârstei si capacitãtii de întelegere a elevilor ; 

-modul în care activitãtile didactice sunt diferentiate si corespund obiectivelor educationale ; 

 -modul în care personalul didactic încurajeazã participarea si implicarea activã a elevilor în 

activitãtile de învãtare ; 

-realizarea legãturii între continutul activitãtilor didactice si obiectivele propuse ; 

 

-mãsura în care tehnicile si procedeele didactice sunt variate si atractive pentru elevi; 

-cum se mãsoarã si se noteazã rezultatele si nivelul cunostintelor, deprinderilor, 

 care sunt criteriile utilizate si în ce mãsurã elevii coopereazã în activitãtile curente si au 

deprinderi de lucru în echipã ; 

-în ce mãsurã resursele umane, materiale si finaciare sunt folosite cu eficientã în activitatea 

scolii si cum aceste resurse conduc la rezultate bune sau slabe în cunostintele, deprinderile si 

comportamentele scolare. 
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Aceste aspecte prezentate succint se regãsesc în forma statisticã a rezultatelor concrete la 

clasã. 

  Anul scolar 2006-2007  l-am început cu 4  clase de liceu zi şi 4 clase de liceu seral, precum şi 

12 clase de SAM  în total 483 de elevi. Rezultatele procesului de învãtãmânt indicã un procent de 

promovabilitate de 92%,  admiterea în învãtãmântul superior s-a realizat în procent de peste 20%, 

încadrarea absolvenþilor de la SAM   la diversi agenti economici în proportie de aproximativ  15% , 

iar 70% din absolventii anului de completare s-au inscris in clasa a XII -a liceu tehnologic ruta 

progresiva şi liceu seral. 

Performantele elevilor se regãsesc în rezultatele la examenele de bacalaureat si de absolvire 

precum si la  concursurile scolare pe meserii si pe discipline de invatamant. 

 Anul şcolar 2007-2008 l-am început cu 3 clase de scoală postliceală, 11 clase de liceu zi şi cu 

8 clase de liceu seral precum şi cu 7 clase de SAM în total cu 806 elevi ; 37 clase I-VIII cu un total de 

776 elevi. În învăţământul preşcolar avem 17 grupe de grădinită cu un  total de 350 preşcolari. 

 Încadrarea personalului didactic este următoarea : 

- 17 educatoare calificate, 8 având gradul didactic I, 8-gradul II, iar una cu gradul 

definitiv. 

- 19 învăţători calificaţi, 18 cu gradul I, iar 1 cu gradul defintivat, 

- 87 profesori profesori, ingineri, maistri; 

Personalul nedidactic auxiliar are următoarea componenţă: 

-didactic auxiliar; 1 post de informatician, 2 posturi secretar, 2 posturi administrator şi 1 post 

bibliotecar. 

Personalul nedidactic: 

-3 muncitori întreţinere, 2 fochişti, 11 îngrijitori, 1 paznici de noapte. 

Anul şcolar 2008-2009 l-am început cu 5 clase de scoală postliceală, 12 clase de liceu zi şi cu 

11 clase de liceu seral precum şi cu 6 clase de SAM în total cu 948 elevi ; 37 clase I-VIII cu un total 

de 768 elevi. În învăţământul preşcolar avem 17 grupe de grădinită cu un  total de 357 preşcolari. 

 Încadrarea personalului didactic este următoarea : 

- 17 educatoare calificate, 8 având gradul didactic I, 8-gradul II, iar una cu gradul 

definitiv. 

- 19 învăţători calificaţi, 18 cu gradul I, iar 1 cu gradul defintivat, 

- 87 profesori profesori, ingineri, maistri; 

Personalul nedidactic auxiliar are următoarea componenţă: 

-didactic auxiliar; 1 post de informatician, 2 posturi secretar, 2 posturi administrator şi 1 post 

bibliotecar. 

Personalul nedidactic: 

-3 muncitori întreţinere,  fochişti, 11 îngrijitori, 1 paznic de noapte. 

Rezultate remarcabile s-au înregistrat la participările elevilor la olimpiadele şi concursurile 

şcolare din acest an şcolar, atât la nivel judeţean cât şi la nivel naţional. 

Participări la olimpiadele naţionale: 

BÎRTA SIMONA menţiune (2007) şi participare (2009)- Limba română. (Prof. Ursa Elena). 

GUŞĂ TITU- clasa a XII-a – Tehnician mecanic;(Prof. Ivan Marcel)-2007 

POPICICA DOREL- clasa a XII-a – Tehnician mecanic;(Prof. Ivan Marcel)-2008 

ŞTEFAN VARVARA- clasa a XII-a – Tehnician în industria textilă; LORINŢIU MARIA 

SAVETA- clasa a XIII-a – Tehnician în industria textilă; (Prof. Cicai Domnica); 

RUS RAMONA- clasa a XI-a – Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie. (Prof. 

Avram Dorel). 

Rezultate la olimpiadele şi concursurile şcolare, etapa judeţeană: 

-1 premiu III la Istorie; 

-3 menţiuni la Istorie şi Geografie; 

-2 locuri I la Limba română; 

-1 premiu de excelenţă, 1 premiu III, 5 menţiuni la concursul ”Paul Tanco”; 

-4 locuri I la olimpiada la discipline tehnologice. 

-Locul I la concursul ”Micii biologi”. 

-Participări la fazele naţionale la fotbal, pentru elevii din învăţămîntul primar şi liceal. 
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1.4 Priorităţi naţionale 

 
În Planul Naţional de Guvernare, la capitolul Educaţie, Învăţământ Preuniversitar sunt 

cuprinse următoarele obiective : 

1. asigurarea educaţiei debaza pentru toţicetatenii 

2. realizarea echitatii in educatie 

3. sporirea eficienţei procesului instructiv-educativ 

4. dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic 

5. informatizarea învăţământului 

6. optimizarea managementului educaţional 

 

7. creşterea calităţii  proceselor de invatare, precum si a serviciilor educationale in 

învăţământul preuniversitar 

8. creşterea calităţii şi eficienţei sistemului educaţional şi de formare profesională. 

9. Formarea competentelor cheie 

10. Fundamentarea actului educativ pe baza nevoilor de dezvoltare personala si profesionala, 

din perspectiva dezvoltarii durabile si asigurarii coeziunii economice si sociale 

11. Invatarea permanenta ca dimensiune majora a politicii educationale 

 

  Ţinând cont de faptul că educaţia este recunoscută prin Constituţie ca o prioritate naţională şi, 

luând în considerare principalele coordonate ale Planului Naţional de Dezvoltare, în noua etapă a 

reformei educaţiei se vor avea în vedere următoarele obiective prioritare : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforma Î.P.T. presupune atingerea în cadrul activitãtii organizatiei scolare a urmãtoarelor 

scopuri: 

         -consolidarea pregãtirii scolare si sporirea creativitãtii profesionale ; 

         -sporirea competitivitãtii calificãrilor scolare ; 

         -cresterea impactului pregãtirii scolare asupra schimbãrilor si conditiilor de   viatã din societatea 

noastrã ; 

     -preluarea în continutul si structura învãtãmântului a problemelor tehnice administrative, culturale 

si sociale ale modernizãrii României. 

 

Aceste scopuri se pot atinge prin actiuni  concrete, cum ar fi: 

a) Reforma curricularã:  

· Aplicarea noului curriculum la clasele postliceale, liceale şi SAM 

Obiective prioritare 

Creşterea calităţii actului 
educaţional, ca bază a realizării 
societăţii cunoaşterii în 
România 

Asigurarea pregătirii 
resurselor umane prin 
învăţământul preuniversitar şi 

prin învăţarea permanentă 

Dezvoltarea personală a elevilor 
din perspectiva învăţării 

permanente 

Dezvoltarea coeziunii sociale 
şi creşterea participării 
cetăţenilor la programele de 
dezvoltare economică şi 
socială a comunităţilor sociale 
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· Generalizarea programului Phare în I.P.T.  

· Aplicarea programelor decongestionate la toate disciplinele  

· Informarea completã referitoare la toate manualele alternative  

· Formarea abilitãtilor necesare pentru libera initiativã  

· Extinderea învãtãrii limbilor moderne de mare circulatie  

· Informarea completã a elevilor în legãturã cu C.D.S.  

· Învãtarea centratã pe elev  

· Dezvoltarea standardelor ocupationale  

b) Organizarea formãrii continue si a învãtãmântului la distantã 

c) Restructurarea retelei scolare:  

· În fuctie de evolutia demograficã si de economia localã  

· Redimensionarea profilului liceului în functie de economia de  piatã . 

· Expansiunea învãtãmântului alternativ, prin crearea locurilor cu taxã . 

d) Schimbarea caracterului învãtãmântului:  

· Trecerea de la învãtãmântul eminamente productiv la unul creativ . 

· Reforma examenelor prin reducerea efectivului de examene, selectarea cunostintelor 

relevante, întãrirea rigorii examinãrii , folosirea tehnologiilor moderne, sporirea încrederii în 

evaluãrile obtinute . 

· Reforma sistemului de evaluare a cunostinþelor prin deplasarea accentului de pe volumul 

informatiei momentane pe cunostinte durabile, de pe simpla informatie pe capacitatea de a 

folosi informatia si a realiza performante intelectuale si practice . 

· Familiarizarea elevilor cu mijloacele electronice de informare  stiintificã. 

e) Ameliorarea infrastructurii:  

· Întocmirea unui program complex de reabilitare a scolii . 

· Reparatii curente, capitale si de gospodãrire sunt plasate în bugetul local, cheltuielile   fiind 

completate si prin surse proprii . 

· Investitiile relativ mari, se vor acorda pe baza competitiei proiectelor, considerând printre 

criterii impactul educational, performantele unitãtii, capacitatea de a adãuga  la alocãrile 

bugetare, resurse proprii. 

f) Informatizarea învãtãmântului:  

· Intensificarea comunicatiilor cu reteaua administrativã a MEC prin Internet si   E-mail . 

· Sporirea echipãrii electronice a scolii din resurse proprii si alocãri bugetare . 

· Utilizarea sistemului AEL în predare, 

g) Reforma managementului scolar:  

· Dobândirea autonomiei institutionale prin autonomia cumulãrii si folosirii resurselor 

extrabugetare, autonomia pãrtii locale a curricumului, elaborarea si aplicarea de programe 

proprii de dezvoltare, autonomia de decizie privind pregãtirea si mobilitãtile elevilor . 

· Resursele extrabugetare rãmân la dispozitia unitãtii, care le foloseste autonom . 

· Pregãtirea managerilor educationali devine obiectul unui program special de   management 

educational . 

· Resursele, gospodãrirea si starea infrastructurii devin dependente de initiativa si  competenta 

managerilor. 

h) Parteneriat scoalã-comunitate: 

         · Reteaua se restructureazã în functie de dezvoltarea localã . 

· Familia participã la deciziile scolare . 

· Agentii economici pot initia si sustine programe de învãtãmânt  

· Liceul organizeazã formarea continuã a adultilor  

· Orientarea si consilierea elevilor, profesorilor si pãrintilor se face de cãtre  specialistul, 

angajat al scolii 

i) Consolidarea statutului social al dascãlului si al elevului:  

· Se aplicã legea 154/1998 a salarizãrii bugetarilor iar diferentierea salariilor în   functie de 

performante si de sursele unitãtii este încurajatã . 

· Se aplicã sporurile prevãzute de Statutul Personalului Didactic 

  (1997) cu modificãrile ulterioare  

· Personalul didactic este sprijinit pentru a angaja initiative profesionale  
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· Se aplicã un program de sustinere socialã a elevilor defavorizati.  

· Rutele profesionale ale elevilor depind tot mai mult de optiunile lor 

j) Integrarea europeanã prin initierea de programe Socrates, Leonardo da Vinci etc. 

 

 

                 1.5 Ţinte strategice 

 
Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru este situat în Regiunea Nord-Vest, judeţul 

Bistriţa-Năsăud. Această unitate de învăţământ se află într-o zonă de restructurare industrială cu 

potenţial de creştere economică, Comuna Maieru este identificată printre localităţile cu un nivel ridicat 

al şomajului datorită închiderii Expoatării Miniere Rodna ,dar totodată cu potenţial de creştere 

economică, potenţial de dezvoltare în domeniul agroturismului, creşterea animalelor şi industrie 

alimentară, şi industria de prelucrare a lemnului. Plecând de la acestă realitate la Liceul Tehnologic 

„Liviu Rebreanu” Maieru, în anul şcolar 2008-2009 funcţionează 5 clase de învăţământ postliceal în 

domeniile Turism şi Industria lemnului. 

 

Prioritatea 1: Dezvoltarea capacităţii de orientare şcolară şi profesională 

Obiectivul 1 

Dezvoltarea competenţelor profesorilor consilieri în utilizarea unor instrumente specifice, vehicularea 

unor informaţii despre lumea ocupaţiilor şi valorificarea resurselor fiecărei discipline şcolare în 

aceasta direcţie. 

Ţinte: 

 număr de profesori consilieri la nivelul de 1/500 de elevi 

 abilităţi îmbunătăţite şi suport informaţional mai relevant pentru profesorii consilieri şi 

diriginţi în acordarea de consultanţă şi asistenţă pentru orientare. 

Prioritatea 2: Dezvoltarea parteneriatului Şcoală-Comunitate Locală 

Obiectivul 2 

Creşterea eficienţei lucrului în parteneriat pentru sprijinirea învăţământului profesional şi tehnic. 

Ţinte: 

 abordare diferită a managerilor de unităţi şcolare în ceea ce priveşte colaborarea cu partenerii  

 aranjamente instituţionale favorizând implicarea partenerilor în procesul şcolar. 

Prioritatea 3: Prognoze sectoriale pe termen mediu şi lung 

Obiectivul 3 

Realizarea unei baze de date pentru obţinerea rapidă a informaţiilor despre elevii şi profesorii şcolii şi 

a unei prognoze privind meseriile viitorului 

Ţinte : 

 sistem funcţional de colectare şi procesare date 

 studiu general asupra pieţei muncii regionale, conţinând prognoze pentru perioada de 

planificare 

 studii sectoriale şi teritoriale pentru fundamentarea PRAI. 

Prioritatea 4 : Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar 

Obiectivul 4 

Reducerea numărului de elevi care nu obţin nivelul 1 de calificare. 

Ţinte: 

 studiu la nivel regional privind grupele de risc în privinţa abandonului şcolar - o strategie de 

acţiune pe termen mediu/lung cu măsuri specifice 

 ca rezultat al unei acţiuni imediate, se vor obţine burse,  sau alte forme de asistenţă pentru 

elevi cu pericol de abandon de către organizaţiile partenere 

 un număr mare de elevi care  au părăsit anterior sistemul şcolar vor dobândi o calificare de 

nivel 1 în urma programului. 

Prioritatea 5: Transfer de bune practice în TVET 

Obiectivul 5 
Împărtăşirea de bune practici între profesori şi îmbunătăţirea calităţii actului de predare. 
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Ţinta: 

 bune practici diseminate la nivel regional. 

Prioritatea 6: Creşterea abilităţilor generale 

Obiectivul 6 

Dezvoltarea competenţelor de comunicare, (inclusiv într-o limbă străină), dezvoltarea gândirii critice, 

abilităţi antreprenoriale şi manageriale, dezvoltarea spiritului de echipă, a abilităţilor de management a 

timpului şi de management de proiect, conduită civică. 

Ţintă: 

 minim 90% dintre elevii din sistemul TVET vor putea obţine locuri de muncă în primul an de 

la absolvire şi le vor putea păstra minim un an de la data angajării. 

Prioritatea 7: Eficientizarea reţelei şcolare 

Obiectivul 7 

Transformarea reţelei şcolare într-o structură flexibilă, deschisă în permanenţă spre cerinţele 

angajatorilor (piaţa forţei de muncă) şi în concordanţă cu tendinţele de dezvoltare socio-economică 

regională. 

Ţintă:  
 grad optim de ocupare al claselor din şcolile de arte şi meserii şi licee tehnologice 

 grad de absorbţie de minim 90% al absolvenţilor şcolilor de arte şi meserii şi licee tehnologice 

care intră pe piaţa muncii. 

 

Politica de dezvoltare regionalã în România este definitã în concordantã cu noul concept 

dezvoltat în Uniunea Europeanã si se înscrie în contextul procesului de aderare la structurile europene. 

Obiectivul fundamental al politicii de dezvoltare regionalã vizeazã reducerea gradului de 

dezvoltare regionalã existent, în special prin stimularea unei dezvoltãri echilibrate si prin accelerarea 

redresãrii zonelor rãmase în urmã. 

Judeþul BN constituie una din unitãtile administrative teritoriale ale Regiunii de Dezvoltare 

NordVest. 

Privitor la dezvoltarea economicã se constatã mari discrepante între cele 6 judete componente, 

astfel cã polii sãrãciei în Regiunea Nord-Vest se gãsesc, conform analizelor economice si sociale 

efectuate, în judetele Maramures si Bistrita-Nãsãud. În judetele traditional agrare, relativ 

subdezvoltate, în anii ’70 s-au realizat  activitãti  industriale. Rezultatul a fost aparitia de localitãti 

industriale, în care populatia ocupatã era dependentã de una, douã activitãti. În noul context economic, 

aceste industrii nu au reusit sã se mentinã sau sã creeze noi locuri de muncã. Astfel la finele anului 

2000 cele mai mari rate ale somajului erau în judetele Bistrita-Nasaud (12,7%), Cluj (11,3%) si Sãlaj 

(10%). Prin specificul scolii noastre, ponderea profilulri lor  mecanic, textile pielarie şi turism şi 

alimentatie prezintã o persepectivã îmbucurãtoare, dat fiind cã in zonă exista agenti economici la care 

aceste profiluri se preteaza foarte bine. 

 

Partea a II –a – Analiza nevoilor 

 

 2. 1. Analiza mediului extern 

 

Judetul Bistrita-Nasaud are o populatie de 326.161 locuitori, care este concentratã, în proportie 

de 63,2%, în mediul rural. Pe fondul unei cresteri a populaþiei cu 0,12% s-a înregistrat si o crestere a 

populatiei ocupate în domenii ca: agricultura, transporturi,administratie publicã, servicii, si o scãdere a 

populaþiei ocupate în industrie, comert,învãtãmânt, sãnãtate. Rata somajului a înregistrat o scãdere 

considerabilã în ultimii 4 ani de la 14,1% la 11,1%. 

Analizând populatia judetului pe grupe de vârstã se remarcã o scãdere a populatiei tinere de 

pânã la 19 ani si o crestere a populatiei adulte de peste 60 ani. Ponderea populatiei tinere de pânã la 30 

de ani în anul 2000, era 46,4% iar a populatiei vârstnice (peste 65 de ani) era 11,6%. 

La nivelul anului 2001 îsi desfãsurau în judet activitatea 15 întreprinderi mari (cu peste 250 de 

angajati), 806 întreprinderi mijlocii (cu 5105 angajati) si 6131 microîntreprinderi mijlocii (cu mai 

putin de 5 angajati). Ramurile principale ale industriei, reprezentate în judet prin agenti economici se 

regãsesc în productia de fire, cabluri electrice izolate (30,6%), tratarea si acoperirea metalelor (5,4%), 
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productia de masini de utilizare generalã (7,2%), fabricarea altor masini de utilizare specificã (4,3%). 

Pe teritoriul judetului se înregistreazã o usoarã crestere a numãrului unitãtilor economice 

înmatriculate la Registrul Comertului, majoritatea lor gãsindu-se în municipiul Bistrita si orasele 

Beclean,Nasaud , Sangeorz-Bai precum şi comunele Maieru,Rodna şi Şanţ. 

Cei mai importanti producãtori de bunuri industriale din judet se aflã în Bistrita , Beclean 

,Nãsãud ,Sângeorz-Bãi, precum şi comunele Maieru, Rodna şi Şanţ principalele produse industriale pe 

care le executã fiind:acumulatorii auto, cablurile electrice, masele plastice, constructii de masini, 

sticlãrie, produse textile şi produse din lemn şi piatră. Alte sectoare industriale din judet se ocupã de 

prelucrarea lemnului, executia de mobilier,constructii metalice plasa sudata , cuie , caiele,fier beton 

pentru constructii , prelucrarea cauciucului si a  maselor plastice, confectii textile, etc. 

Astfel , în ultimii 4 ani în judet s-au înregistrat anual peste 350 de noi unitãti, majoritatea în 

municipiul Bistrita si orasele Beclean , Nasaud si Sangeorz-Bai precum şi comunele Maieru, Rodna şi 

Şanţ. Infrastructura procesului de educatie din judet a suferit în ultimii 4ani o restrângere în ceea ce 

priveste învãtãmântul primar si gimnazial, crescând preocupãrile pentru dezvoltarea învãtãmântului 

liceal si universitar, s-a redus puternic si numãrul elevilor la scoala postlicealã si de maistri, 

absolvenþii de liceu preferând sistemul de învãtãmânt superior de scurtã duratã cu posibilitãti de 

continuare a acestuia la învãtãmântul de lungã duratã.  

Cele mai solicitate profiluri, la liceu sunt cele de mecanica , textile-pielarie , turism şi 

alimentaţie, absolventii lor fiind în crestere, în detrimentul altor specializãri, unde numãrul elevilor 

scade, cele trei specializãri amintite fiind cãutate si pe piata muncii. 

O calitate bunã a procesului educational, se poate realiza numai prin asigurarea unei 

infrastructuri si a unei dotãri corespunzãtoare. Alocarea fondurilor necesare de cãtre primãria , care le 

coordoneazã , este total insuficientã, astfel cã renovarea sãlilor de clasã, a cabinetelor se face numai în 

regim de reparatie curentã, rareori se fac lucrãri de investitii si reparatii capitale. Dotãrile cabinetelor si 

laboratoarelor nici nu figureazã în proiectele de buget ale primãriilor, iar echiparea cu retele de 

calculatoare s-a realizat în Şcoala nostră prin dotări şi achiziţii proprii. 

 

Analiza SWOT a judetului Bistrita-Nasaud  pe cele 4 componente: 

 

-valorizarea resurselor umane 

 

-potentialul economic 

 

-calitatea vietii 

 

-administratie si legãturi fizice si non-materiale cu alte regiuni. 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-populatia tânãrã la orase este de 3 ori mai 

mare, decât populatia îmbãtrânitã 

-descresterea numãrului de someri atât în 

rândul persoaneleor cu pregãtire medie, câtsi a 

celor cu pregãtire superioarã 

-populatia activã civilã ocupatã –constantã în 

ultimii 3 ani 

-întreprinderi cheie: Grupul « MIS »şi SC 

« Frasinul »   de pe raza comunei Maieru şi SC 

« PANLACTO-VICTORIS » Sângeorz-Băi, 

S.C. ”SINDROMANIA” filiala Sângeorz Băi 

îsi măreşte numãrul de angajati şi au încheiat 

protocoale cu Liceul Tehnologic Maieru 

-majoritatea angentilor economici sunt cu 

capital privat, 7,36% I.M.M.uri 

-educatie relativ bunã pentru sport si 

miscare 

-scãderea populatiei ocupate în 

sectoarele: constructii, servicii, energetic 

-nivel redus al investitiilor (12,66% din 

cifra de afaceri) cu o scãdere anualã de 

peste34% 

-educatia civicã si socio-moralã a populatiei are 

o solutionare slabã,medie 

-investitii modeste în raport cu necesarul 

-reducerea cheltuielilor economice (cu 

44% în 3 ani) 

-judetul nu beneficiazã de suficientã promovare 

regionalã,nationalã si 

internationalã 
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-acces la sãli de sport, terenuri de sport 

-cresterea cheltuielilor socio-culturale 

(de peste 5 ori în 3 ani) si pentru invãtãmânt 

(de peste 8 ori în 3 ani) 

 

 

 

 

                     

Oportunitãti    Amenintãri 

 

-OUG 35/1997 privind încadrarea 

absolvenþilor 

-Promovare Phare pe resurse umane 

-Potential pentru dezvoltarea unor 

ramuri industriale, ca:productia de fier-beton si 

cuie ,productia de 

fire, cabluri electrice, productia de produse 

lactate , tratarea si acoperirea metalelor 

-Nivelul productivitãþii în crestere 

(20% în ultimii 3 ani) 

-Programul Phare, Banca Mondialã 

BERD, ISPA, SAPARD 

-Drumuri nationale, în program de 

modernizare 

- puncte de atracţie turisticã în 

dezvoltare (Baile Săngeorz-Băi şi Poiana 

« Zânelor ») 

 

-Descresterea populatiei urbane si a 

populatiei ocupate în industrie 

-Investitiile strãine sunt relativ 

reduse, raportat la necesar 

-Lipsa inovatiei tehnologice 

- Reducere a veniturilor la bugetele 

locale din impozitul pe profit (de 

peste 2 ori în 3 ani) 

 

Obiectivul major pe termen mediu la nivelul judetului Bistrita-Nãsãud este acela de a îmbunãtãti 

calitatea vietii cetãtenilor printr-o crestere economicã realã care sã actioneze pe urmãtoarele directii: 

 

-crearea de locuri de muncã suficiente, divesificate si de calitate (cresterea 

numãrului populatiei ocupate în industrie, turism, servicii) reducerea ratei 

somajului si a numãrului de persoane din categoriile defavorizate ; 

  

-generarea unui mediu investitional atractiv ; 

 

-educatia si formarea continuã pe parcursul întregii vieti ; 

 

-asigurarea unei coeziuni economico-sociale robuste. 

 

2.2. Analiza mediului intern 
 

             Predarea şi învăţarea 

 

 Procesul instructiv-educativ se desfăşoară conform programelor şcolare în vigoare, 

aprobate de MEC, folosindu-se variate tipuri de lecţie şi metode moderne de predare şi 

evaluare 

 Procesul de predare-învăţare are ca obiectiv principal deschiderea către societate, către 

mediul social şi economic 

 Cadrele didactice au realizat  o proiectare curriculară modernă, cu accent pe latura 

formativă a învăţării, având ca scop formarea unor elevi capabili să se raporteze la cultură 

reflexiv, autonom, critic şi creativ şi orientarea către finalităţile liceului 
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 Şcoala accentuează latura pragmatică a aplicării curriculumu-lui, accentul trecând de la 

„ce să înveţe?” la „în ce scop?” şi „cu ce rezultate?” 

 Cadrele didactice îşi aleg metodele şi tehnicile de predare şi îşi adaptează practicile 

pedagogice în funcţie de ritmul de învăţare şi de particularităţile elevilor 

 Sunt utilizate strategiile didactice ale învăţării centrate pe elev, care transformă elevul într-

un factor activ al propriei formări 

 Metodele de studiu au în vedere valorile caracteristice unei societăţi deschise, pluraliste 

 S-a renunţat la obsesia informaţiei exhaustive în favoarea unei instruiri formative 

 Şcoala promovează interdisciplinaritatea şi parteneriatul transcurricular. 

O prioritate a reprezentat-o implementarea creativă a noii programe  

la clasele IX-XII. 

 În procesul de evaluare sunt utilizate instrumente moderne: investigaţia, referatul, 

portofoliul, fişe de documentare, fişe de lucru individuale, fişe de evaluare, teste de 

evaluare sumativă,  autoevaluarea 

 În relaţia profesor-elev accentul s-a deplasat pe rolul elevului, care participă în mod activ, 

profesorul rezervându-şi sarcina de a provoca şi dirija lecţia 

 Se efectuează lecţii la diferiţi agenţi economici în condiţii de producţie sau în parteneriat 

cu agenţii economici. 

 Şcoala participă la dezvoltarea intelectuală şi integrarea socială a tinerilor contribuind pe 

de o parte la formarea unei culturi comune pentru toţi elevii şi determinând pe de altă 

parte trasee individuale de învăţare (CDS) 

 În conformitate cu noul curriculum, activităţile didactice se organizează pe baza 

relaţionării şi corelării domeniilor de studiu, precum şi pe baza utilizării în practică în 

contexte variate a competenţelor dobândite prin învăţare. 

 Nivelul atingerii standardelor educaţionale de cãtre elevi. 

 

                       Elevii citesc si scriu bine în limba românã, având deprinderi bune, care le înlesnesc 

studiul celorlalte discipline. Ei au aptitudini bine definite în ceea ce priveste 

ascultarea si capcitãti speciale în ceea ce priveste punerea de întrebãri, exprimarea unor idei si 

expunerea de concluzii din ceea ce au învãtat. Elevii au deprinderi si abilitãti pe care le folosesc 

eficient în cursul procesului de învãtare. Elevii cu diferinte deprinderi ating nivele bune de 

performanã. De asemenea se descurcã bine cu cerintele metodelor frontale de predare sau cu metodele 

activ participative. Elevii au rezultate bune la examenele de absolvire si bacalaureat precum si la 

concursurile pe obiecte, faza judeteanã si chiar nationalã. 

În scoalã existã un cod de conduitã pentru profesori si elevi, care îi încurajeazã si 

sã respecte unii pe altii. Dupã absolvire, scoala, prin diriginti se intereseazã de evolutia absolventilor si 

de integrarea lor socialã. Consilierul scolar ajutã elevii în rezolvarea diverselor probleme, acordând 

consiliere si pãrintilor acestora. 

 

b) Calitatea activitãtii personalului didactic si a managementului 

 

Profesorii au documente de planificare la zi si în general de calitate bunã, care 

sunt în concordantã cu curriculumul naţional si local, furnizând activitãti diferentiate 

care tin cont de nivelul diferit la care se aflã elevii. Strategiile de predare utilizate sunt alese în 

conformitate cu continuturile si resursele disponibile. Organizarea orelor atmosfera din clasã si 

relatiile interpersonale create sunt bune, iar elevii le considerã stimulative. 

Echipa managerialã se intereseazã permanent de trasarea si mentinerea unei directii bune de 

dezvoltare coopereazã eficient cu consiliul de administratie si cu personalul didactic. Conducerea 

Grupului Şcolar este interesantã permanent de formarea continuã a profesorilor, încurajeazã 

initiativele ce vizeazã ajustarea curriculumului. 

Se acordã o atentie deosebitã mentinerii si conservãrii clãdirilor, sprijinã biblioteca în 

achizitionarea de fond de carte. Resursele financiare ale scolii sunt utilizate eficient si în interesul 

elevilor si se mentine permanent legãtura si se coopereazã cu pãrintii si comunitatea localã. 
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c) Calitatea curriculumului 

 

Scoala furnizeazã elevilor un curriculum echilibrat, componenta localã fiind realizatã în functie 

de resursele umane si materiale, asociate cu nevoile comunitãtii locale, de asemenea se tine cont de 

vârsta elevilor precum si experienta lor anterioarã. Schemele orare sunt realizate astfel încât 

curriculumul este implementat eficient. Se furnizeazã activitãti extracurriculare variate în concordantã 

cu preferintele elevilor. 

 

d) Relatiile unitãtii scolare cu pãrintii si comunitatea localã 

 

Scoala asigurã o comunicare bunã cu pãrintii prin intermediul dirigintilor, consilierului si 

directorului. Pãrintii primesc în mod regulat rapoarte care vizeazã programul elevilor. Scoala rãspunde 

adecvat sugestiilor si propunerilor pãrintilor, utilizând în mod eficient resursele materiale, financiare si 

umane, furnizate de cãtre pãrinti. 

 Pãrintii îsi aduc contributia la bunul mers al scolii prin ajutorul acordat profesorilor si implicare 

în activitãtile extracurriculare. 

Scoala mentioneazã în planul managerial câteva strategii clare de colaborare cu comunitatea 

localã. Reprezenti ai comunitãtii sunt cooptati în organismele de luare a deciziilor din scoalã. Se 

stabilesc parteneriate si protocoale de colaborare cu politia, pompierii, departamentul de muncã si 

protectie socialã, agenti economici, unde se realizeazã si instruirea practicã a elevilor. Sunt demne de 

remarcat   : 

 

Parteneriate şi colaborari 

 

Convenţii de colaborare şi parteneriat cu: 

 unităţi de profil din zonă:  

Grupul de firme ”MIS GRUP” SRL, SC « FRASINUL » SRL , SC „ELIADA” SRL, 

DURNEA s.r.l.-PRODUCŢIE TRICOTAJE ŞI CONFECŢII”; firme de turism: ”HOTELUL 

SOMEŞUL” –bază de tratament, ape minerale, AGEN DE NUNŢI AVRAMII,  SC 

« PANLACTO-VICTORIS » Sângeorz-Băi –turism, SC „TINURODI”SRL –tâmplărie. 

 Dispensarul comunei Maieru 

 Poliţia comunei maieru 

 Jandarmeria Sângeorz-Băi 

 Muzeul „Cuibul Visurilor” Maieru 

 Căminul Cultural Maieru 

 Biblioteca comunei Maieru 

 Biserica Ortodoxă Maieru 

 

     Analiza SWOT 
 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, 

analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere:  

 oferta curriculară 

 resursele umane 

 resursele materiale şi financiare 

 relaţiile cu comunitatea. 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 material curricular (planuri de învăţământ şi 

programe şcolare, programe şcolare alternative, 

auxiliare curricalere – manuale, caiete de lucru, 

ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, 

îndrumătoare etc.) 

 

 organizarea defectuoasă a CDŞ  

-managerial – oferta şcolii nu satisface nevoile 

tuturor elevilor 

-administrativ – opţiunile se fac în funcţie de 

decizia majorităţii elevilor clasei 

-resurse umane – insuficienta diversitate a 
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 Cadre didactice calificate (100%) 

 

 Infrastructură adecvată: săli de clasă 

corespunzătoare desfăşu-rării actului 

educaţional 

 Existenţa unei biblioteci şi a unui Centru de 

informare şi documentare bine dotate 

 Există 3 laboratoare de informatică legat la 

internet 

 Acces la soft educaţional AEL 

şi internet 

 Există formatori locali pentru 

parteneriate/lucrul cu între-prinderile, învăţare 

centrată pe elev, materiale de învăţare/ elevi cu 

nevoi speciale, orientare şi consiliere 

 Există unele cadre didactice care sunt metodişti 

ai ISJ la diferite discipline 

 Discipline opţionale pentru toate nivelurile  

 Rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare 

 Amplasarea şcolii într-o zonă cu potenţial de 

dezvoltare economică 

 Existenţa convenţiilor de parteneriat cu agenţi 

economici 

 Cursuri pentru formarea adulţilor în vederea 

integrării în Uniunea Europeană 

 Parteneriat benefic cu părinţii pentru acoperirea 

nevoilor şcolii 

 Parteneriate benefice cu instituţiile de 

învăţământ superior  

abilităţilor cadrelor didactice în raport cu 

solicitările (părinţilor şi copiilor) beneficiarilor 

 mişcarea cadrelor didactice care nu sunt 

titulare 

 Fondul de carte învechit şi inexistenţa 

bibliotecii virtuale 

 Utilizarea redusă a soft-ului educaţional 

 Competenţele şi abilităţile cadrelor didactice 

în domeniul TIC sunt insuficiente 

 Lipsa motivaţiei învăţării la elevi 

 Motivaţie scăzută a profesorilor  

 Educaţia antreprenorială la profesori şi elevi 

cu destule lacune informatice 

 Conflicte interpersonale datorită unei 

comunicări deficitare 

 Numărul elevilor cu o situaţie materială 

precară proveniţi din familii dezorganizate, 

defavorizaţi social este în creştere 

 

Oportunităţi Ameninţări 

 Programe de finanţare PHARE-TVET şi 

programe de parteneriat cu alte ţări 

 Există capacitatea de furnizare de formare 

profesională adulţi ţinând cont de nevoile 

angajatorilor 

 Târguri de ofertă educaţională 

 Îmbunătăţirea sistemului educaţional prin 

programul PHARE-TVET 

 Existenţa unei bune colaborări între şcoală 

şi primărie 

 Existenţa sprijinului din partea ISJ  

 Apariţia pe raza oraşului a noi agenţi 

economici puternici 

 Marketing educaţional care să asigure 

competitivitate ridicată pe piaţa forţei de 

muncă 

 Scăderea populaţiei şcolare  

 Neconcordanţa între opţiunea 

părinţilor/elevilor şi aptitudinile şi 

competenţele elevilor 

 Nu există o prognoză a ocupării forţei de 

muncă 

 Nivelul scăzut al investiţiilor în municipiu şi 

judeţ 

 Lipsa unei baze de date privind dezvoltarea 

economică pe sectoare de activitate 

 Existenţa discrepanţelor între cerere şi oferta 

de pe piaţa muncii 

 Resursele financiare ale comunităţii locale 

alocate sistemului educaţional sunt mici 

   

 Aspecte care necesită dezvoltare 

Obiectivul strategic al Uniunii Europene este ca „Uniunea Europeană să devină cea mai 

competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de creştere economică 

durabilă, cu mai multe locuri de muncă şi o mai mare coeziune socială”. 
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 În acest context programul Phare TVET, program multianual care se derulează în România din 

2001, asigură în comuna noastră reabilitarea unui local de şcoală destinat SAM-ului. 

 O creştere economică se poate realiza numai printr-o retehnologizare care, la rândul ei, 

presupune noi competenţe din partea angajaţilor. Formarea iniţială ţine cont de aceste aspecte şi are ca 

obiectiv prioritar dobândirea de noi competenţe la elevii din sistem, competenţe care să le permită o 

integrare socio-profesională la nivel local, judeţean, regional şi naţional. 

 Pentru îndeplinirea acestor deziderate s-au identificat la nivelul unităţii noastre de învăţământ 

următoarele priorităţi: 

 

1. Dezvoltarea capacităţii de orientare şcolară şi profesională . 

2. Prognoze sectoriale pe termen mediu si lung 

3. Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar 

4. Transfer de bune practici în TVET 

5. Creşterea abilităţi lor generale  

6. Eficientizarea reţelei  şcolare  

7. Protecţia socială a elevilor defavorizaţi şi marginalizaţi 

8. Depăşirea mediocrităţii în rezultatele elevilor pe parcursul şcolarizării şi la examenele de 

final de ciclu 

9. Educaţia orientată în funcţie de cerere 

10. Dezvoltarea resurselor umane. 

11. Diversificarea ofertei educaţionale pentru absolvenţii de liceu (şcoli de maiştri) 

 

 

2.5. Opţiunie strategice 

 

Opţiunile strategice ale Liceului Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Maieru pentru anul 

şcolar 2013-2016, concepute în perspectiva integrării în U.E. îşi propun ca finalitate creşterea 

calităţii educaţiei oferite de şcoala noastră. 
 

OBIECTIVE GENERALE 

 

 

 

Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. 

Promovarea educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale. 

Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul 

întregului personal al şcolii 

Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind 

cariera 

Adaptarea ofertei şcolii la nevoile elevilor şi cerinţele pieţei muncii şi 

implicarea activă a agenţilor economici, părinţilor, instituţiilor şi 

autorităţilor locale în formarea profesională a elevilor şi a adulţilor 

Dezvoltarea unor programe moderne de formare continuă pentru 

dezvoltarea resurselor umane 

Implicarea în activităţi de cooperare europeană şi dezvoltarea de 

parteneriate cu şcoli din ţări europene 
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                                                              Partea a III-a 

 

PLAN OPERAŢIONAL 

 

3.1 Priorităţile şcolii 

 

 

 
 

PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacităţii  de O.S.P.  

Obiectiv: 

Dezvoltarea competenţelor profesorilor diriginţi în utilizarea unor instrumente specifice, vehicularea 

unor informaţii despre lumea ocupaţională şi valorificarea resurselor fiecărei discipline şcolare în 

această direcţie. 

Ţinta: Profesorii diriginţi 

Context:  

Există o slabă informare a absolvenţilor de clasa a VIII-a în ceea ce priveşte ruta S.A.M., liceu 

tehnologic, finalitatea fiecărui nivel de calificare, o insuficientă consiliere psihopedagogică a 

absolvenţilor pentru o orientare conform atitudinii personale, inclusiv a elevilor cu cerinţe educative 

speciale. 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului. 

 

Rezultate 

aşteptate  

Data până 

la care vor 

fi 

finalizate 

Persoane 

responsa-

bile 

Parteneri  Sursa de 

finan- 

ţare 

Târg de oferte 

şcolare la nivel 

judeţean  

80% dintre 

absolvenţii clasei a 

VIII-a din judeţ vor 

vizita târgul de 

oferte şcolare 

20 aprilie,  

2017 

I.S.J, 

directorii 

şcolii, 

responsabilii 

OSP 

-Şcoli 

generale 

-Părinţi  

-I.S.J. 

-Mass-media 

-Fonduri 

bugetare 

-Fonduri 

extrabu-

getare 

Prezentarea 

ofertei şcolii 

 în mass-media 

 afişe la şcolile 

generale 

 pagina WEB a 

şcolii 

 întâlniri cu 

părinţii 

absolvenţilor 

claselor a  

VIII-a 

 Planul de 

şcolarizare va fi 

realizat în întregime 

prin atragerea 

elevilor spre şcoala 

noastră 

 Toţi părinţii vor 

cunoaşte structura 

şi finalităţile 

învăţământului 

profesional şi 

tehnic 

1 mai,  

2017 

Responsabi-li 

OSP, 

directorii 

-Şcoli 

generale 

-Părinţi  

-I.S.J. 

-Mass-media 

-Fonduri 

bugetare 

-Fonduri 

extrabu-

getare 

Cost:  

1800 lei 

 

 

 

 

 

PRIORITATEA 2: Dezvoltarea parteneriatului social ,  Şco a lă-Comunitate locală  

Obiectiv: 

Creşterea eficienţei lucrului în parteneriat pentru sprijinirea învăţământului profesional şi tehnic ( Î.P.T.) 

Ţinta: 

Mentalităţi schimbate în rândul managerilor intermediari, şefi colective, responsabili arii curriculare, 
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parteneri 

Context:  

Există o slabă informare, cunoaştere, implicare a factorilor implicaţi din şcoală, comunitatea locală, 

agenţi economici.( în special din partea şefilor de catedră, responsabili  arii curriculare din şcoală) privind 

importanţa, modul de susţinere a procesului de învăţământ Î.P.T; respectiv modul de valorificare a 

disponibilităţilor existente de cooperare  finalizate în beneficii reciproce ( şcoală- comunitatea locală). 

Slabă implicare  a  angajatorilor în parteneriat. 

Acţiuni 

pentru 

atingerea 

obiectivului. 

 

Rezultate 

aşteptate  

Data până 

la care vor 

fi 

finalizate 

Persoane 

responsabile 

Parteneri  Sursa de finan- 

ţare 

Pregătire 

(formare) 

manageri 

intermediari 

din şcoală/ 

agenţi 

economici 

pentru 

optimizarea 

relaţiei de 

parteneriat sub 

patronajul 

consiliului 

local 

 

 

 

 Număr de 

contracte între 

manageri 

intermediari şi 

C.L.D.P.S. 

(3/an şcolar) 

 Cursuri de 

formare a 

managerilor 

intermediari 

(training) din şcoală / 

agenţi economici 

 

Decembrie  

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

adjunct 

Consiliul 

local (primar) 

Angajatori  

 

 

 

 

- C.L.D.P.S. 

- Consiliul 

judeţean 

- Director 

şcoală 

-Consiliul 

local- 

C.L.D.P.S./ 

I.S.J. BN 

-A.J.O.F.M. 

-Agenţi 

economici 

-I.S.J. BN 

-Consiliul local 

Maieru 

-I.S.J. BN 

-Consiliul 

judeţean 

Cost:  

2000ei 

Realizarea de 

dezbateri cu 

membrii 

C.L.D.P.S.  , 

I.S.J. Bistriţa 

şi angajatori 

 Număr contacte 

între angajatori 

şi elevi 

 Număr de 

protocoale 

încheiate cu 

partenerii 

Decembrie 

2016 

Sept. /oct. 

2016 

Director 

Responsabil 

angajator 

C.L.D.P.S 

A.J.O.F.M 

Comitet părinţi 

Cost:  

 1000 lei 

 

 

Schimburi de 

experienţă cu 

factorii 

implicaţi 

pentru 

identificarea 

beneficiilor 

reciproce 

 Număr de 

contacte   (cel 

puţin unul pe an 

şcolar) 

 Întocmirea listei 

cu beneficii 

reciproce  

Martie 

2016 

            

Aprilie 

2016 

            

Director  

Responsabil 

angajator 

Responsabil 

părinţi 

-Comitet 

părinţi 

-I.S.J. 

Bistriţa      -

Agenţi 

economici 

-Consiliul 

local 

 

 

Consiliul local 

Maieru 

Cost: 10000 lei 

 

Creşterea 

rolului 

 Număr de 

evaluatori de 

Iunie 2017 Director 

C.L.D.P.S 

C.L.D.P.S. 

I.S.J. BN 

Angajatori 
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reprezentaţilor 

angajatorilor în 

evaluarea 

competenţelor 

elevilor 

la agenţii 

economici 

implicaţi în 

evaluarea 

competenţilor 

elevilor 

(Inspector de 

specialitate) 

Acordarea unor 

burse de studii 

de către 

parteneri  

(sau sprijin 

pentru 

transportul 

elevilor) 

2 burse/clasă 

profil Tehnic  

Sept. 2016 Director  

Responsabil 

„MIS GRUP”, 

„Montana” -

turism 

-I.S.J. BN 

-S.C. ”MIS 

GRUP” 

Maieru 

-S.C. 

”Montana” 

S.R.L. 

Angajatori 

Cost: 5000 lei 
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PRIORITATEA 3: Prognoze sectoriale pe termen mediu si  lung  

Obiectiv: 

Realizarea unei baze de date pentru obţinerea rapidă a informaţiilor despre elevii şi profesorii şcolii şi 

a unei prognoze privind meseriile viitorului 

Ţinta:  

Existenţa unui sistem funcţional, rapid şi sigur de colectare şi procesare de date 

Context: 

Este necesară cunoaşterea evoluţiei pieţii muncii, respectiv a cererii pieţii pentru  a stabili calificările 

de pregătire ale elevilor. 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului. 

 

Rezultate 

aşteptate  

Data până 

la care vor 

fi 

finalizate 

Persoane 

responsabile 

Parteneri  Sursa de 

finanţare 

Completarea  

bazei de date cu 

ajutorul 

calculatorului 

în care sunt 

păstrate datele 

personale ale 

tuturor elevilor 

şi profesorilor 

din şcoală 

Funcţionarea 

unui sistem cu 

ajutorul căruia 

se pot obţine 

rapid informaţii 

despre elevii şi 

profesorii din 

şcoală. 

Oct.-nov. 

2016   

 

Diriginţii, 

profesorul de 

informatică, 

secretarul şcolii 

MEN MECI 

Realizarea unor 

studii în şcolile 

generale din 

judeţ privind 

O.S.P. 

Informaţii 

relevante cu 

privire la 

dorinţele 

elevilor în ceea 

ce priveşte 

pregătirea lor 

profesională şi 

totodată 

atragerea lor 

spre 

specializările 

din şcoala 

noastră 

Febr.2017 

Reactualiza

t  în fiecare 

an şcolar 

Comisia OSP ISJ BN 

CCD 

 

Resurse 

bugetare 

Realizarea unor 

studii cu 

ajutorul 

AJOFM 

privind evoluţia 

pieţii muncii în 

viitorul 

apropiat. 

Informaţii 

privind 

sectoarele cele 

mai solicitate 

pentru o bună 

fundamentare a 

planului de 

şcolarizare. 

Martie, 

2017 

Comisia OSP A.J.O.F.M. Resurse 

bugetare 
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PRIORITATEA  4:  Prevenirea şi  reducerea abandonului  şcolar  

Obiectiv: Reducerea numărului de elevi care nu obţin nivelul 1 de calificare. 

 

 

Ţinta: Elevii cu probleme de frecvenţă şcolară. 

Context:  

Rata de abandon şcolar în anul 2015-2016 ea fost de aproximativ  4%, iar in 2012/2013 a fost de 5,5 

%. 

Motive: 

 lipsa condiţiilor materiale care să le permită suportarea costurilor necesare pentru 

transport, rechizite, îmbrăcăminte, hrană etc. 

 nesiguranţa găsirii unui loc de muncă conform pregătirii 

 influenţa nefastă a străzii asupra tinerilor 

 exodul spre locuri de muncă în străinătate a familiei tinerilor. 

Acţiuni 

pentru 

atingerea 

obiectivului. 

 

Rezultate 

aşteptate  

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoane 

responsabile 

Parteneri  Sursa de 

finanţare 

Identificarea 

grupurilor de 

elevi cu 

pericol de 

abandon 

şcolar în 

funcţie de 

factori 

biologici, 

psihologici, 

familiali etc. 

Întocmirea unor 

liste cu elevii ce 

au dificultăţi 

şcolare şi 

materiale 

Noiembrie 2016 

Reactualizată în 

fiecare an şcolar 

Diriginţi 

Dir. educativ 

-Psiholog 

-Medic 

şcolar 

 

 

Fonduri 

bugetare 

 

Căutarea 

unor 

parteneri 

care să-i 

susţină pe 

tineri în 

vederea 

calificării lor  

Acordarea  unor 

eventuale  burse 

de la parteneri 

2016-2017 Responsabil 

OSP, 

Diriginţi 

-Agenţi 

economici 

-Fundaţii 

Fonduri 

extrabuge-

tare 

Eliminarea 

influenţelor 

negative ale 

societăţii prin 

realizarea 

activităţilor 

cuprinse în 

programa 

activităţilor 

extracurricu-

lare şi 

extraşcolare 

Participarea 

tuturor elevilor la 

desfăşurarea 

activităţilor 

 

Permanent, 

conform 

programei 

Diriginţi 

Dir. educativ 

-Agenţi 

economici 

-Fundaţii 

 

Fonduri 

extrabuge-

tare 

Întâlnirea 

elevilor cu 

Elevii problemă 

îşi vor schimba 

Dec. 2016  

Reactualizat în 

Director 

educativ 

-Părinţi 

-SRL-uri 

Fonduri 

extrabugetar
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Prioritatea 5: Transfer de bune practici  in TVET  

Obiectiv: Formarea cadrelor didactice în vederea realizării transferului de bune practici în sistemul 

VET, dezvoltarea de bune practici în TVET. 

Ţinta:  Toate cadrele didactice vor obţine la evaluarea anuală calificativul „foarte bine”   

Context : Cuprinderea cadrelor didactice în programe de formare specifice sistemului VET 

Acţiuni 

pentru 

atingerea 

obiectivului 

 

Rezultate 

aşteptate  

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoane 

responsabi

le 

Parteneri  Sursa de 

finanţare 

I. 

Participarea 

cadrelor 

didactice la 

stagiile de 

formare 

pentru 

problemele 

specifice 

învăţământu

lui  

Toate echipele 

solicitate vor 

participa la stagiile 

de formare 

organizate 

Permanent Director 

Respon-

sabil 

perfection

are 

MEN, ISJ, 

CCD 

Fonduri  

MECI 

Implementa

re CDL 

conform 

planurilor 

de 

învăţământ 

(IX-X ÎPT) 

Lecţie 

demonstrativă în 

cadrul cercului 

pedagogic 

discipline 

tehnologice pe zona 

Sangeorz-Băi 

2016-2017, 

sem.II; 2016-

2017 sem.II 

Şefii 

comisiilor 

metodice 

I.S.J. 

Lic. Tehn. 

Feldru 

Lic. Tehn. 

Telciu 

Fonduri 

extrabugetare 

Lucrul în 

parteneriat 

cu 

întreprinder

ea 

 Lecţii 

demonstrative în 

cadrul catedrei 

tehnice din şcoală 

derulate la agenţii 

economici  

 Convenţie de 

colaborare cu un 

număr sporit de 

2016-2017, sem 

I; 2016-2017 

Cadre 

didactice  

Manageri 

Cadre 

didactice 

Elevi  

Surse 

extrabugetare 

absolvenţi, 

studenţi, 

oameni de 

afaceri, 

patroni-

părinţi. 

‘Am învăţat, 

am reuşit ’ 

atitudinea. fiecare an şcolar -CSJAP e 

Lectorate cu 

părinţii 

Comitetul de 

părinţi se va 

implica în 

derularea 

programului de 

prevenire a 

abandonului 

şcolar 

Semestrial Director, 

Responsabil 

OSP 

-Părinţi 

--CSJAP 
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agenţi economici 

 Practica 

comasată se va 

desfăşura la agenţii 

economici conform 

convenţiei 

Schimburi 

de 

experienţă 

cu cadrele 

didactice 

formate în 

TVET 

Întâlnire cu cadrele 

didactice de la 

Liceul. de 

Informatică şi 

Electrotehnică, 

Colegiu Tehnic 

Grigore Moisil pt. 

transfer de bune 

practici  

2016, nov; 

 2017 

Cadre 

didactice  

Manageri 

Cadre 

didactice 

Elevi  

Surse 

extrabugetare 

Colaborarea 

între 

coordona-

tor psiholog 

şi profesori 

diriginţi 

pentru 

depistarea 

elevilor cu 

nevoi 

speciale 

Plan de acţiune, 

bază de date cu 

elevii incluşi 

Permanent Cadre 

didactice  

Manageri 

Cadre 

didactice 

Elevi  

Surse 

extrabugetare 

 

Depistarea 

barierelor în 

calea 

învăţării şi 

adaptarea 

strategiilor 

de predare 

învăţare 

individuală 

 

Monitorizare, fişe 

de urmărire 

progres, fişe de 

evaluare, formulare 

de reflecţie pt. 

stabilirea acţiunilor 

viitoare 

 

Permanent  

Cadre 

didactice  

Manageri 

Cadre 

didactice 

Elevi  

Surse 

extrabugetare 

Utilizarea 

calculatorul

ui în predare 

 Curs de 

perfecţionare 

organizat în cadrul 

şcolii utilizând 

reţeaua de 

calculatoare din 

dotare 

 Toate cadrele 

didactice vor 

realiza lecţii în 

sistemul AEL, 

lecţii elaborate de 

MEC şi lecţii 

elaborate 

individual. 

Iunie, 2016/2017 Cadre 

didactice  

Manageri 

Cadre 

didactice 

Elevi  

Surse 

extrabugetare 

 

PRIORITATEA  6:  Eficientizarea reţelei  şcolare  
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Obiectiv: Menţinerea Liceului Tehnologic  „Liviu rebreanu” Maieru în reţeaua şcolară, 

restructurată la nivel judeţean, flexibilă, deschisă spre cerinţele angajatorilor (piaţa forţei de 

muncă) 

Ţinta: Unitatea şcolară cu posibilităţi ridicate de informare şi comunicare, dotată cu echipamente 

capabile să asigure calificarea şi formarea continuă. 

Context:  

Necesitatea şcolarizării şi a calificării în domeniile textile-pielarie , electonica si automatizati ,  

mecanic, solicitate de angajatori şi cuprinse în PLAI, astfel ca tinerii să dobândească o formare 

iniţială, care să le asigure integrarea pe piaţa forţei de muncă. 

Acţiuni 

pentru 

atingerea 

obiectivu-

lui 

 

Rezultate aşteptate  Data până 

la care vor 

fi 

finalizate 

Persoane 

responsabile 

Parteneri  Sursa de 

finanţare 

Fundamenta

rea corectă a 

planului de 

şcolarizare 

pentru anul 

şcolar 2016-

2017 

Proiectul planului de 

şcolarizare, aprobat de 

CLDPS/(ISJ) 

Diferenţierea 

calificărilor în funcţie 

de orientările din PLAI 

Decembrie 

2016/2017 

Directori 

Comisia OSP 

 

-Şcolile 

generale 

-CLDPS 

 

Fonduri 

extrabugeta-re 

Cost: 350 lei 

 

 

 

 

 

Dotarea 

unităţilor 

şcolare cu 

echipamente 

performante 

necesare 

calificării în 

conformitate 

cu 

standardele 

de educaţie 

şi instruire  

practică 

 Dotare conform listei 

cu echipamente şi 

instalaţii a atelierelor 

scolare 

 Dotarea cu mijloace 

IT performante 

necuprinse în lista cu 

mijloace şi 

echipamente  

 . 

2016-2017 Directori -CLDPS,  

-Consiliul 

judeţean, 

 -Consiliul 

local,  

-Agenţi 

economici 

-Proiect 

PhareVet în 

derulare 

-Fonduri 

bugetare 

Cost:  

 20000 lei 

 

 

Formarea 

continuă şi 

reconversia 

în funcţie de 

necesităţi a 

cadrelor 

didactice. 

Cadrele didactice, 

profesori şi maiştri vor 

participa la reconversie 

în funcţie de necesităţi. 

An şcolar 

2016-2017 

Cadre 

didactice 

-CCD 

-UTCN 

-UBB 

-ISJ 

 

Fonduri 

extrabugeta-re 

Efectuarea 

practicii 

comasate la 

agenţi 

economici, 

Formarea abilităţilor 

practice ale elevilor în 

condiţii de producţie şi 

consolidarea spiritului 

de echipă. 

An şcolar 

2016-2017;  

Directori 

Şefi catedră 

Cadre 

didactice de 

specialitate 

-MIS 

GRUP 

SRL, -

FRASINU

L SRL, -

Fonduri 

extrabuge-tare 
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care solicită 

pregătirea în 

domeniile 

respective, 

în 

eventualitate

a angajării 

absolvenţilor

. 

Obţinerea unui procent 

de 70% de absolvenţi 

angajaţi la agenţii 

economici. 

MONTAN

A, -SC 

« PANLA

CTO-

VICTORIS

 » 

Sângeorz-

Băi 

Cost:  

 1800 lei 

 

Lecţii în 

condiţii de 

producţie, 

vizite, 

instruire 

practică pe 

parcursul 

anului şcolar 

la agenţii 

economici, 

când se 

impune 

utilizarea 

bazei 

materiale a 

agentului 

economic. 

Acomodarea elevilor cu 

condiţiile de lucru din 

unităţile economice. 

Micşorarea distanţei 

dintre problemele 

teoretice şi cele 

practice. 

 

An şcolar 

2016-2017;  

 

Directori 

Şefi catedră 

Cadre 

didactice de 

specialitate 

-MIS 

GRUP 

SRL, -

FRASINU

L SRL, -

MONTAN

A, -SC 

« PANLA

CTO-

VICTORIS

 » 

Sângeorz-

Băi 

Fonduri 

extrabuge-tare 

Cost:  

2000 lei 

 

 

 

 

Prioritatea 7: Protecţia socială a elevilor defavorizaţi şi marginalizaţi 

Obiectiv 
Conştientizarea elevilor şi adulţilor asupra problemelor economice, sociale şi dezvoltarea unei 

atitudini de întrajutorare a celor cu risc de marginalizare socială, dezvoltarea capacităţii de 

soluţionare a nevoilor grupului şi includerea elevilor cu risc de marginalizare socială în cadrul 

grupurilor. 

Ţinta: toţi elevii cu risc de marginalizare socială 

Context: 

În şcoala noastră un număr mare de elevi cu situaţie materială precară cu risc de marginalizare 

socială şi care măresc procentul abandonului şcolar. 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivu-lui 

 

Rezultate 

aşteptate  

Data până 

la care vor 

fi 

finalizate 

Persoane 

responsabi

le 

Parteneri  Sursa de 

finanţare 

Identificarea 

elevilor cu risc 

de 

marginalizare 

Listă cu elevii 

care sunt în risc 

de 

marginalizare 

Sept. 

Fiecare an 

şcolar 

Diriginţi -Comitetul de 

părinţi 

-Consiliul local 

Fonduri 

extrabugetare 
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socială. socială. 

Identificarea 

surselor din 

care putem să-i 

ajutăm pe cei 

care sunt în risc 

de 

marginalizare 

socială. 

Discuţii cu 

agenţii 

economici 

voluntari care 

oferă ajutoare 

materiale, 

îmbrăcăminte, 

rechizite. 

 

Oct.  

Fiecare an 

şcolar. 

 

Dir. 

educativi şi 

colaborator

i 

-Comitetul de 

părinţi 

-Consiliul local 

Fonduri 

extrabugetare 

Colectarea unor 

ajutoare 

materiale 

(îmbrăcăminte, 

rechizite ) 

Stoc de 

materiale 

-campanie de 

adunare a unor 

ajutoare 

materiale  

 

 

Sept., nov., 

ian., apr.  

2016-2017 

Persoane 

dispuse să 

acorde un 

mic ajutor, 

stoc de 

materiale 

de la elevii 

cu situaţie 

materială 

foarte bună 

 

-Comitetul de 

părinţi 

-Consiliul local 

Fonduri 

extrabugetare 

Distribuirea 

bunurilor 

colectate 

elevilor cu 

situaţie 

materială 

precară.. 

 

Campanie de 

repartizare de 

bunuri 

materiale. 

Dec.-mai. 

Fiecare an 

şcolar 

 

 

 

 

 

 

 

-Comitetul de 

părinţi 

-Consiliul local 

Fonduri 

extrabugetare 

Prioritatea 8: Depăşirea mediocrităţii în rezultatele elevilor pe parcursul şcolarizării şi la 

examenele de final de ciclu. 

Obiectiv: 

Realizarea criteriilor de performanţă din standardele de pregătire profesională printr-un înalt nivel de 

pregătire teoretică şi practică a elevilor concretizat prin rezultate bune la examenele de absolvire, 

abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii. 

Ţinta: 

100% dintre elevi promovează examenele de absolvire şi cel puţin 70% dintre absolvenţi se 

angajează în domeniul pentru care s-au pregătit. 

Context: 

Modernizarea învăţământului profesional şi tehnic, ca prioritate strategică a reformei sistemului 

educativ din România, va asigura dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente şi instalaţii 

necesare procesului de predare învăţare prin finanţare din program PHARE şi autofinanţare care vor 

face posibilă predarea şi învăţarea pe echipe de lucru şi individuală a elevilor. 

   Creşterea calităţii procesului de predare învăţare va permite o bună pregătire profesională a elevilor 

şi va spori sursele de absorbţie pe piaţa muncii a absolvenţilor. 

 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivu-lui 

 

Rezultate aşteptate  Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoane 

responsabi

le 

Parte-

neri  

Sursa de 

finanţare 

Participarea 

cadrelor 

didactice la 

stagii de 

Cadrele didactice vor 

participa la stagiile de 

formare organizate. 

Sept. 2017 

 

directori CCD 

ISJ 

Fonduri 

MECI 

Fonduri 

extrabugetare 
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formare pentru 

modernizarea 

strategiilor de 

predare-

învăţare. 

Formarea 

întregului 

colectiv de 

cadre didactice 

prin acţiuni de 

diseminare şi 

utilizare în 

lecţii a 

informaţiilor 

obţinute în 

stagiile de 

formare 

parcurse 

Toate catedrele vor 

avea ca rezultat mape 

cu materiale 

doveditoare 

Toate cadrele 

didactice îşi vor 

elabora ghiduri 

proprii şi vor verifica 

completarea mapelor 

elevilor 

Iunie 2017 Şefi de 

catedre  

 

 

Cadre 

didactice 

CCD 

ISJ 

Fonduri 

MECI 

Fonduri 

extrabugetare 

Realizarea 

parteneriate-lor 

de lucru cu 

întreprinderea 

care să 

favorizeze 

absorbţia 

absolvenţilor 

pe piaţa muncii 

- Convenţii de 

colaborare cu agenţii 

economici locali 

relevanţi pentru 

calificările din oferta 

şcolii 

- Derularea 

parteneriatelor de 

lucru cu toate 

întreprinderile vizate 

cu accent pe 

angajarea agentului 

economic ca partener 

în pregătirea 

profesională 

- sporirea anuală în 

câte două clase SAM 

a burselor acordate 

elevilor 

- Încheierea de 

contracte de angajare 

pentru toţi elevii care 

au beneficiat de burse 

2016-2017 Şefi de 

catedre  

 

 

Cadre 

didactice 

CCD 

ISJ 

Fonduri 

MECI 

Fonduri 

extrabugetare 

 

 

Prioritatea 9: Educaţia orientată în funcţie de cerere 

Obiectiv: educaţia orientată în funcţie de cerere 

Contextul:  

- Crearea unui sistem dinamic de furnizare a educaţiei la cerere vine in sprijinul indivizilor, agenţilor 

economici locali si comunităţii învăţământul profesional poate oferi astfel de programe de formare, 

şcolile trebuie sa valorifice aceasta cerere de pe piaţa; 

- Globalizarea presupune competente si cunoştinţe noi; 

- investiţiile de capital introduc metode si practici de afaceri diferite 

Ţinta: Adulţii cu nevoi de educaţie profesionala 

Acţiuni 

pentru 

Rezultate aşteptate  Data până 

la care vor 

Persoane 

responsabile 

Parte-neri  Sursa de 

finanţare 
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atingerea 

obiectivului 

 

fi finalizate 

1. Identificarea 

unor noi  surse 

de informaţii 

care să ofere 

posibilitatea de 

a cunoaşte 

nevoile de 

învăţare 

Informaţii din PRAI,  

PLAI agenţi 

economici 

oct. 2016; 

2017 

-responsabil cu 

educaţia 

orientată în 

funcţie de 

cerere 

Agenţi 

economici 

AJOFM 

Camera de 

comerţ si 

industrie  

CLDPS 

ISJ  

 

Surse 

bugetare 

2. Depistarea 

nevoilor de 

educaţie la 

nivel local  

Stabilirea grupurilor 

ţinta 

Periodic - directori CLDPS Surse 

bugetare 

3. Publicitate 

pentru oferta 

scolii (întâlniri 

la angajatori, 

întâlniri cu 

elevii, mese 

rotunde pentru 

a prezenta 

detaliat oferta, 

dialog, 

chestionare 

prezentare 

resurse fizice 

si umane, 

mass-media) 

Toţi cei interesaţi vor 

afla despre 

posibilităţile de 

instruire din cadrul 

scolii 

Periodic - responsabil 

OSP 

Agenţi 

economici 

Presa  

Radioul 

local  

Resurse 

extrabugetare 

 

4. Constituirea 

grupurilor de 

formare a 

adulţilor 

 

 3 grupuri pentru 

calificările in IT 

 

In funcţie de 

cerere 

 

Directori 

Cadre 

didactice  

Agenţi 

economici 

Consiliul 

local 

Resurse 

extrabugetare 

5. Elaborarea 

de curriculum  

Curriculum adaptat 

nevoilor  

În funcţie de 

cerere 

Cadre 

didactice de 

specialitate  

Agenţi 

economici 

AJOFM 

Camera de 

comerţ si 

industrie  

CLDPS 

ISJ  

Experţi  

Resurse 

extrabugetare 

6. Acreditarea 

de curriculum  

Autorizaţii pentru 

cele trei cursuri 

În funcţie de 

cerere 

 Agenţi 

economici 

AJOFM 

Camera de 

comerţ si 

industrie  

CLDPS 

ISJ  

Experţi 

Resurse 

bugetare 

7. Pregătirea Aspect exterior si În funcţie de Director adj.  Resurse 
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scolii pentru 

desfăşurarea 

cursurilor de 

formare a 

adulţilor 

interior îmbunătăţite 

Spatii pentru primire 

si informare 

Spatii amenajate 

pentru gustare si 

achiziţionare de 

rechizite 

cerere Administrator bugetare 

8. Reţele de 

colaborare si 

canale de 

comunicare  

 În funcţie de 

cerere 

Director adj. 

 

 Resurse 

extrabugetare 

9. 

Familiarizarea 

personalului 

despre 

principiile 

educaţiei 

pentru adulţi  

Diseminarea 

informaţiilor 

dobândite in 

seminarii PHARE 

Prezentarea 

exemplelor de buna 

practica  

În funcţie de 

cerere 

Director adj. 

 

Agenţi 

economici 

AJOFM 

Camera de 

comerţ si 

industrie  

CLDPS 

ISJ  

Experţi 

Resurse 

extrabugetare 

10. Formarea 

personalului 

pentru 

educaţie 

orientata in 

funcţie de 

cerere 

Toţi profesorii aplica 

învăţarea centrata pe 

elev adaptata 

curricum-ului 

În funcţie de 

cerere 

Director adj. 

 

 Resurse 

extrabugetare 

11. 

Identificarea 

oportunităţilor 

de includere 

intr-o reţea 

şcolara pentru 

formarea 

continua a 

adulţilor  

Colaborare cu alte 

scoli si sprijin pentru 

formarea grupurilor 

si elaborarea 

curriculum-ului 

În funcţie de 

cerere 

Director adj. 

 

Agenţi 

economici 

AJOFM 

Camera de 

comerţ si 

industrie  

CLDPS 

ISJ  

Experţi 

Resurse 

extrabugetare 

 

Prioritatea 10: Dezvoltarea resurselor umane 

Obiectiv :  

Dezvoltarea resurselor umane 

Context : 

- reflectarea asupra propriilor practici si asumarea din partea personalului si elevilor a propriei dezvoltări 

- necesitatea dobândirii de noi abilitaţi impuse  dinamica schimbării sistemului educaţional 

- atragerea de cadre didactice calificate pentru toate catedrele, stabilizarea lor in unitate prin titularizare, 

sprijin administrativ (demersuri la Consiliul Local pentru obţinerea de locuinţe)  

- sporirea efectivelor de elevi si motivarea acestora pentru opţiunea aleasa. 

 

Ţinta : cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal administrativ, elevi (tineri si adulţi). 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

 

Rezultate 

aşteptate  

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoane 

responsabile 

Parte-neri  Sursa de 

finanţare 

 

1. Parcurgerea 

etapelor de 

 Certificate de 

obţinere a 

Iunie 2016; 

2017 

Director  ISJ 

Universităţi 

 

 

 

 



        

 

30 

 

 

formare continua 

prin grade 

didactice, 

perfecţionări 5 ani 

a tuturor cadrelor 

didactice 

gradelor 

didactice si de 

parcurgere a 

perfecţionărilor 

2. Participarea 

directorilor la 

stagii de formarea 

formatorilor de 

manageri 

conform 

programului de 

dezvoltare – 

resurse umane – 

CNDIP 

Formatori locali 

pentru manageri 

din şcolile 

partenere 

Iunie 2017 Directori  CCD 

ISJ 

Universităţi 

  

3. Participarea 

cadrelor didactice 

la module din 

oferta de formare 

continua a CCD  

Abilitare 

curriculară pe 

diverse programe 

si proiecte a 

cadrelor 

didactice 

Sept 2016 Directori 

Secretar  

ISJ 

CCD 

 

 

4. Acţiuni de 

promovare a 

cadrelor didactice 

competente  

 Manageri 

intermediari, 

responsabili arii 

curriculare, şefi 

de colective,  

membrii in 

consiliul de 

administraţie, 

implicarea in 

luarea deciziilor 

Iunie 2017 Directori  ISJ 

CCD 

 

5. Participarea 

personalului la 

acţiuni de sprijin 

socio-emoţional 

Sărbătorirea 

succesului 

Evenimente 

familiale 

Sprijin material  

Periodic   Directori  Agenţi 

economici 

 

6. Constituirea 

unor fonduri 

băneşti de sprijin 

pentru efectuarea 

unor cursuri 

postuniversitare, 

facilitaţi in 

schemele orare  

Parcurgere 

cursuri 

postuniversitare 

Iunie 2017 Lider  sindicat 

Responsabil 

comitet părinţi 

Sponsori   

7. Cultivarea  de 

relaţii interumane 

adecvate, recreare 

si timp liber/ 

personal  

Sporirea calităţii 

vieţii 

Permanent  Directori  ISJ 

CCD 
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8. Instruirea 

personalului de 

îngrijire pentru 

includerea 

elevilor cu nevoi 

speciale  

Sprijin pentru 

deplasare , 

intervenţii de 

urgenta 

Permanent  Administratorul 

scolii 

  

9. Participarea 

secretarului si 

bibliotecarului la 

cursuri de 

perfecţionare IT 

(aprofundare) si 

alte cursuri din 

oferta program  

CCD 

 Puternica 

implicare la 

constituirea bazei 

de date, 

utilizarea poştei 

electronice, 

îmbunătăţirea 

strategiilor de 

comunicare a 

scoli 

Iniţierea 

constituirii unei 

biblioteci  

virtuale 

Septembrie 

2016 

Directorii  CCD  

10. Asigurarea 

unui mediu 

stimulativ, creativ  

Etos şcolar  Permanent  Directorii 

 Consilier 

educativ 

Administratorul 

Bibliotecar  

Cadre didactice   

Preşedintele 

Consiliului  

consultativ al 

elevilor  

CCD  

 

 

 

Prioritatea 11: Diversificarea ofertei educaţionale pentru absolvenţii de liceu 

Obiectiv :  

Continuarea studiilor pentru absolvenţii de liceu 

Context : 

- dezvoltarea agenţilor economici care au domeniul principal de activitate exploatarea lemnului; 

- necesitatea dobândirii de noi competenţe şi abilitaţi impuse de dinamica schimbărilor economice ale 

firmelor din zonă 

- sporirea efectivelor de elevi din învăţământul postliceal; 

Ţinta : cadre didactice, elevi (în special adulţi). 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

 

Rezultate 

aşteptate  

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoane 

responsabile 

Parteneri  Sursa de 

finanţare 

 

1. Autorizarea 

provizorie pentru 

şcoala de maiştri, 

în domeniul 

mecanică 

 Obţinerea 

autorizării 

provizorii. 

Iulie 2017 Directori 

adjuncţi 

Comisia CEAC  

ISJ 

Agenţi 

economici 

 

 

 

 

2. Şcolarizarea 

unei clase de 

elevi pentru 

Realizarea clasei 

de 28 de elevi, 

propusă în 

August 

2017 

Director  Agenţi 

economici 
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calificarea: 

Maistru mecanic 

pentru întreţinere 

şi reparaţii maşini 

şi utilaje pentru 

exploatarea 

lemnului 

proiectul 

planului de 

şcolarizare 

 

 

3.2. Planuri de şcolarizare 

 

               3.2.1 Planul de şcolarizare pentru anul 2006-2007 

LICEU 

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 

 

profil   SERVICII 

Specializare Număr de clase 

Tehnician în activităţi economice şi 

financiare –liceu zi  

5 

Profil TEHNIC  

Tehnician mecanic –intretinere si reparatii 

din care 4 cls.lic.seral şi 2 rută progresivă 

 6 

 

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII  

 profil mecanic  

Calificare Nivel Număr de clase 

Lucrător în mecanică de motoare IX 1 

X 1 

Profil Industria textilă şi pielărie 

Calificare Nivel Număr de clase 

Lucrător în tricotaje confecţii IX 1 

X 1 

Profil Turism şi alimentaţie 

Calificare Nivel Număr de clase 

Lucrător în alimentaţie IX 1 

ANUL III DE COMPLETARE 

 

Calificare Nivel Număr de clase 

Confectioner produse textile XI 2 

Mecanic auto XI 2 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL     -19 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR          -20 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR -17 grupe 

 

 3.2.2 Planul de şcolarizare pentru anul 2007-2008 

SCOALA POSTLICEALĂ 

Domeniul: Agricultură 

Specializare Număr de clase 

Tehnician în activităţi de agroturism 1 
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montan- anul I 

Domeniul: Turism 

Specializare Numărul de clase 

Asistent manager în unităţi hoteliere-an I 1 

SCOALA DE MAIŞTRI 

Domeniul: Industria lemnului 

Specializare Numărul de clase 

Maistru pentru fabricarea cherestelei - an I 1 

 LICEU 

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 

 

profil   SERVICII 

Specializare Număr de clase 

Tehnician în activităţi economice şi 

financiare –6clase-liceu zi 

1-liceu seral 

 

7 clase 

Profil TEHNIC  

Tehnician mecanic –intretinere si reparatii 

din care 3 cls.lic.seral şi 4 rută progresivă 

  

 7 clase 

Tehnician mecatronist – 1 clasă lic.seral  1 clasă 

Operator tehnică de calcul – 1 clasă 

lic.seral 

 1 clasă 

Tehnician în industria textilă -1 clasă 

lic.zi şi  2 clase lic.seral 

 3 clase 

 

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII  

 profil mecanic  

Calificare Nivel Număr de clase 

Lucrător în mecanică de motoare IX 1 

X 1 

Profil Turism şi alimentaţie 

Calificare Nivel Număr de clase 

Lucrător în alimentaţie IX 1 

 X 1 

ANUL III DE COMPLETARE 

 

Calificare Nivel Număr de clase 

Confectioner produse textile XI 1 

Mecanic auto XI 2 

 

ŞCOALA POSTLICEALĂ          -3 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL            -19 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT SAM                 - 7 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL     -20 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR          -18 clase 

                         TOTAL              67 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR -17 grupe 

                                          

3.2.3 Planul de şcolarizare pentru anul 2008-2009 
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SCOALA POSTLICEALĂ 

Domeniul: Agricultură 

Specializare Număr de clase 

Tehnician în activităţi de agroturism 

montan- anul I, anul II 

2 

Domeniul: Turism 

Specializare Numărul de clase 

Asistent manager în unităţi hoteliere-an II 1 

SCOALA DE MAIŞTRI 

Domeniul: Industria lemnului 

Specializare Numărul de clase 

Maistru pentru fabricarea cherestelei - an I, 

anul II 

2 

  

LICEU 

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 

 

profil   SERVICII 

Specializare Număr de clase 

Tehnician în activităţi economice şi 

financiare –7 clase-liceu zi 

2-liceu seral 

 

9 clase 

Profil TEHNIC  

Tehnician mecanic –intretinere si reparatii 

din care 3 cls.lic.seral şi 3 rută progresivă 

  

 6 clase 

Tehnician mecatronist – 1 clasă lic.seral  1 clasă 

Operator tehnică de calcul – 1 clasă 

lic.seral 

 1 clasă 

Tehnician în industria textilă -2 clasă 

lic.zi şi  2 clase lic.seral 

 4 clase 

 

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII  

 profil mecanic  

Calificare Nivel Număr de clase 

Lucrător în mecanică de motoare IX 1 

X 1 

Profil Turism şi alimentaţie 

Calificare Nivel Număr de clase 

Lucrător în alimentaţie IX 1 

 X 1 

ANUL III DE COMPLETARE 

 

Calificare Nivel Număr de clase 

Lucrător în hotelărie XI 1 

Mecanic auto XI 1 

Confecţioner produse textile XI-seral 1 
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Confecţioner produse textile XII-seral 1 

 

ŞCOALA POSTLICEALĂ          -5 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL            -21 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT SAM                 - 8 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL     -19 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR          -18 clase 

                         TOTAL              71 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR -17 grupe 

 

 

 

3.2.4 Planul de şcolarizare pentru anul 2009-2010 

 

SCOALA POSTLICEALĂ 

Domeniul: Agricultură 

Specializare Număr de clase 

Tehnician în activităţi de agroturism 

montan- anul I 

1 

Tehnician în activităţi de agroturism 

montan- anul II 

1 

SCOALA DE MAIŞTRI 

Domeniul: Industria lemnului 

Specializare Numărul de clase 

Maistru pentru fabricarea cherestelei - an I,  1 

  

LICEU 

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 

 

profil   SERVICII 

Specializare Număr de clase 

Tehnician în activităţi economice şi 

financiare –8 clase-liceu zi 

3-liceu seral 

 

11 clase 

Profil TEHNIC  

Tehnician mecanic –intretinere si reparatii 

din care 2 cls.lic.seral şi 1 rută progresivă 

  

 3 clase 

Tehnician mecatronist – 1 clase lic.seral  1 clasă 

Tehnician transporturi – 1 clasă – liceu zi 

tehnologic ; 1 clasă rută progresivă – liceu 

zi; 

 2 clase 

Tehnician în industria textilă -1 clasă 

lic.zi  rută progresivă şi  2 clase lic.seral 

 3 clase 

 

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII  

 profil mecanic  
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Calificare Nivel Număr de clase 

Lucrător în mecanică de motoare X 1 

Profil Turism şi alimentaţie 

Calificare Nivel Număr de clase 

Lucrător în hoteluri X 1 

ANUL III DE COMPLETARE 

 

Calificare Nivel Număr de clase 

Lucrător hotelier XI 1 

Mecanic auto XI 1 

Confecţioner produse textile XI-seral 1 

Confecţioner produse textile XII-seral 1 

 

ŞCOALA POSTLICEALĂ          -1 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL            -20 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT SAM                 - 6 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL     -13 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR          -13 clase 

                         TOTAL              53 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR -12 grupe 

 

3.2.4 Planul de şcolarizare pentru anul 2010-2011 

 

SCOALA POSTLICEALĂ 

Domeniul: Agricultură 

Specializare Număr de clase 

Tehnician în activităţi de agroturism 

montan- anul II 

1 

SCOALA DE MAIŞTRI 

Domeniul: Industria lemnului 

Specializare Numărul de clase 

Maistru pentru fabricarea cherestelei - an II,  1 

  

LICEU 

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 

 

profil   SERVICII 

Specializare Număr de clase 

Tehnician în activităţi economice şi 

financiare –8 clase-liceu zi 

2-liceu seral 

10 clase 

Profil TEHNIC  

Tehnician mecanic –intretinere si reparatii 

din care 1 cls.lic.seral şi 1 rută progresivă 

  

 2 clase 

Tehnician mecatronist – 1 clase lic.seral  1 clase 

Tehnician transporturi – 1 clasă – liceu zi 

tehnologic ; 1 clasă rută progresivă – liceu 

zi; 

 2 clase 

Tehnician în industria textilă -1 clasă  3 clase 
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lic.zi  rută progresivă şi  2 clase lic.seral 

 

ŞCOALA POSTLICEALĂ          -2 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL            -18 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL   -13 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR          -13 clase 

                         TOTAL             46 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR -12 grupe 

 

 

3.2.5 Planul de şcolarizare pentru anul 2011-2012 

 

 LICEU 

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 

 

profil   SERVICII 

Specializare Număr de clase 

Tehnician în activităţi economice şi 

financiare –8 clase-liceu zi 

2-liceu seral 

Tehnician în turism- 34 clase liceu zi. 

 

10 clase 

 

 

4 clase 

Profil TEHNIC  

Tehnician transporturi – 4 clase – liceu zi 

tehnologic ; 1 clasă rută progresivă – liceu 

zi; 

 5 clase 

Tehnician în industria textilă - 2 clase 

lic.seral 

- 1 clasă liceu zi. 

 3 clase 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL            -22 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL      -11 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR           -14 clase 

                         TOTAL              47 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR -10 grupe 

 

 

 

3.2.6 Planul de şcolarizare pentru anul 2012-2013 

 

SCOALA POSTLICEALĂ 

Domeniul: Agricultură 

Specializare Număr de clase 

Tehnician în activităţi de agroturism 

montan- anul I 

1 

  

LICEU 

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 

 

profil   SERVICII 
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Specializare Număr de clase 

Tehnician în activităţi economice şi 

financiare –8 clase-liceu zi 

2-liceu seral 

Tehnician în hotelărie- 4 clase liceu zi 

 

10 clase 

 

 

4 clase 

Profil TEHNIC  

Tehnician transporturi – 4 clase – liceu zi 

tehnologic ; 1 clasă rută progresivă – liceu 

zi; 

 5 clase 

Tehnician în industria textilă - 2 clase 

lic.seral 

 2 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

 Profil Industrie textilă şi pielărie  

Calificre Nivel Număr de clase 

Confecţioner produse textile X 1 

 

ŞCOALA POSTLICEALĂ           -1 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL            -21 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL     - 1 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL      -11 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR           -14 clase 

                         TOTAL              48 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR -10 grupe 
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LISTA CDL-URILOR PROPUSE PENTRU AVIZARE 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012-2013 

 

Nr. 

crt. 

Profil  Domeniu  Clasa  Denumirea CDL-ului 

1  

Servicii  

Economic  IX Formulare privind 

activitatea contabilă 

2 X Promovarea produselor în 

unităţile comerciale 

3 Turism şi 

alimentaţie 

IX Pregătirea unităţii 

comerciale 

4 X Produsul ecologic- etichetă 

de marketing 

5  

Tehnic  

Mecanică  IX Organizarea secţiilor de 

producţie mecanice 

6 X Organizarea ergonomică a 

locului de muncă 

7 Industrie 

textilă şi 

pielărie 

X Satisfacerea cerinţelor 

clienţilor. Calitatea 

produselor. 

 

 Datorită dezvoltării societăţilor comerciale S.C. ”Frasinul” S.R.L. Maieru, şi S.C. ”MIS 

GRUP” S.R.L. Anieş şi ca urmare a solicitărilor, se va analiza solicitarea  prin propunerea în proiectul 

planului de şcolarizare a unei clase de şcoală de maiştri. 

 

 ANALIZA REZULTATELOR  LA EXAMENE 

 

A. EXAMENUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ 

 

Nr. 

crt. 

An şcolar Număr de 

elevi înscrişi 

Număr de 

elevi 

prezenţi 

Număr de 

elevi cu 

media peste 

5 

Procent de 

promovabilitate 

1 2011-2012 56 55 46 83,63% 

2 2012-2013 69 68 51 75% 

 

Ca şi în anii anteriori, rezultatele elevilor la examenele de evaluare naţională le 

considerăm foarte bune. Se vede totuşi o scădere a procentului de promovabilitate în anul 

2013 faţă de 2012. Pentru anul şcolar 2013-2016 se impune o mai mare atenţie la elaborarea 

testelor de evaluare şi întocmirea unui plan de pregătire suplimentară a elevilor. 

Se va organiza în semestrul al II-lea simulări la Limba română şi matematică. 

 

B. EXAMENUL DE BACALAUREAT 

La examenul de bacalaureat s-a obţinut un procent foarte slab de promovabilitate faţă  de 

anul trecut . 

An şcolar 2012-2013 

-sesiunea iunie-iulie 
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 Înscriși Prezenţi Promovați Promovabilitate 

Liceu zi  153 110 13 11,8% 

Liceu seral 70 37 4 10,81% 

-sesiunea august 

 Înscriși Prezenţi Promovați Promovabilitate 

Liceu zi 43 16 2 12,5% 

Liceu seral 30 10 2 20% 

 

 Rezultatul foarte slab de la BAC impune măsuri ameliorative: 

 program intens de pregătire suplimentară; 

 organizarea acţiunilor de orientare şcoală-profesor pentru elevii claselor terminale în 

scopul clarificării opţiunii fiecăruia, conturarea unei viziuni asupra viitoarei profesii;  

 organizarea unor simulări la nivel de şcoală pentru fiecare disciplină de examen, 

rezultatele acestor teste vor fi analizate de fiecare profesor împreună cu elevii, vor fi 

comunicate părinţilor, se vor lua măsuri pentru recuperarea acelor elevi care nu au 

reuşit să obţină note de trecere iar pentru ceilalţi se va pune accent pe progres. 
 

 

B. EXAMENE DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE. 

Rezultatele  la examenul de  certificare a competenţelor profesionale nivel 3: 

100% PROMOVABILITATE. 
 

3.2.7. Planul de şcolarizare pentru anul 2013-2014 

 

SCOALA POSTLICEALĂ 

Domeniul: Agricultură 

Specializare Număr de clase 

Tehnician în activităţi de agroturism 

montan- anul II 

1 

 SCOALA DE MAIŞTRI 

Domeniul: Mecanică 

Specializare Număr de clase 

Maistru mecanic întreţinere şi reparare 

utilaje şi instalaţii de exploatare a lemnului- 

anul I 

1 

 

 

LICEU 

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 

 

profil   SERVICII 

Specializare Număr de clase 

Tehnician în activităţi economice şi 

financiare –7 clase-liceu zi 

1-liceu seral 

Tehnician în hotelărie- 4 clase liceu zi 

8 clase 

 

 

4 clase 
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Profil TEHNIC  

Tehnician transporturi – 4 clase – liceu zi 

tehnologic  

 4 clase 

Tehnician în industria textilă - 2 clase 

liceu seral 

 2 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

 Profil Industrie textilă şi pielărie  

Calificre Nivel Număr de clase 

Confecţioner produse textile XI 1 

 

 

 

 

ŞCOALA POSTLICEALĂ           -1 clasă 

ŞCOALĂ DE MAIŞTRI  -1 clasă 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL            -18 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL     - 1 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL      -11 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR           -15 clase 

                         TOTAL              47 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR -11 grupe 

 

  TOTAL: 58 clase. 
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LISTA CDL-URILOR PROPUSE PENTRU AVIZARE 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014 

 
Nr. 

crt. 

Profil  Domeniu  Clasa  Denumirea CDL-ului 

1  

Servicii  

Economic  IX Documente de evidenţă 

contabilă 

2 X Bazele marketingului 

3 Turism şi 

alimentaţie 

IX Pregătirea unităţii 

comerciale 

4 X Produsele ecologice 

5  

Tehnic  

Mecanică  IX Organizarea secţiilor de 

producţie mecanice 

6 X Tinichigerie şi vopsitorie 

auto 

7 Industrie 

textilă şi 

pielărie 

XI Î.P. Satisfacerea cerinţelor 

clienţilor 

 

Propunere pentru anul şcolar 2013-2014. 

 Echipa CEAC, coordonată de dir. adj. va întocmi documentaţia în vederea acreditării 

pentru nivelul 3, profil: Servicii, Calificarea: Tehnician în hotelărie.- Termen 10. 03. 2014 

3.2.7. Planul de şcolarizare pentru anul 2014-2015 

 

 ŞCOALA DE MAIŞTRI 

Domeniul: Mecanică 

Specializare Număr de clase 

Maistru mecanic întreţinere şi reparare 

utilaje şi instalaţii de exploatare a lemnului- 

anul I şi anul II 

1 

 

1 

 

 

LICEU 

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 

 

profil   SERVICII 

Specializare Număr de clase 

Tehnician în activităţi economice–6 clase-

liceu zi 

Tehnician în hotelărie- 3 clase liceu zi 

 

6 clase 

 

 

3 clase 

Profil TEHNIC  

Tehnician transporturi – 4 clase – liceu zi 

tehnologic  

 4 clase 
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Tehnician în industria textilă - 1 clasă 

liceu seral- cls. a XIII-a 

Tehnician mecanci pentru întreţinere şi 

reparaţii - 1 clasă liceu seral- cls. a XI-a 

 1 clasă 

 

1 clasă 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

 Profil Tursim și aimentație  

Calificare Clasa Număr de clase 

Lucrător hotelier IX 1 

 

 

 

ŞCOALĂ DE MAIŞTRI  -2 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL            -15 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL     - 1 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL      -11 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR           -14 clase 

                         TOTAL              43 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR -11 grupe 

 

  TOTAL: 54 clase. 

 

3.2.8. Planul de şcolarizare pentru anul 2015-2016 

 

 ŞCOALA DE MAIŞTRI 

Domeniul: Mecanică 

Specializare Număr de clase 

Maistru mecanic întreţinere şi reparare 

utilaje şi instalaţii de exploatare a lemnului- 

anul I şi anul II 

1 

 

1 

 

 ŞCOALA POSTLICEALĂ 

Domeniul: Agricultură 

Specializare Număr de clase 

Tehnician activități de agroturism montan- 

anul I  

1 

 

 

 

 

LICEU 

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 

 

profil   SERVICII 

Specializare Număr de clase 

Tehnician în activităţi economice–6 clase-

liceu zi 

Tehnician în hotelărie- 3 clase liceu zi 

5 clase 

 

3 clase 
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Profil TEHNIC  

Tehnician transporturi – 4 clase – liceu zi 

tehnologic  

 3 clase 

Tehnician în industria textilă - 1 clasă 

liceu seral- cls. a XIV-a 

Tehnician mecanci pentru întreţinere şi 

reparaţii - 1 clasă liceu seral- cls. a XII-a 

 1 clasă 

 

1 clasă 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

Domeniu/Calificare Clasa Număr de clase 

Turism și alimentație/Lucrător hotelier X 1 

Mecanică/Mecanic auto IX 1 

 

 

 

 

ŞCOALĂ DE MAIŞTRI  -2 clase 

ȘCOALĂ POSTLICALĂ  -1 clasă 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL            -13 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL       -2  clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL      -10 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR           -16 clase 

                         TOTAL              44 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR -11 grupe 

 

  TOTAL: 55 clase. 

 

3.2.8. Planul de şcolarizare pentru anul 2016-2017 

 

 ŞCOALA DE MAIŞTRI 

Domeniul: Mecanică 

Specializare Număr de clase 

Maistru mecanic întreţinere şi reparare 

utilaje şi instalaţii de exploatare a lemnului- 

anul I şi anul II 

1 

 

1 

 

 ŞCOALA POSTLICEALĂ 

Domeniul: Agricultură 

Specializare Număr de clase 

Tehnician activități de agroturism montan- 

anul I și anul II 

1 

1 

 

 

 

LICEU 

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 
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profil   SERVICII 

Specializare Număr de clase 

Tehnician în activităţi economice 

Tehnician în hotelărie 

 

4 clase 

 

2 clase 

Profil TEHNIC  

Tehnician transporturi   2 clase 

Tehnician mecanci pentru întreţinere şi 

reparaţii - 1 clasă liceu seral- cls. a XIII-a 

 1 clasă 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

Domeniu/Calificare Clasa Număr de clase 

Turism și alimentație/Lucrător hotelier XI 1 

Mecanică/Mecanic auto IX și X 2 

 

 

ŞCOALĂ DE MAIŞTRI  -2 clase 

ȘCOALĂ POSTLICALĂ  -2 clasă 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL            -9 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL       -3  clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL      -11 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR           -15 clase 

                         TOTAL              42 clase 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR -11 grupe 

 

  TOTAL: 53 clase. 

 

 

 

 

LISTA CDL-URILOR PROPUSE PENTRU AVIZARE 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2017 

 
Nr. 

crt. 

Profil  Domeniu  Clasa  Denumirea CDL-ului 

1  

Servicii  

Economic  IX Activităţi în comerţ 

2 X Prestarea serviciilor în 

comerţ 

3 Turism şi 

alimentaţie 

IX Pregătirea unităţii turistice 

4 X Ecoturismul  

5  

Tehnic  

Mecanică  IX Organizarea secţiilor de 

producţie mecanice 

6 X Tinichigerie şi vopsitorie 

auto 
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ANALIZA REZULTATELOR  LA EXAMENE 

C. EXAMENUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ 

 

Nr. 

crt. 

An şcolar Număr de 

elevi înscrişi 

Număr de 

elevi 

prezenţi 

Număr de 

elevi cu 

media peste 

5 

Procent de 

promovabilitate 

1 2011-2012 56 55 46 83,63% 

2 2012-2013 69 68 51 75% 

3 2013-2014 71 71 41 57,5% 

4 2014-2015 57 56 37 66,07 

5 2015-2016 57 57 35 61,40 

 

DOMENIUL 4-Nivelul performanţelor a elevilor  

 

EVALUARE NAŢIONALĂ-clasa A VIII A 

Nr. elevi participanţi la examenul de evaluare naţională in ultimii 3 ani 

Proba/Anul 2014 2015 2016 

Limba română 71 57 57 

Matematică 70 56 57 

Limba maternă - -  

 

Media generală la evaluare naţională in ultimii 3 ani 

Proba/Anul 2014 2015 2016 

Limba română 7,28 6,12 6,59 

Matematică 6,38 5,32 5,23 

Limba maternă  -  

Media generală 6,83 5,72 5,91 

 

Evaluare nationala pe transe de medii-2013(nr. de elevi) 
Proba/Anul 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Limba 

română 
1 4 3 2 9 8 9 15 17  

Matematică 2 7 5 9 13 4 3 6 18 1 
Limba 

maternă 
- - - - - - - - - - 

Media 

generală 
2 6 5 8 11 6 13 11 6 - 

 

Evaluare nationala pe transe de medii-2014(nr. de elevi) 
Proba/Anul 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Limba 

română 
2 6 10 10 6 9 10 8 9 1 

Matematică 3 5 11 12 8 8 7 7 9  
Limba 

maternă 
- - - - - - - - - - 
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Media 

generală 
1 5 8 10 14 7 11 8 7 - 

 

 

Evaluare nationala pe transe de medii-2015(nr. de elevi) 
Proba/Anul 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Limba 

română 
- 6 7 5 6 8 11 6 7 1 

Matematică 7 5 4 7 12 6 7 5 2 1 
Limba 

maternă 
- - - - - - - - - - 

Media 

generală 
2 7 5 3 10 5 9 2 4 1 

 

Evaluare nationala pe transe de medii-2016(nr. de elevi) 
Proba/Anul 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Limba 

română 
1 3 5 1 9 7 5 14 12 - 

Matematică 2 3 12 13 8 8 5 5 1  
Limba 

maternă 
- - - - - - - - - - 

Media 

generală 
1 2 6 12 7 8 7 11 3 - 

 

B. ADMITERE 

ANUL 2013 2014 2015 2016 
Nr. absolventi 

 
68 71 57 57 

Nr. admisi liceu 

 
68 55 49 49 

Nr. admisi scoala 

prefesionala 
- 16 8 8 

Nr. elevi care nu au 

continua studiile 
- - - - 

 

Admitere liceu 2013(nr. de elevi) 

 1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 Neparticipanti/ 

Nerepartizati 

Media de 

absolvire 
- - - - 9 9 7 20 19 4  

Media 

evaluare 

nationala 

2 5 6 9 8 7 6 13 12 -  

Media de 

admitere 
- 3 8 12 5 15 9 10 6 -  

 

Admitere liceu 2014(nr. de elevi) 
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 1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 Neparticipanti/ 

Nerepartizati 

Media de 

absolvire 
- - - - 11 6 7 22 20 5  

Media 

evaluare 

nationala 

2 4 11 10 8 8 9 12 6 - 1-repartizat 

etapa  2 
Media de 

admitere 
- - 7 15 9 12 10 11 7 -  

 

Admitere liceu 2015(nr. de elevi) 

 1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 Neparticipanti/ 

Nerepartizati 

Media de 

absolvire 
- - - - 3 5 11 18 19 1  

Media 

evaluare 

nationala 

2 2 4 9 10 10 7 6 5 1 1 

Media de 

admitere 
- - 6 6 6 9 7 9 4 1 1-repartizat 

etapa  2 

 

Admitere liceu 2016(nr. de elevi) 

 1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 Neparticipanti/ 

Nerepartizati 

Media de 

absolvire 
- - - - - 4 11 14 23 5  

Media 

evaluare 

nationala 

1 2 6 12 7 8 7 11 3 -  

Media de 

admitere 
- - 1 1 9 11 10 20 5 -  

 
 

 

Ca şi în anii anteriori, rezultatele elevilor la examenele de evaluare naţională le considerăm 

foarte bune. Se vede totuşi o scădere a procentului de promovabilitate în anul 2013 faţă de 

2012.  

Pocentul de promovabilitate este apropiat de procentul obţinut la nivel judeţean. 

Pentru anul şcolar 2015-2016 se impune o mai mare atenţie la elaborarea testelor de evaluare 

şi întocmirea unui plan de pregătire suplimentară a elevilor. 

Se vor organiza în semestrul al II-lea simulări la Limba română şi matematică. 

B. EXAMENUL DE BACALAUREAT 

La examenul de bacalaureat s-a obţinut un procent foarte slab de promovabilitate faţă  de 

anul trecut . 

An şcolar 2012-2013 

-sesiunea iunie-iulie 

 Înscriși Prezenţi Promovaţi Promovabilitate 

Liceu zi  153 110 13 11,8% 

Liceu seral 70 37 4 10,81% 

-sesiunea august 



        

 

49 

 

 

 Înscriși Prezenţi Promovaţi Promovabilitate 

Liceu zi 43 16 2 12,5% 

Liceu seral 30 10 2 20% 

An şcolar 2013-2014 

-sesiunea iunie-iulie 

 Înscriși Prezenţi Promovaţi Promovabilitate 

Liceu zi  82 78 23 26,74 % 

Liceu seral 15 8 - 0 % 

-sesiunea august 

 Înscriși Prezenţi Promovaţi Promovabilitate 

Liceu zi 24 19 1 4,76 % 

Liceu seral 3 2 - 0 % 

 

An şcolar 2014-2015 

-sesiunea iunie-iulie 

 Înscriși Prezenţi Promovaţi Promovabilitate 

Liceu zi  82 78 23 26,74 % 

Liceu seral 15 8 - 0 % 

-sesiunea august 

 Înscriși Prezenţi Promovaţi Promovabilitate 

Liceu zi 24 19 1 4,76 % 

Liceu seral 3 2 - 0 % 

 

An şcolar 2015-2016 

-sesiunea iunie-iulie 

 Înscriși Prezenţi Promovaţi Promovabilitate 

Liceu zi      

Liceu seral     

-sesiunea august 

 Înscriși Prezenţi Promovaţi Promovabilitate 

Liceu zi     

Liceu seral     

 

 

DOMENIUL 4 -  Nivelul performanţei elevilor 

 

 

A. Bacalaureat 

B. Nr. Elevi absolventi în ultimii 3 ani 

 

Anul 2014 2015 2016 

Nr. absolventi 130 72 80 

 

 

1. Nr. Elevi participanti la examenul de BACALAUREAT  in ultimii 3 ani 

Proba/Anul 2014 2015 2016 

Proba A 85 54 18 

Proba B    

Proba C 85 54 18 
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Proba D 85 54 18 

Proba E 85 54 18 

 

2. Procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat în ultimii 3 ani 

(raportat la nr. de absolventi din anul respectiv) 

Anul Procentul de 

promovabilitate 

2013 8,42 

2014 15,29 

2015 11,11 

2016 13,75 

 

 

3.Rezultate la proba A (nr. de elevi) 

Anul Experimentat Avansat Mediu Incepator Total  

2013 21 47 27  95 

2014 18 38 29  85 

2015 24 27 3  54 

2016 4 8 6  18 

 

4 Rezultate la proba B(nr. de elevi) 

Anul Experimentat Avansat Mediu Incepator Total 

2013      

2014      

2015      

2016      

 

5 Rezultate la proba C  

(Raport narativ) 

 

6 Rezultate la proba D (nr. de elevi) 

Anul Experimentat Avansat Mediu Incepator Total 

2013 18 35 35 7 95 

2014 16 30 32 7 85 

2015 10 22 20 2 54 

2016 3 7 6 2 18 

 

 

 

 

7 Rezultate la probele scrise pe transe de medii 2013 (nr. de elevi) 

La proba E d)  se vor adăuga disciplinele la care elevii au susţinut probe 

Proba/ Media 1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-9,99 10 Total 

E a) Limba 

română 

 

 25 26 25 11 5 3    95 

E a) 

Limbamaternă 
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E c) 

Matematică 
3 35 25 12 9 8 2    95 

E c) Istorie 
           

E d) Fizică 
 4 4 7 2      17 

E d) Chimie 
           

E d) Biologie 
 1 1 1       3 

E d) 

Informatică 
           

E d) 

Geografie 
  13 43 4 6 6 3   75 

E d) 

Psihologie 
           

E d) 

 Filosofie 
           

E d) 

 Logica 
           

 

 

8 Rezultatela probele scrise pe transe de medii 2014 (nr. de elevi) 

La proba E d)  se vor adăuga disciplinele la care elevii au susţinut probe 

Proba/ 

Media 

1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-9,99 10 Total 

E a) Limba 

română 

 

 9 17 34 12 11 2    85 

E a) Limba 

maternă 
           

E c) 

Matematică 
9 17 20 16 10 12 1    85 

E c) Istorie 
           

E d) Fizică 
  2 2       4 

E d) Chimie 
           

E d) 

Biologie 
   1 1      2 

E d) 

Informatică 
           

E d) 

Geografie 
  23 21 4 14 16 1   79 

E d) 

Psihologie 
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Filosofie 
           

 

 

 

9. Rezultatela probele scrise pe transe de medii 2015 (nr. de elevi) 

La proba E d)  se vor adăuga disciplinele la care elevii au susţinut probe 

Proba/ 

Media 

1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-9,99 10 Total 

E a) Limba 

română 

 

 2 18 19 5 9 1    54 

E a) Limba 

maternă 
           

E c) 

Matematică 
5 8 19 15 6 1     54 

E c) Istorie 
           

E d) Fizică 
  1 3       4 

E d) Chimie 
           

E d) 

Biologie 
           

E d) 

Informatică 
           

E d) 

Geografie 
  9 8 20 4 5 3 1  50 

E d) 

Psihologie 

           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Rezultatela probele scrise pe transe de medii 2016 (nr. de elevi) 

La proba E d)  se vor adăuga disciplinele la care elevii au susţinut probe 

Proba/ Media 1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-9,99 10 Tot

al 

E a) Limba 

română 

 

- - 1 5 9 1 2 - - - 18 

E a) Limba 

maternă 
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E c) Matematică 
3 2 1 - 5 6 1    18 

E c) Istorie 
           

E d) Fizică 
           

E d) Chimie 
           

E d) Biologie 
           

E d) Informatică 
           

E d) 

Geografie 
- 1 1 2 3 5 4 1 1 - 18 

E d) Psihologie            

            

 

10 Rezultate (media generala) la probele scrise pe transe de medii (nr. de elevi) 

 

Anul 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Total 

2013 
- 5 30 41 11 5 3 - - - 95 

2014 
- 6 26 28 12 9 4 - - - 85 

2015 
- 3 17 19 9 5 1 - - - 54 

2016 
- - 4 4 6 3 1 - - - 18 

 

11 PROMOVABILITATE PROMOŢIILE CURENTE 

Anul Total 

2013 8 
2014 13 
2015 6 
2016 41% 

 

 

Rezultatul de la BAC impune măsuri ameliorative: 

 program intens de pregătire suplimentară; 

 organizarea acţiunilor de orientare şcoală-profesor pentru elevii 

claselor terminale în scopul clarificării opţiunii fiecăruia, 

conturarea unei viziuni asupra viitoarei profesii;  
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 organizarea unor simulări la nivel de şcoală pentru fiecare 

disciplină de examen, rezultatele acestor teste vor fi analizate de 

fiecare profesor împreună cu elevii, vor fi comunicate părinţilor, 

se vor lua măsuri pentru recuperarea acelor elevi care nu au 

reuşit să obţină note de trecere iar pentru ceilalţi se va pune 

accent pe progres. 

 

 

Rezultatul de la BAC impune măsuri ameliorative: 

 program intens de pregătire suplimentară; 

 organizarea acţiunilor de orientare şcoală-profesor pentru elevii 

claselor terminale în scopul clarificării opţiunii fiecăruia, 

conturarea unei viziuni asupra viitoarei profesii;  

 organizarea unor simulări la nivel de şcoală pentru fiecare 

disciplină de examen, rezultatele acestor teste vor fi analizate de 

fiecare profesor împreună cu elevii, vor fi comunicate părinţilor, 

se vor lua măsuri pentru recuperarea acelor elevi care nu au 

reuşit să obţină note de trecere iar pentru ceilalţi se va pune 

accent pe progres. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

D. EXAMENE DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE. 

Rezultatele  la examenul de  certificare a competenţelor profesionale nivel 4: 2016 și 

2017: 100% PROMOVABILITATE. 
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Date statistice privind numărul elevilor înscriși, prezenți, absenți, promovați, respinși și procentul de promovabilitate, conform tabelului „Rezultatele 

examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică” – Sesiunea iunie 2017. 

 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învățământ 

Calificarea 

profesională 

Număr de candidați 

Înscriși  Prezenți  Admiși  Respinși  Neprezentați  

Eliminați 

din 

examen  

Total  Feminin Total  Feminin 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

Din care au calificativ 

T
o

ta
l 

 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

 

F
em

in
in

  

Excelent  
Foarte 

bine 
Bine  Satisfăcător  

T
o

ta
l 

 

F
em

in
i

n
 

T
o

ta
l 

 

F
em

in
i

n
  

T
o

ta
l 

 

F
em

in
i

n
 

T
o

ta
l 

 

F
em

in
i

n
  

1 

Liceul 

tehnologic 

”Liviu 

Rebreanu” 

Maieru 

Tehnician 

în activități 

economice 

35 24 35 24 35 24 8 8 25 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Technician 

transporturi 
18 0 18 0 18 0 2 0 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Tehnician 

în hotelărie 
10 2 10 2 10 2 0 0 2 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 

4 

Tehnician 

în industria 

textilă 

17 6 15 6 15 6 3 0 6 6 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

5 

Total 

general 

centru de 

examen 

  80 32 78 32 78 32 13 8 36 22 21 0 8 2 0 0 2 0 0 0 
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DOVEZI 

Calificări propuse IPT 

 

 Planul de şcolarizare a fost bine fundamentat, argumentele în acest sens sunt: 

 susţinerea planului de către Consiliul Local Maieru,  agenţi economici prin protocoalele de 

colaborare în care este exprimată susţinerea planului de şcolarizare. 

 Centrele judeţene de Asistenţă Psihopedagogică  în urma rezultatelor chestionarelor aplicate 

absolvenţilor claselor a VIII-a din judeţ. 

 ISJ Bistriţa-Năsăud prin validarea proiectului planului de şcolarizare . 

3.3  Plan de dezvoltare a resurselor umane ale şcolii 
 

Obiectiv :  

Dezvoltarea profesională a personalului 

Scop: 

- reflectarea asupra propriilor practici si asumarea din partea personalului si elevilor a propriei 

dezvoltări 

- necesitatea dobândirii de noi abilitaţi impuse  dinamica schimbării sistemului educaţional 

- atragerea de cadre didactice calificate pentru toate catedrele, stabilizarea lor in unitate prin 

titularizare, sprijin administrativ (demersuri la Consiliul Local pentru obţinerea de locuinţe)  

 

Ţinta : cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal administrativ, elevi (tineri si adulţi). 

Acţiuni Rezultat Data Persoane 

responsabile 

Parteneri 

1. Parcurgerea 

etapelor de formare 

continua prin grade 

didactice, 

perfecţionări 5 ani 

a tuturor cadrelor 

didactice 

 Certificate de 

obţinere a gradelor 

didactice si de 

parcurgere a 

perfecţionărilor 

Iunie 2017 Director  ISJ 

Universităţi 

2. Participarea 

directorilor la 

stagii de formarea 

formatorilor de 

manageri conform 

programului de 

dezvoltare – 

resurse umane – 

CNDIP 

Formatori locali 

pentru manageri din 

şcolile partenere 

Iunie 2017 Directori  CCD 

3. Participarea 

cadrelor didactice 

la module din 

oferta de formare 

continua a CCD  

Abilitare curriculară 

pe diverse programe 

si proiecte a cadrelor 

didactice 

Sept  2017 Directori 

Secretar  

ISJ 

CCD 

4. Acţiuni de 

promovare a 

cadrelor didactice 

competente  

 Manageri 

intermediari, 

responsabili arii 

curriculare, şefi de 

colective,  

membrii in consiliul 

Iunie 2017 Directori   
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de administraţie, 

implicarea in luarea 

deciziilor 

 

5. Cultivarea  de 

relaţii interumane 

adecvate, recreare 

si timp liber/ 

personal  

Sporirea calităţii 

vieţii 

Permanent  Directori   

6. Instruirea 

personalului de 

îngrijire pentru 

includerea elevilor 

cu cerinţe 

educaţionale 

speciale 

Sprijin pentru 

deplasare , 

intervenţii de 

urgenta 

Permanent  Administratorul 

scolii 

 

7. Asigurarea unui 

mediu stimulativ, 

creativ  

Etos şcolar   Directorii 

 Consilier educativ  

Cadre didactice   

Preşedintele 

Consiliului  

consultativ al 

elevilor  

 

 

 

3.4 Plan de parteneriat pentru tranziţia elevului de la şcoală la locul de muncă 
 

Obiective ierarhice Indicatori de 

performanţă 

Metode de verificare Factori externi 

Obiectiv: 

Atingerea standardelor de 

pregătire profesională 

Dobândirea 

competenţelor vizate 

de standarde prin 

realizarea tuturor 

activităţilor practice 

prevăzute în 

curriculum 

 fişe de monitorizare 

a abilităţilor elevilor 

 fişe individuale de 

monitorizare a 

progresului elevilor 

 evaluare finală 

 ISJ 

 MEC 

 CLD 

Scop: 

 Executarea lucrărilor 

specifice domeniilor 

de activitate ale 

agenţilor economici în 

vederea familiarizării 

elevilor cu exigenţele 

locului de muncă 

 Sensibilizarea 

agenţilor economici 

pentru angajarea 

absolvenţilor după 

încheierea ciclului de 

şcolarizare. 

 Efectuarea practicii 

comasate la agenţii 

economici 

 

 Realizarea unei 

planificări a 

instruirii practicii 

comasate la agenţii 

economici 

 Încheierea unor 

convenţii de 

colaborare cu 

agenţii economici în 

care să fie stipulate 

beneficiile reciproce 

 Organizarea unor 

întâlniri 

lunare/semestriale 

cu agenţii 

economici pentru 

consulatare în 

 

 Recepţia lucrărilor 

pe baza normelor 

tehnice privind 

lucrările executate 

în intreprindere 

 Scrisori de apreciere 

a lucrărilor din 

partea agentului 

economic 

 Fişe de progres  

elevi privind 

competenţele de 

bază/abilităţi 

 Lista cu problemele 

identificate şi 

acţiuni pentru 

soluţionarea 

 

 Agenţi economici cu 

care şcoala are contract 

de parteneriat, sau 

convenţii 

 Părinţi  

 Comunitate locală 
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rezolvarea 

problemelor 

identificate 

 Elaborarea în 

parteneriat cu 

agenţii economici a 

unor materilae 

didactice ca suport 

pentru instruirea şi 

evaluarea elevilor 

problemelor  

 Fişe de 

documentare pentru 

lecţii ca rezultat al 

procesului de 

cercetare, fişe de 

lucru, teste de 

evaluare. 

 Fotografii şi casete 

video 

Rezultate: 

 Însuşirrea 

deprinderilor pentru 

executarea lucrărilor 

mecanice şi textile 

specifice  

 Stabilirea unor 

demersuri în vederea 

obţinerii unor burse şi 

în vederea angajării 

absolvenţilor 

 Implicarea reciprocă a 

celor doi parteneri în 

toate aspectele care ţin 

de educaţie şi formare 

 

 Raportarea întregii 

activităţi 

desfăşurate la 

normele tehnice 

specifice lucrărilor 

mecanice şi textile  

 Stabilirea şi afişarea  

unui orar de 

desfăşurare a 

activităţilor ( 

curăţirea, 

organizarea locului 

de muncă, primire-

predare 

echipamente, 

evaluare etc.) 

 Acomodarea 

elevilor cu 

exigenţele 

viitoarelor lor locuri 

de muncă 

 

 

 Devize de lucrări 

 Fişe consum 

piese/materiale 

 Planuri de 

întreţinere a 

utilajelor 

 

 Responsabilul (tutore) 

agentului economic 

 Maistru instructor 

Activităţi 

a) la locul de muncă 

Executarea următoarelor 

operaţii: 

 Utilizarea 

documentelor tehnice 

 Demontări/Montări 

 Lucrări de lăcătuşerie 

 Efectuare de 

măsurători cu 

instrumente de măsură 

şi control 

 Lucrări de întreţinere  

la SC MIS GRUP SRL, în 

cadrul practicii comasate  

b) în afara locului de 

muncă 

 Implicarea elevilor în 

întocmirea şi realizarea 

proiectului educaţional 

CDL realizat în 

 

Realizarea acestor 

activităţi presupun 

următaorele cheltuieli:    

 deplasarea zilnică 

de elevi la MIS 

GRUP SRL şi SC 

FRASINUL” SRL 

 SC PANLACTO-

VICTORIS” SRL 
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parteneriat cu agentul 

economic  

 Recomandări în 

momentul angajării  

 

 

Partea a IV-a - Consultare, monitorizare, revizuire 

 

4.1 Consultare 
 

 

CU CINE ? CÂND ? CUM ? 

1. Factori interesaţi Feb. 2017 

A.J.O.F.M. adresa …… 

Direcţia Judeţeană de 

Statistică ……….. 

Camera de Comerţ şi 

Industrie ………… 

- contacte directe 

- întâlniri pentru expunerea 

problemelor 

- discuţii   

- solicitare documente 

2. Membrii personalului 

Liceului Tehnologic ”Liviu 

Rebreanu” Maieru 

Feb. 2017  - discuţii 

- împărtăşirea unui scop comun 

- foaie de parcurs 

 

3. Echipe de lucru  

AJOFM 

Camera de Comerţ si 

Industrie 

Direcţia de statistica 

Angajaţi  

Părinţii  

Feb. 2017 

 

- adrese scrise 

- întâlniri 

- discuţii  

- corespondenţa prin care sunt 

furnizate datele 

- mese rotunde 

pentru colectarea seturilor de date 

necesare 

4. Colectivele de catedra  

Responsabilii / arii 

curriculare / catedre 

Aprilie 2017 - întâlniri şi stabilirea de sarcini pentru 

autoevaluarea mediului intern 

- întâlniri pentru prezentarea 

rezultatelor SOWT la nivel de catedră 

şi pentru stabilirea punctelor tari şi 

slabe. Rezumat analiză SWOT şi 

stabilirea setului de priorităţi şi 

obiective 

- proiecte realizate 

5. Factorii interesaţi Aprilie. 2017 - prezentare priorităţi şi obiective, 

convenirea acestora 

6. Echipe de lucru 15 mai 2017 - dezbatere pentru elaborarea 

planurilor operaţionale 

7. Grupul restrâns de 

redactare 

 25 mai 2017 - întâlniri de lucru, confruntări, 

dialoguri pentru colectarea 

contribuţiilor şi întocmirea (planului) 

PAS pe baza contribuţiei colective a 

factorilor interesaţi. 
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4.2 Monitorizare şi revizuire 

 

 

Activităţi Termen Responsabilită

ţi 

Persoane 

implicate 

Cum vor fi înregistrate 

rezultatele ? 

Implementarea 

- strategiilor de 

predare-învăţare pe 

elev 

- includerea elevilor 

cu nevoi speciale 

- educaţia orientată 

în funcţie de cerere 

Lunar -consilier 

educativ 

- psiholog 

 

Toate cadrele 

didactice 

Tot 

personalul 

şcolii 

Cadre 

didactice 

CLDPS 

Agenţi 

economici 

Şefi de 

catedre 

Responsabil 

cu formarea 

adulţilor 

- Portofolii (mape) ale cadrelor 

didactice, ale elevilor 

- teste 

-chestionare , fişe independente 

de învăţare şi evaluare 

- statisticile şi dosarele şcolii 

- curriculele elaborate 

Derularea 

Planul de parteneriat 

al şcolii 

Lunar -consilier 

educativ 

- şef catedră 

tehnică 

- tutore agent 

economic 

Cadre 

didactice 

Personal 

didactic 

auxiliar 

Agenţi 

economici 

Diriginţi  

Contabil  

- filme, diapozitive, poze 

reprezentând activităţile 

- teste finale 

- proiecte realizate 

O.S.P. Semestria

l 

-consilier 

educativ 

- responsabil  

O.S.P. 

Responsabil 

IT 

Diriginţi  

- pliante cu oferta şcolii 

- aviziere 

- pagina Web 

- albume 

Dezvoltarea 

resurselor umane 

Semestria

l 

- responsabil 

formare 

continuă 

 

Directori 

Preşedintele 

Consiliului 

Consultativ 

al elevilor 

Lider sindicat 

- dosare personale cu certificate 

- formare 

- evidenţă contabilă 

- poze 

- revista şcolii 

 

4.3 MONITORIZARE REALIZATĂ DE CĂTRE MANAGEMENT 

 

CE ? CÂND ? CUM ? 

Monitorizarea şi evaluarea procesului de 

predare-învăţare cu accent pe învăţare 

centrată pe elev şi includerea elevilor cu 

nevoi speciale 

Zilnic - asistenţe la lecţii 

Consilii profesorale ordinare de analiză Semestrial - rapoarte de activitate 

- programe manageriale 

Consilii profesorale cu temă conform 

acţiunilor din PAS 

Lunar - proces verbal 

- materiale prezentate 

Consilii profesorale extraordinare pe 

aspecte : proiectare plan de şcolarizare, 

proiectare încadrare personal, analiza 

In funcţie de 

oportunităţi 
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stadiului de realizare a programului 

managerial 

Probleme administrative Zilnic - consemnarea în planurile 

operaţionale săptămânale şi zilnice 

Funcţionalitatea cabinetelor şi gradul de 

utilizare a resurselor materiale din dotare 

Săptămânal - consultarea registrului de 

consemnare a utilizării materialelor 

didactice 

Funcţionalitatea bibliotecii şi realizarea 

planului de dotare 

Lunar - consultarea fişelor de împrumut şi 

consemnarea concluziilor 

Derularea planului de muncă al 

consiliului de administraţie şi a 

consiliilor de administraţie extraordinare 

 - procese verbale 

Aprobarea materialelor de analiză şi 

prognoză managerială 

Semestrial - proces verbal în care se consemnează 

analiza problemelor PAS 

Evaluarea personalului prin calificative, 

acordarea salariilor de merit, probleme 

disciplinare, proiectul planului de 

şcolarizare, proiectul de încadrare a 

personalului 

Anual - nominalizare calificative şi salarii 

- nominalizare calificative şi salarii de 

merit 

- dare de sancţiuni şi ridicare de 

sancţiuni 

Activitatea comisiilor metodice Lunar  

Oferta şcolii, inclusiv oferta pentru 

formarea adulţilor 

Semestrial 

Si pentru adulţi 

în funcţie de 

oportunităţi 

- analizează, evaluează, consemnează 

activitatea OSP 

- stabilesc măsuri ce se impun pentru 

eficientizarea activităţii OSP. 

                

 

                                                                                  Director, 

                                                                            prof. IOAN RAŢIU       

 

 


