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PAS Planul de Acțiune al Şcolii 

PLAI Planul Local de Acțiune pentru Învățământ 

PRAI Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ 

IPT Învățământ  Profesional și Tehnic 

CLDPS Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social 

TVET 
Technical Vocational Education and Training  

Sistemul European de Instruire privind  Învățământ Vocațional și Tehnic 

RDC Ruta directă de calificare 

RPC Ruta progresivă de calificare 

CD Cadre didactice 

OSP Orientare şcolară și profesională 

CEAC Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității 

CDI Centru de Documentare şi Informare 

CDL Curriculumul  în Dezvoltare Locală 

CDS Curriculumul la Decizia Școlii 

ISJ Inspectoratul Școlar Județean 

MEN Ministerul Educaţiei Naționale 

CA Consiliul de Administrație 

CP Consiliul Profesoral 

CM Comisii metodice 

CCD Casa Corpului Didactic 

AJOFM Agenția Județeana de Ocupare a Forței de Muncă 

CES Cerințe Educaționale Speciale 

SPP Standarde de Pregătire Profesională 

POS 

DRU 

Programe Operaționale Sectoriale Dezvoltarea Resurselor Umane 
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PARTEA I – CONTEXTUL 
 

SCURT ISTORIC AL COLEGIULUI TEHNIC „ ANGHEL SALIGNY ” BAIA MARE 

 

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" a luat fiinţă în 1963, ca o organizaţie având scopul de 

a realiza o serie de obiective în domeniul pregătirii cadrelor necesare în construcţii şi 

arhitectură.  

Încă de la înfiinţare, Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" s-a constituit ca un grup de 

persoane cu obiective comune şi specifice, în strânsă legătură cu necesităţile localității : 

                  -  construirea unui oraş care să cocheteze cu modernitatea; 

-  valorificarea frumuseţilor naturale ale regiunii Maramureş; 

            -  construirea de şcoli, universităţi, teatre, case de cultură, aşezăminte de 

sănătate, centre  comerciale, locuinţe, întreprinderi, baraje, drumuri şi poduri etc. 

      De la începutul existenţei sale, Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" a funcţionat ca o 

structură în care membrii acestei organizaţii (elevi, profesori, conducere), prin acţiunile şi 

activităţile lor, au construit un mediu specific, bazat pe responsabilitate, disciplină, exigenţă, 

corectitudine şi performanţă ridicată  reprezentând principiile fundamentale, valorile şi 

normele de bază ale şcolii. 

Situat în centrul Municipiului Baia Mare, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” dispune de o 

bază materială și tehnică completă, care răspunde nevoilor de formare a viitorilor specialiști 

în domeniul construcții, mecanic, electric și sportiv: 

• 30 de cabinete, laboratoare şi săli de clasă; 

• 1000 mp ateliere şcolare; 

• internat pentru elevi; 

• spații pentru servirea mesei; 

• săli de sport; 

• baza sportivă în aer liber; 

• școală de șoferi; 

• Centru de testare acreditat ECDL; 

• Centrul de Documentare şi Informare. 

DOMENII DE PREGĂTIRE 

➢ Construcții, Instalații Și Lucrări Publice 

Având în vedere faptul că ”drumul spre succes e întotdeauna în construcție”, (Friedman 

Richard) colegiul nostru pune la dispoziție o gamă variată de calificări în domeniul 

construcțiilor. Cei care doresc să se afirme și să facă o carieră în acest domeniu pot opta 

pentru studiile liceale, având ca finalitate curriculară un certificat de tehnician desenator în 

construcții și instalații. 

În cadrul învățământului profesional punem la dispoziție o gamă largă de calificări: 

• Zidar-Pietrar-Tencuitor 

• Instalatori tehnico-sanitare și de gaze 

Școala noastă oferă o nouă calificare, pentru toți viitorii constructori, de toate vârstele pot 

să-și completeze studiile, în acest domeniu, prin frecventarea cursurilor serale, puse la 

dispoziție de către școala noastră.  

Completarea studiilor poate fi realizată și prin frecventarea cursurilor postliceale cu 

calificările Maistru construcții civile, industriale și agricole și Instalator în construcții. 
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➢ Mecanică 

Având în vedere că ”toate drumurile patriei duc în service-ul auto”, școala noastră oferă 

posibilitatea specializării și în acest domeniu. Tehnicieni mecatroniști și tehnicieni pe mașini 

cu comandă numerică, sau iscusiți mecanici auto. 

 

➢ Electric 

 

Nevoia de lumină, a oamenilor a fost satisfăcută, de-a lungul timpului, în cele mai diverse 

moduri, iar în timpurile noi, această nevoie a fost satisfăcută de electricitate, dând naștere 

unei noi profesii, aceea de electrician. 

Elvis Presly spunea: ”Am fost instruit să devin electrician, probabil că undeva am 

încurcat firele.” În domeniul electric pregătim specialiști cu  calificarea Tehnician în instalații 

electrice, pentru absolvenții de liceu și electrician în construcții , pentru absolvenții  

învățământului profesional. 

 

➢ Filiera Vocaţională 

 

Oferta Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny”, nu se rezumă doar la profilul tehnic ci vă 

oferă și oportunitatea de-a vă alătura campionilor la handbal masculin și feminin, înscriindu-

vă la clasa cu profil sportiv. Vrem să amintim doar câteva nume cu rezonanță care au studiat 

în colegiul nostru: Melinda Geiger, Andrada Maior Pașca, Csepreghi Alexandru, Iuliu 

Varady , Iulia Dumanska și mulți alții. 

 

 

 

I. A. Misiunea Colegiului  Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare  

 

Până la sfârşitul anului 2026 Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Baia Mare va fi 

recunoscut pe plan naţional şi european pentru calitatea educaţiei şi formării pe care o oferă: 

- absolventul colegiului, profesionist şi cetăţean european, bun cunoscător al limbajului 

informatic, al valorilor europene, a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională, a 

limbajelor artistice; 

- înalta calitate a educaţiei şi activitate didactică inovativă; 

- incluziune social și diversitate culturală; 

- adaptarea ofertei educaționale la nevoile comunității; 

- experienţă educaţională de marcă oferită pentru mediul local şi naţional; 

- deschidere europeană prin cooperare și parteneriat;  

- stil de viață sănătos. 

 

I. B. Viziunea Colegiului Tehnic “Anghel Saligny” Baia Mare 

 

„Construim împreună cariere de succes!” 
 

Să ofere educaţie şi instruire la un înalt standard de calitate în contextul naţional şi 

european, pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a elevilor, în  vederea 

asigurării resurselor umane în domeniul profilelor de pregătire. 
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I. C. Profilul actual al Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” 

1. Indicatori de structură 

1.1.   Informaţii generale 

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” este situat în judeţul Maramureş, Municipiul Baia 

Mare, oraş cu 136.480 locuitori, instituţia fiind înfiinţatǎ în 13 septembrie 1963. 

 

a) Tipul şcolii: este Colegiu Tehnic cu următoarele niveluri de şcolarizare: 

- Liceu tehnologic - învăţământ de zi și seral    

- Învăţământ profesional - de zi 

- Învăţământ postliceal prin - Şcoală de maiştri - maistru instalator în 

construcţii, maistru construcţii civile, industriale şi agricole 

b) Profile de studiu:  

- Filieră Tehnologică, Profil Tehnic pentru domeniile: Construcţii,   instalaţii 

şi lucrări publice, Mecanică şi Electric 

- Filieră Vocaţională, Profil Sportiv cu specializarea: Instructor sportiv-

handbal  

- Învăţământ profesional cu calificări în domeniile: Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice, Mecanică şi Electric. 

c) Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, 

finanţat din resurse publice, adoptând forma de învăţământ de zi și seral. 

 

d) Predarea în limba română. 

e) Limbi străine studiate: Engleza şi Franceza 

 

1.2. Servicii oferite  

       Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” oferă următoarele servicii: 

a) internat 

b) cantină 

c) cabinet de asistenţă medicală cu medic şcolar şi cadre medii sanitare; 

d) asistenţă psihopedagogică cu psiholog şcolar titular; 

e) pregătire în vederea obţinerii permisului de conducere, categoria B prin Școala de 

şoferi autorizată. 

f) Centru de Documentare şi Informare modern, la dispoziţia tuturor elevilor noştri 

g) Bibliotecă 

h) Bază sportivă şi parc în incintă 

 

1.3. Construcţia şcolii 

a) Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” a luat fiinţă în anul 1963 şi funcţionează în 

clădire cu destinaţie de şcoală. 

b) Din anul 1994, din clădirile aflate iniţial în proprietatea Colegiului Tehnic „Anghel 

Saligny”, au fost cedate de primăria locală şi ISJ MM clădiri şi spaţii altor două unităţi 

şcolare (Seminarul Teologic Ortodox şi Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”) precum şi 

Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş. 

c) Numărul total al clădirilor este 9. 

d)Numărul clădirilor care găzduiesc spaţii de învăţământ este de 2 în care 

funcţionează 30 laboratoare şi cabinete de specialitate. 

e) Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” dispune de: 

            - 2 săli de sport; 

             - 3 clădiri destinate atelierelor de instruire practică; 
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            - bibliotecă (peste 22.208 volume),  CDI; 

            - terenuri de sport în aer liber din care unul cu gazon artificial şi nocturnǎ. 

f) Clădirile Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” sunt în proprietatea publică a 

Consiliului Local Baia Mare 

 

1.4. Utilităţi 

a) Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” dispune de toate utilităţile necesare: curent 

electric, apă din reţeaua stradală, grupuri sanitare cu apă curentă, canalizare, sistem de 

încălzire centrală cu centrale proprii pe gaze, telefon şi spaţiu amenajat pentru gunoi. 

 

1.5.    Elemente de dotare   

a) Mobilierul şcolar este în cantitate suficientă, într-o stare medie de uzură. 

b) Biblioteca şcolară dispune de peste 22.208 volume, soft educaţional, etc.  

c) Numărul calculatoarelor este 167 din care:  

   -  64 laptopuri puse la dispoziția elevilor pentru cursurile online in contextul 

pandemic de acum 

-  1 laborator cu 15 calculatoare conectate la internet pentru orele de AUTOCAD.  

             - 13 calculatoare utilizate de personalul nedidactic (secretariat, contabilitate, etc.) 

             - 13 laptop-uri si 9 videoproiectoare - la catedre  

 - 8 utilizate de personalul didactic în cadrul catedrelor de specialitate 

 - o mare parte a calculatoarelor sunt în cabinete profesori, în săli de clase pentru 

susținerea orelor online sincron și restul sunt în conservare până când se vor putea 

reamenaja laboratoarele de informatică, CDI  (rata de incidență va permite acest 

lucru). 

d) Şcoala noastră dispune de 25  imprimante, multifuncționale, scannere. 

e) Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” este conectat la Internet prin cablu și Wireless, atât în 

sălile de clasă cât și în cabinete. 

f) Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” dispune  9 table inteligente. 

h) Echipamente specializate pentru pregătirea practică  în domeniu (în valoare de 700.000 lei) 

i) Trei autoturisme destinate şcolii de şoferi și 2 instructori autorizaţi de ARR. 

 

1.6. Context geo-economic 

a) Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” este situat în mediul urban, în municipiu, capitală de 

judeţ, zonă defavorizată, cu 136.480 locuitori în 2012. 

 

1.7. Caracteristici ale şcolii 

a) Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” este situat în zona centrală (în centrul nou al oraşului). 

b) Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” şcolarizează elevi din oraşul Baia Mare, din alte 

localităţi ale judeţului şi din judeţele învecinate (Satu Mare, Sălaj). Elevii din alte localităţi 

fac naveta zilnică ori stau în internat sau în gazdă. 

c) Elevii se deplasează la şcoală şi cu mijloace de transport în comun. 

 

1.8. Contextul  legislativ 

a) Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” este organizat pe principii nediscriminatorii cu 

deschidere totală, pentru şcolarizarea elevilor cu cerinţe educative speciale (CES). 

b) Recrutarea şi admiterea elevilor se realizează în conformitate cu reglementările legale 

elaborate de M.E.C. 

c) Examenele de absolvire ale diferitelor forme de şcolarizare se organizează conform 

reglementărilor elaborate de M.E.C. 
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d) Posturile didactice au fost ocupate în condiţiile prevăzute în statutul Personalului Didactic 

şi ale reglementărilor M.E.C. 

 
2. Indicatori  de  stare 

2.1. Informaţii privind anul şcolar curent (2021-2022) 

a) Informaţii privind efectivele de elevi: 

a.1. Numărul claselor şi al elevilor pe domenii şi calificări profesionale: 
Nr. 

Crt. 

Nivel  Filieră Profil / 

Domeniu 

Specializare / Calificare profesională Număr clase  Nr. 

elevi  

1.  

L
ic

ea
l 

T
eh

n
o

lo
g

ic
ă 

Tehnic Tehnician desenator pentru construcţii şi 

instalaţii 

a IX-a 0,

5 

12 

2.  Tehnic Tehnician în instalaţii electrice a IX-a 0,

5 

12 

3.  Tehnic Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă 

numerică 

a IX-a 0,

5 

10 

4.  Tehnic Tehnician mecatronist a IX-a 0,

5 

14 

5.  Tehnic Tehnician desenator pentru construcţii şi 

instalaţii 

a X-a 1 32 

6.  Tehnic Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă 

numerică 

a X-a 0,

5 

12 

7.  Tehnic Tehnician mecatronist a X-a 0,

5 

15 

8.  Tehnic Tehnician în instalaţii electrice a X-a 1 31 

9.  Tehnic Tehnician desenator pentru constructii şi 

instalaţii 

a XI-a 1 28 

10.  Tehnic Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă 

numerică 

a XI-a 1 16 

11.  Tehnic Tehnician mecatronist a XI-a 1 16 

12.  Tehnic Tehnician în instalaţii electrice a XI-a 1 27 

13.  Tehnic Tehnician desenator pentru construcţii şi 

instalaţii 

a XI-a 

seral 

1 31 

14.  Tehnic Tehnician mecatronist a XI-a 

seral 

1 32 

15.  Tehnic Tehnician desenator pentru construcţii şi 

instalaţii 

a XII-a 

 

1 15 

16.  Tehnic Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă 

numerică 

a XII-a 1 13 

17.  Tehnic Tehnician mecatronist a XII-a 1 17 

18.  Tehnic Tehnician în instalaţii electrice a XII-a 1 24 

19.  Tehnic Tehnician desenator pentru construcţii şi 

instalaţii 

a XII-a 

seral 

1 22 

20.  Tehnic Tehnician mecatronist a XII-a 

seral 

1 19 

21.  Tehnic Tehnician desenator pentru construcţii şi 

instalaţii 

a XIII-a 

seral 

1 24 

22.  Tehnic Tehnician mecatronist a XIII-a 

seral 

1 26 

23.  Liceal Vocaţi

onală 

Sportiv Instructor sportiv IX-XII 4 104 

24.  Înv 

profe-

sional 

Tehno-

logică 

Tehnic Zidar- pietrar-tencuitor  a IX-a 1 8 

25.  Instalator tehnico-sanitare si de gaze a IX-a 1 11 

26.  Mecanic auto a IX-a 1 26 

27.  Electrician constructor a IX-a 1 22 

28.  Zidar- pietrar-tencuitor a X-a 1 13 

29.  Instalator tehnico-sanitare si de gaze a X-a 1 17 

30.  Mecanic auto a X-a 1 27 
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31.  Electrician constructor a X a 1 24 

32.  Zidar- pietrar-tencuitor a XI-a 1 13 

33.  Instalator tehnico-sanitare si de gaze a XI-a 1 13 

34.  Mecanic auto a XI-a 1 27 

35.  Electrician constructor a XI a 1 15 

36.  Inv.pos

tliceal 

Tehno 

logică 

Tehnic Maistru instalator in constructii An I 1 26 

37.  Maistru contrsucții civile industriale și agricole An II  1 28 

a.2. Efectivele de elevi pe clase respectă normativele în vigoare nefiind abateri de la aceste 

normative: 

- Liceu zi                       24,93 elevi/clasă 

- Seral             25,66 elevi/clasă 

- Înv. Profesional                           19,63 elevi/clasă 

- La nivelul Colegiului:                     23,51 elevi/clasă  

a.3. Numărul elevilor care beneficiază de ajutoare:  

                      -   burse:  15 elevi la programul „Bani de liceu” 

-   burse de ajutor social: 15 elevi 

-   burse de studiu: 40 

-   bursă de merit: 10 elevi 

-   bursă de performanţă: - 

-   burse profesionale: 190 elevi 

b. Informaţii privind personalul angajat     

b.1. Personalul didactic angajat: 63 (51 titulari, 12 suplinitori calificaţi) 

b.1.1.  Posturi / norme didactice: 66,29 

b.1.2. Catedre rezervate: 1,23 

-  socio-umane: 0,67 (motivul: Director) 

-  construcții: 0,56 (motivul: Director adjunct) 

-  istorie: 0,44 (motivul: desemnat de FSLI ) 

b.1.3. Personalul didactic angajat: 64 

 Catedre didactice titulare: 51   

 Catedre didactice suplinitoare: 13 

b.1.4. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 Personal didactic necalificat: 1 

 Personal didactic calificat: 64 

          - Doctorat: 2/3,12% 

                     - Gradul I: 45/70,31% 

          - Gradul II: 8/12,50%  

          - Gradul def.: 7/10,93%  

          - Debutant : 2/3,12%           

b.1.5. Structura personalului didactic în funcţie de localitatea de domiciliu: 

    -Ponderea personalului didactic cu domiciliul în Baia Mare: 87,3% 

    -Ponderea personalului didactic cu domiciliul în altă localitate şi face naveta zilnică: 12,7% 

b.2. Personalul didactic auxiliar: 13 

     -Gradul de acoperire a posturilor existente conform normativelor: 95,65% 

b.3. Personalul de conducere: 2 

Informaţii privind directorii: 

Funcţia Specialitatea 
Grad/ vechime 

în învăţământ 
Cursuri de management / forme absolvite 

Director Management 
Gradul I 

12 ani 

• Rolul leadershipului in managementul organizatiei 

• Management pentru prezentul si viitorul scolii 

• Master Drepturile Omului 

Director 

adjunct 

Constructii civile 

industriale si agricole 

Grad II 

7 ani 
- 
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b.4. Personal nedidactic (administrativ): 22  

- Gradul de acoperire conform normativelor în vigoare: 95% 

- Raportul dintre totalul normelor didactice şi totalul personalului nedidactic: 3,31 

 

c. Resurse materiale. Gestionarea (utilizarea) spaţiului de învăţământ 

c.1.  Aspecte cantitative privind spaţiul de învăţământ: 

- total săli de clase şi laboratoare: 30 

- ateliere şcolare: 3 corpuri cu un total de 6 ateliere  

- Centru de Documentare şi Informare, Bibliotecă 

c.2. Procesul de învăţământ se desfăşoară  în unitate cu excepţia instruirii practice care, 

parţial se desfăşoară şi la agenţi economici. 

c.3. Gradul de încărcare al şcolii: 

- indice de ocupare: 2 

- numărul de schimburi pe zi 2: - liceu şi învăţământ profesional: 1 schimb 

                                  - învăţământ liceu seral și posliceal: 1 schimb 

c.4. Gestionarea spaţiilor de învăţământ: 

- laboratoarele şi cabinetele sunt utilizate pentru desfășurarea activității de predare-

învățare-evluare; 

- sălile de sport se folosesc pentru procesul didactic din şcoală, în orele libere fiind 

închiriate unor beneficiari externi pentru iniţiere în domeniul tenisului de câmp. 

 

d. Gestiunea serviciilor 

d.1. Internatul şcolar: 

- un corp de clădire cu destinaţia internat aparţinând Colegiului Tehnic „Anghel 

Saligny” Baia Mare a fost dat de Primăria Baia Mare în folosinţa Colegiului Economic 

„Nicolae Titulescu”, iar acesta a subînchiriat un nivel la Liceul Particular „Gh. Pop de 

Băseşti”; 

- etajul 1 din al doilea corp de clădire cu destinaţia internat aparţinând Colegiului 

Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare este utilizat pentru cazarea elevilor (băieţi); 

- unele spaţii sunt închiriate unor beneficiari externi (firma S.C. Elit S.R.L.), alte 

spaţii din internat sunt date în folosinţă de proprietar – Primăria Baia Mare – la Seminarul 

Teologic şi la Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş 

- numărul elevilor cazaţi în internat: 38 

d.2. Cantina şcolii:  

- utilizată pentru servirea mesei de către elevii şcolii, elevii altor unităţi de învăţământ 

şi de beneficiari externi: 70 

- numărul elevilor şcolii care servesc masa: 38 
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2.2. Organigrama CTAS 
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I.D. Revizuirea succeselor obţinute pe parcursul ultimului an școlar 

Informaţii privind anul şcolar anterior (2020-2021) 

a) Evaluarea elevilor  

a.1. Situaţia efectivelor de elevi:  

NIVEL 
CLASE 

(ANUL) 

ÎNSCRIŞI LA 

ÎNCEPUTUL 

ANULUI  

ŞCOLAR 

RĂMAŞI 

ÎNSCRIŞI LA 

SFÂRŞITUL 

ANULUI 

ŞCOLAR 

CU 

SITUAŢIA 

NEÎNCHE-

IATĂ 

PROMOVAŢI 

IUNIE 2020 

MEDIA 

CLASEI 

REPETENŢI  

SEPTEMBRIE 

2020 

L
IC

E
U

 Z
I 

IX 111 106 - 104 (98,11%) 7,87 0 

X 123 108 1 99 (91,66%) 7,91 4 

XI 111 96 4 88 (91,66%) 7,75 3 

XII 103 97 6 71 (73,19%) 7,91 0 

TOTAL 448 407 11 362 (80,80%) 7,86 7 

L
IC

E
U

 

S
E

R
A

L
 

XI 44 45 4 39 (86,66%) 6,32 4 

XII 60 51 1 50 (98,03%) 7,04 1 

XIII 25 24 1 23  (95,83%) 6,75 0 

TOTAL 129 120 6 112 (93,33%) 6,70 5 

IN
V

. 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 IX 96 92 9 78 (84,78%) 7,11 4 

X 78 73 1 67 (91,78%) 7,14 1 

XI 78 74 1 73 (98,64%) 7,22 1 

TOTAL 252 239 11 218 (91,21%) 7,18 6 

ȘCOALA 

DE 

MAIŞTRII 

An I 28 28 0 28 (100%) 8,29 0 

An II 28 27 0 27 (100%) 8,79 0 

TOTAL 56 55 0 55 (100%) 8,54 0 

TOTAL 

GENERAL 

885 821 28 747 (90,98%) 7,25 18 
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Grafic: Promovabilitate liceu 
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Grafic: Promovabilitate învățământ profesional 

 

a.2. Rezultate şcolare la sfârşitul anului şcolar:  

Medii 5,00-5,99 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-10 

Liceu zi 

0 

0,00% 

60 

14,74% 

141 

34,64% 

121 

29,72% 

40 

9,82% 

Liceu seral 

28 

23,33% 

44 

36,66% 

22 

18,33% 

14 

11,66% 

4 

0,20% 

Inv. 

profesional 

11 

4,60% 
82 
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86 

     35,98% 
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      13,38% 
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Școala de 
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        0,00% 
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15   
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Grafic: Rezultate școlare la sfârșit de an școlar 
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a.3. Rezultate  la evaluări naţionale: 

Bacalaureat: 

Sesiunea 1,        

iunie-iulie 
Înscrişi Promovaţi Respinşi Neprezentaţi 

Promovabilitate  

(din prezenţi) 

2020 / 2021 46 15 27 4 35,71% 

2019 / 2020 72 26 45 1 36,62% 

2018 / 2019 45 28 17 0 62,22% 

2017 / 2018 59 26 32 1 44,83% 

2016 / 2017 42 19 23 0 45,25% 

2015 / 2016 62 40 17 5 70,18% 

Sesiunea 2,      

august-septembrie 
Înscrişi Promovaţi Respinşi Neprezentaţi 

Promovabilitate  

(din prezenţi) 

2020 / 2021 42 5 27 10 15,62% 

2019 / 2020 47 7 26 14 21,21% 

2018 / 2019 32 4 20 8 16,67% 

2017 / 2018 29 6 19 4 24,00% 

2016 / 2017 25 7 14 4 33,33% 

2015 / 2016 19 4 9 6 30,77% 

Grafic: Evoluția rezultatelor sesiunea de vară 
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Grafic: Evoluția rezultatelor sesiunea de toamnă 

 

Examenul  de certificare a competenţelor (2021):  

Nivel 5: 

Numărul elevilor înscrişi: 27 

Numărul elevilor promovaţi: 27 

Procent promovabilitate: 100% 

Nivel 4: 

Numărul elevilor înscrişi: 75 

Numărul elevilor promovaţi: 75 

Procent promovabilitate: 100%  

 

 Nivel 3: 

Numărul elevilor înscrişi: 64 

Numărul elevilor promovaţi: 64 

Procent promovabilitate: 100%   
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a.4. Performanţele elevilor:  

Premiul 

 

 

Olimpiadă/ 

Concurs 

 

 

I 

(numele si 

prenumele 

elevului, 

clasa, prof. 

indrumator) 

II 

(numele si 

prenumele 

elevului, 

clasa, prof. 

indrumator) 

III 

(numele si 

prenumele 

elevului, clasa, 

prof. indrumator) 

Menţiune 

(numele si 

prenumele 

elevului, clasa, 

prof. indrumator) 

Premiu 

special/ 

Diploma de 

participare 

(numele si 

prenumele 

elevului, clasa, 

prof. 

indrumator) 

 

Faza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locală 

 

Competitie 

profesională 

 

 

 

Ardelean 

Nicolae 

Daniel, 

Cls a XII-a C, 

Prof. Kiss 

Maria, Maxim 

Ioana  

Gieger Dănuț, 

Cls a XII-a C, 

Prof. Kiss 

Maria, 

Maxim Ioana 

Petofalvi Cătălin 

Samuel ,  

Cls a XII-a B, 

Morar Andrei 

Florin,  

Cls a XII-a C, 

Prof. Kiss Maria, 

Maxim Ioana 

MarthaFrancisc,  

Cls a XII-a C, 

Botis Fabian 

Ionuț,  

Cls a XII-a B, 

Prof. Kiss Maria, 

Maxim Ioana 

 

Boroș Teodor, 

Mărginaș 

Anamaria,  

cls a XII-a D, 

prof. Tar 

Cosmina, 

Bandi Andrea 

Han 

Laurențiu 

Ovidiu,  

cls a XII-a D, 

prof. Tar 

Cosmina, 

Bandi Andrea 

Zidărescu Marian, 

Cls a XII-a D, 

prof. Tar 

Cosmina, 

Bandi Andrea 

Pop Robert 

Cristian, Buda 

Claudiu, Băban 

Robert, Pop Ioan 

Vlăduț, 

Cls a XII-a D, 

prof. Tar 

Cosmina, Bandi 

Andrea 

 

Pop Cadmiel, 

Radu Cristian- 

Ionuț,  

cls a 11-a A, 

prof. Ofrim 

Camelia,  

Chis Crina 

Rus 

Alexandru- 

Rafael,  

cls a 11-a A, , 

prof. Ofrim 

Camelia, 

Chis Crina 

Ardelean 

Bogdan- 

Gheorghe, 

Podină 

Laurențiu- 

Vasile,  
cls a 11-a B,  

prof. Ofrim 

Camelia, 

Chis Crina 

Bob Laurențiu 

Darius, 

Hathazi Andrei- 

Sebastian, 

Fozecaș Vlad- 

Rareș, 

Roman Răzvan- 

Andrei,  

Cls a 11-a B , 

Talpoș David- 

Ioan , 

cls a 11-a A, 

prof. Ofrim 

Camelia, 

Chis Crina 

 

Ferician 

David- 

Constantin, 

cls. a 11-a C, 

Prof. Maxim 

Ioana, Dragos 

Simona 

Domnița 

Paul- 

Alexandru, 

Cls. a 11-a C, 

Prof. Maxim 

Ioana, Dragos 

Simona 

Filip Adrian-

Răzvan, Miholca 

Denis- Ionuț, 

Cls. a 11-a C, 

Prof. Maxim 

Ioana, Dragos 

Simona 

Liptac Cristian- 

Mihai, Firizan 

Raul- Marius, 

Cls. a 11-a C, 

Prof. Maxim 

Ioana, Dragos 

Simona 

 

Stir Ionuț, cls 

a 11-a D, 

Prof. Tar 

Cosmina, 

Bandi Andrea 

Ladar 

Marian,  

cls a 11-a D, 

Prof. Tar 

Cosmina, 

Bandi Andrea 

Golban Bogdan, 

cls a 11-a D, 

Prof. Tar 

Cosmina,  Bandi 

Andrea 

Draghiciu 

Darius, Kovacs 

Mate,  

cls a 11-a D, 

Prof. Tar 

Cosmina, Bandi 

Andrea 

 

Meseria mea! 

Viitorul meu! 

Gieger Danut, 

Martha 

Francisc, 

Andor Alin, 

Velenciuc 

Sergiu,  
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cls a XII-a C, 

prof. Kiss 

Maria 

cls a XII-a A, 

Prof. Glodean 

Ligia 

Petrusan 

Andrea,  

cls a X-a C, 

Holezli 

Cornel ,  

cls a XI-a D, 

Prof. Bandi 

Andrea 

Pop Razvan, 

Fericin David, 

Domnita Paul, 

cls a 11-a C, 

Prof. Dragos 

Simona 

Pop Cadmiel, 

Rus 

Alexandru, 

cls a 11-a A, 

Pop George, 

Stoica 

Alexandru, 

cls a 9-a B, 

prof. 

Mîndruțescu 

Carmen 

Stir Ionut,  

cls a 11 –a D, 

Stir Adrian,  

cls a 9-a D,  

Prof. Tar 

Cosmina 

  

 

 

 

 

 

 

Judeţea

nă 

 

 

 

 

 

O meserie de 

viitor- 

Mecanic 

Auto! 

Jurje Vasile 

Alexandru, 

Cardos 

Caatalin, 

cls a 10-C, 

Prof. Dragos 

Simona,  

Kiss Maria 

Ferician 

David , 

Domnita 

Paul,  

cls a 11-C, 

Prof. Dragos 

Simona, 

Maxim Ioana, 

Danut Daniel, 

cls a 10-C, 

Prof. Dragos 

Simona,  

Kiss Maria 

Csoma Robert, 

Grosan Ionut,  

cls a 10-a C, 

Prof. Dragos 

Simona, Kiss 

Maria 

Cot Ionut,  

Talpos Antonio, 

cls a 10-a C, 

Prof. Dragos 

Simona, Kiss 

Maria 

 

Concursul  

Electro 

SoftIng  

Universitatea 

Tehnica  

UT Baia 

Mare 

 

 Crisan Iulia 

cls a XI-a D 

Bandi Andrea 

Monica 

 

 Hodea Vasile 

cls aXI-a D  

Bandi Andrea 

Monica 

 

 

 

Interjud

eţean / 

Regiona

l /               

Zonal 

Concursul 

pentru tineri 

„Cunoasterea 

mediului 

inconjurator 

și a 

materialelor” 

  Nyamcsuk 

Vasile,  

cls a XI-a C, 

Crisan Iulia 

Georgiana,  

cls a XI-a D, prof 

Dragos Simona 

Boga Ioan,  

cls a XI-a C, 

Ferician David, 

cls a 11-a C,  

prof Dragos 

Simona 

 

Concursul 

„MecArt”-

2021 

    Crisan Iulia, 

cls aXI-a D, 

Petofalvi 

Catalin,  

cls a XII-a B,  

prof. Dargos 

Simona 

Naţional

ă 

 

Concursul 

„Science4You 

 Revista 

„Tânarul 

astronom”, 

  Miholca 

Bogdan, 

Chirila Paul, 
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a.5. Situaţia disciplinară 

➢ Frecvenţa şcolară 

Absenţe 

Clasa 

Absenţe teorie Absenţe practică 

total motivate nemotivate total motivate nemotivate 

Clasa  a IX-a 3761 3138 623 0 0 0 

Clasa a X-a 5018 2753 2265 0 0 0 

Clasa a XI-a 6779 4423 2356 41 23 18 

Clasa a XII-a 5042 3755 1287 115 23 92 

Clasa a 9-a î.p. 7867 4928 2939 34 7 27 

Clasa a 10-a î.p. 4826 1994 2834 128 55 73 

Clasa a 11-a î.p. 4053 1681 2372 460 213 247 

Clasa a XI-a, a XII-a, a XIII-a S 6008 3223 2785 0 0 0 

Școala de maiștri 492 244 248 0 0 0 

Total 53401 43342 10059 2127 1310 817 

➢ Nr. absenţe / elev: 

Clasa Nr.absenţe/ elev 

Clasa  a IX-a 33,88 

Clasa a X-a 41,30 

Clasa a XI-a 61,07 

Clasa a XII-a 48,95 

Clasa a 9-a î.p. 81,94 

Clasa a 10-a î.p. 61,87 

Clasa a 11-a î.p. 51,96 

Clasa a XI-a, a XII-a, a XIII-a Seral 46,57 

Școala de maiștri 8,78 

➢ Purtarea: 

Note scăzute la purtare Sub 7  de 7,00-9,99 Pt. absenţe Alte motive 
Clasa  a IX-a 1 10 11 0 

Clasa a X-a 9 19 28 0 

Clasa a XI-a 2 32 33 1 

Clasa a XII-a 0 30 28 2 

Inv profesional a 9-a 10 33 42 1 

Inv profesional a 10-a 11 32 43 0 

Inv profesional a 11-a 6 45 51 0 

Inv. Liceal seral 1 37 38 0 

Școala de maiștri 0 0 0 0 

Total 40 238 274 4 

➢ % elevi cu nota scăzută la purtare  33,86% 

 coordonator 

Ciurte 

Camelia 

Hodor Ionut, 

Cls a XII-a A, 

Prof. Ciurte 

Camelia 

Internaţ

ional 

Concursul 

International 

,,Traditii de 

Anul Nou in 

lume” 

   Crisan Iulia  

cls. XI D 

Bandi Andrea 

Monica 
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b) Integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii 

2021-2022 

Situaţia absolvenţilor la 6 luni după finalizarea studiilor în 

învăţământul preuniversitar 

Total 

persoa

ne 

Continuă studiile Sunt angajaţi Şomer

i 

Plecaţi 

din țară 

Nu 

există 

date 
Învataman

t 

universitar 

Înv 

poslicea

l 

În 

acelaşi 

domeni

u 

În alt 

domeni

u 
Diriginte Clasa 

Ciurte Camelia XII A 15 2 1 0 9 0 3 0 

TOTAL - constructii 15 2 1 0 9 0 3 0 

Ionut teodor XII B 18 1 2 1 1 3 4 6 

Barcuteanu Anca XII C 20 2 0 1+1 5 1 2 9 

TOTAL - mecanic 

 

38 3 2 2+1 6 4 6 15 

Pop Raluca XII D 17 0 0 3 6 1 7 0 

TOTAL - electric 17 0 0 3 6 1 7 0 

Rad Ciprian XII H 24 12 2  4 2 3 1 

TOTAL- Sportiv-handbal 24 12 2  4 2 3 1 

TOTAL    94 17 5 5+1 25 7 19 16 

 

 

 

2021-2022 

Situaţia absolvenţilor la 6 luni după finalizarea studiilor în 

învăţământul profesional 
Total 

persoane 
Continuă studiile Sunt angajaţi Şomer

i 

Plecaţi 

din țară 

Nu 

există 

date 

Diriginte 

Clas

a 

Inv. Liceal seral 
În acelaşi 

domeniu 

În alt 

domeni

u 

Pop Paul Petrica 11 A 15 15   0 1 0 

Ofrim Camelia 11 B 18 2 3 8 2 3 0 

TOTAL-constructii 23 17 3 8 2 4 0 

Dragos Simona 11 C 26 17 6 7  7 1 

TOTAL- mecanic 26 17 6 7  7 1 

Vaida Aniko 11 D 15 13 1 11 0 0 0 

TOTAL- electric 15 13 1 11 0 0 0 

TOTAL IP 64 47 10 26 2 11 1 

c) Iniţiative, demersuri, realizări diverse: 

- Proiecte de parteneriat  

NR. 

CRT. 

PARTENERIATE NR. DE 

ÎNREGISTRARE 

1.  PALATUL COPIILOR NR. 940/19.10.2020 

2.  COLEGIUL  NAȚIONAL MIHAI EMINESCU BAIA MARE NR. 69/13.01 2021 

3.  COLEGIUL  NAȚIONAL MIHAI EMINESCU BAIA MARE NR.267/04.03.2021 

4.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ BÂRSĂU DE SUS  

5.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ POMI NR.470/03.06.2021 

6.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLSIG NR.470/03.06.2021 

7.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIANA CODRULUI NR.470/03.06.2021 
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- participarea la Concursuri, Olimpiade Naţionale și alte activități extrașcolare, conform 

tabelului de mai sus (vezi punctul a.4. Performanţele elevilor). 

- dezvolarea site-urilor diriginţilor şi de specialitate (informatică, construcţii, mecanică, limbi 

moderne, istorie-geografie). 

- parteneriate cu operatorii economici (conform anexa Harta parteneriatelor) 

- derularea proiectelor cu finanțare externă, după cum urmează: 

- ROSE: Construim împreună cariere de succes;  

- POCU: Cariere de succes prin stagii de practică și orientare profesională;  

- Erasmus+ K2: Învățare bazată pe creativitate și exercițiu pentru incluziune socială, 

acronim Creative Vet; 

- Erasmus+ K1 – Formare profesională (VET) 

- „Erasmus+, acces la succes în meseria mea!”;  

- Proiecte e-Twinning:  

- „The Efficiency of Digital Education” (Eficiența educației digitale); 

- „Get cyber skilled and prevent cyberbullying” 

- Concursul Naţional Tinerii Dezbat; 

- Proiecte și activități derulate în școală, care promovează valorile europene: Ziua Europei, 

Ziua Națională a Meseriilor, Săptămâna Porților deschise, Ziua Mondială a drepturilor 

copiilor, Ziua Mondială fără tutun, Ziua Mondială a Rezervațiilor și Parcurilor Naturale, Ziua 

limbilor străine, Ziua Națională a României, Global Education week, #CedefopPhotoAward 

2021;  

8.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÂRDANI NR.470/03.06.2021 

9.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂIȚA DE SUB CODRU  NR.470/03.06.2021 

10.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ASUAJU DE SUS NR.470/03.06.2021 

11.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE DULFU BAIA MARE  NR.417/21.05.2021 

12.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE IORGA BAIA MARE  NR.417/21.05.2021 

13.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ OCTAVIAN GOGA BAIA MARE  NR.492/10.06.2021 

14.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 BAIA MARE NR.397/19.05.2021 

15.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ CUZA VODĂ BAIA MARE NR.397/19.05.2021 

16.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIMITRIE CANTEMIR BAIA MARE  NR.478/07.06.2021 

17.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ A.BUZURA COPALNIC MANASTUR  NR.391/17.05.2021 

18.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU IVASIUC BAIA MARE  NR.478/07.06.2021 

19.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMBRAVIȚA  NR.481/07.06.2021 

20.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ BERINȚA BAIA MARE  NR.397/19.05.2021 

21.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICÎRLĂU BAIA MARE  NR.398/19.05.2021 

22.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ SIMION BĂRNUȚIU BAIA MARE  NR.397/19.05.2021 

23.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUCIAN BLAGA BAIA MARE  NR.397/19.05.2021 

24.  COLEGIUL  NAȚIONAL VASILE LUCACIU BAIA MARE NR.1127/14.12.2020 

25.  IPJ MM  

26.  C.P.E.C.A. MARAMUREȘ  

27.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ OCTAVIAN GOGA BAIA MARE,  NR.245/25.02.2021 

28.  MUZEUL DE ETNOGRAFIE ȘI ARTĂ POPULARĂ NR. 256/03.03.2021 

29.  ORGANIZAȚIA STUDENȚILOR MEDICINIȘTI CLUJ NAPOCA  NR.950/21.10.2020 

30.  ASOCIAȚIA ELIBERARE  NR.10832.11.2020 

31.  UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA  

32.  UNIVERSITATEA DE ZOOTEHNIE ȘI BIOTEHNOLOGII CLUJ-

NAPOCA 
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- Participarea elevilor la concursuri și olimpiade de limbi străine: Olimpiada de limba 

franceză, Concursul de limba engleză QUEST, Concursul SHAKESPEAREANCE, 

Concursul Technofrancais. 

 

d) Evaluarea organizaţiei, referinţe externe:  

În decursul anului şcolar anterior s-a evaluat activitatea desfăşurată în cadrul  

organizaţiei prin diferite forme de inspecţii şcolare, aşa cum rezultă din centralizatorul de mai 

jos. Rezultatele acestor evaluări au fost bune şi foarte bune, aşa cum rezultă din rapoartele şi 

notele de control întocmite de echipele desemnate să facă aceste evaluări. 

Inspecţii 

tematice 

(I.S.J.) 

Inspecţii ale 

M.E.C.T.S./ 

ARACIP/AN

C 

Monitorizări 

externe ale 

CNDIPT 

Inspecţii ale cadrelor didactice înscrise la 

grade didactice 

curente speciale 

2 1 - 3 5 

Tematica inspecţiilor I.S.J. MM a vizat:  

- Monitorizarea activitatii de pregatire de inceput de an scolar 

- Monitorizare absenteism 

 

 

PARTEA a II-a: ANALIZA NEVOILOR 

 
2.1. Analiza mediului extern 

2.1.1. Contextul European 

Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și 

indicatorilor derivați din Strategia Europa 2021: 

Strategia Europa 2021 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 

2011-2021: 

 a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel 

puțin 75%1; 

b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 

 c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 

30%, dacă există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei 

regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, 

comparativ cu 1990; 

 d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la maximum 10% și creșterea procentului 

persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 40% 

în 2021; 

 e) reducerea la nivelul UE a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune 

socială cu 20 de milioane de persoane până anul 2021 comparativ cu anul 2010. 

 

Țintele strategice pentru anul 2021, adoptate sunt următoarele: 

1) cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele de învățare de-a 

lungul vieții; 

2) procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire, matematică 

și științe exacte, ar trebui să fie mai mic de 15 %; 

3) proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar, ar trebui să 

fie de cel puțin 40 %; 
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4) proporția părăsirii timpurii a școlii din sistemele de educație și formare, ar trebui să fie 

sub 10 %; 

5) cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru înscrierea 

obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară; 

6) proporția de absolvenți angajați cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care au finalizat 

sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de 

referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 2010. 

Pentru obiectivele strategice care vizează educația și formarea 

profesională, derivate din cadrul strategic ET 2021 și Strategia Europa 2021, sunt prezentate, 

în continuare, comparativ, evoluția indicatorilor în cazul României şi a Uniunii Europene - 

28 de state: 

Analizând evoluția indicatorilor de mai sus, comparativ cu media europeană și țintele 

asumate de România pentru 2021, rezultă următoarele constatări: 

 a) rata părăsirii timpurii a școlii în România, 17,3% în 2015, cu 5,3 puncte 

procentuale peste media europeană de 12%, a fost una din cele mai ridicate din Europa, cu o 

evoluţie sinuoasă, fără un progres semnificativ în direcția țintei naționale, de 11,3%, pentru 

anul 2021; 

 b) ponderea absolvenților de învățământ terțiar a înregistrat un progres în direcția 

țintei naționale, de 26,7% pentru 2021, depășind-o chiar cu câteva procente: în creștere de la 

16,8% în 2009, 25,6% în 2015 și 29,1% în 2017. 

c) impactul redus al serviciilor de orientare în carieră oferite elevilor de gimnaziu, 

care ar contribui semnificativ la informarea și conștientizarea abilităților native ale elevilor, 

atât de către aceștia, cât și de către familii și cadre didactice; 

 d) cu o rată a ocupării absolvenților de 68,1% în anul 2015, pe ansamblul nivelurilor 

de educație ISCED 3-8, România se plasează cu peste 8 puncte procentuale sub media 

europeană, de 76,9% şi departe de ținta de 82%, propusă la nivel european pentru anul 2021; 

 e) în ansamblul populației active, cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, rata de 

ocupare în România a fost, în 2015, de 66% față de media europeană de 70,1%, în raport cu 

ținta de 70%, asumată la nivel național pentru anul 2021; 

 f) rata de participare a adulților în programe de formare pe parcursul întregii vieți a 

fost, în 2016, de 1,2 %, mult sub valoarea europeană de 10,8% și departe de ținta de 10% 

propusă de România pentru 2021. 

Ponderea relativ bună a tinerilor înscriși în învățământul profesional și tehnic în 

totalul elevilor înscriși în învățământul secundar superior, ISCED 3, în 2015, de 56,3%, în 

România, față de media UE-28 de 48,1%, demonstrează importanța formării profesionale 

inițiale pentru piața muncii din România. 

 

2.1.2. Contextul national 

 
 Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o 

relevanţă deosebită, Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru 

perioada 2016-2020, care are următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de 

acţiune: 

 

 Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de 

formare profesională pentru piaţa muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de 

ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20 - 34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu 

nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2021, față de 59,8% în 2015. 



Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 

acţiune: 

1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şia 

auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național 

alcalificărilor, pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii 

îneducaţie şi formare profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii; 

2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe 

piaţamuncii, definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii 

calificărilor înconcordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei 

de muncă şi adaptarea programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii; 

3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare; 

4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională; 

5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale; 

6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare 

profesională. 

 

Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la 

programele de formare profesională, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în 

Învăţământul profesional la 60% în 2021, față de 56,3% în 2015; 

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul 

vieții la 10% în 2021, de la 1,3% în 2015. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 

acţiune: 

1. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor 

învăţării dobândite în context nonformal şi informal; 

2. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră; 

3. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a 

rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal; 

4. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul 

de învățământ pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile; 

  

Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca 

ținte strategice: 

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul 

profesional la 2% în 2021, de la 4,2% în 2015; 

     b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la 

examenul de bacalaureat la 60% în 2021, de la 45 % în 2015; 

 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 

acţiune: 

1. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării 

profesionale la nivel de sistem; 

2. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării; 

 3. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de 

formare profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continua și 

în evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal; 

 4. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue; 

5. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională. 
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Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale 

în domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice: 

 a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea 

spiritului antreprenorial până la 50.000 în 2021, de la 40.000 în 2015; 

 b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 

4.600 în 2021, de la 2.800 în 2015. 

 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 

acţiune: 

 1. Dezvoltarea componentelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din 

cadrul programelor de formare profesională; 

 2. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională; 

 3. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării 

premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive. 

  

Structura învăţământului profesional şi tehnic este reprezentată astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățământul liceal asigură continuarea studiilor în învățământul obligatoriu (clasele 

a IX-a și a X-a) și în ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a), dezvoltând, aprofundând și 

particularizând competențe (cunoștințe, abilități și atitudini) formate în ciclurile anterioare ale 

învățării. Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri:         

a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real; 

b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului; 
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c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic. 

 Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 4 

ani, în conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educației. Pentru unele forme 

de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an. 

Studiile învățământului liceal se finalizează cu examenul național de bacalaureat și cu 

examen de certificare, pentru absolvenții filierelor tehnologică și vocațională. 

 Absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul 

postliceal și pot obține, ulterior, nivelul 5 de calificare. Absolvenții cu diplomă de 

bacalaureat pot continua studiile în învățământul postliceal pentru obținerea nivelului 5 sau în 

învățământul superior, în orice program de studii și pot obține nivelurile de calificare 6, 7 și 

8. 

 Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională, care 

promovează examenul de certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al 

Cadrului naţional al calificărilor (tehnician) și suplimentul descriptiv al certificatului, 

conform Europass. 

Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de 

nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de 

formare regionale, județene și locale, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat 

între unitatea de învățământ, operatorul economic și elev și pe baza solicitărilor de școlarizare 

ale agenților economici. 

Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare: 

 - învăţământ profesional, cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, 

ca parte a învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2014/ 2015, pe baza 

unui contract cadru, încheiat între unitatea de învățământ şi operatorii economici implicaţi în 

formarea profesională a elevilor; 

 - învăţământul profesional dual cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a 

VIII-a, ca parte a învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2017/ 2018, pe 

baza unui contract de parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici sau 

între o asociaţie/un consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea 

administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară, unui contract de pregătire 

practică, încheiat între unitatea de învățământ – agentul economic și elev; 

În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi 

modulele de pregătire de specialitate pentru obținerea calificării profesionale. Studiile se 

finalizează cu examen de certificare a calificării. Absolvenții care promovează examenul de 

certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al 

Cadrului naţional al calificărilor (muncitor calificat) și suplimentul descriptiv al 

certificatului, conform Europass. 

 
2.1.3. Contextul regional 

 

Obiectivul general 

Creşterea calităţii educaţiei şi formării continue in IPT prin dezvoltarea ofertei  

educaţionale 

1. Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi tehnic 

2. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii 

3. Dezvoltarea parteneriatului social (pentru îmbunătăţirea calităţii în IPT) 

4. Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi 

5. Creşterea calităţii  in procesul educaţional  şi egalitatea de şanse în IPT 

6. Corelarea între învăţământul  universitar şi învăţământul profesional şi tehnic 

7. Creşterea rolului CLDPS ca structură partenerială judeţeană 
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PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi tehnic 

Indicatori de impact/ rezultate: 

     -    Management  eficient în unităţile şcolare din judeţul Maramureş 

- Capacitatea instituţională performantă la nivelul CLDPS-ului  

Obiectivul  

1.1 
 Întărirea capacităţii de management, planificare şi monitorizare a CLDPS  

Acţiuni Responsabili Termen 

Instruirea membrilor  CLDPS  prin proiecte specifice 
Preşedintele CLDPS  

Secretarul CLDPS 
2022 

Indicatori Număr de membri ai  CLDPS instruiţi 

Obiectivul 1.2 Restructurarea reţelei şcolare în vederea eficientizării acesteia  

Acţiuni Responsabili Termen 

Propuneri de restructurare a reţelei şcolare în conformitate 

cu domeniile prioritare din judeţ, anual, prin proiectul 

planului de şcolarizare 

ISJ  

CLDPS 
anual 

Indicator Reţeaua şcolară din judeţul Maramureş adaptată la cerinţele pieţei muncii 

Obiectivul 1.3 Formarea  în domeniu  a directorilor unităţilor de învăţământ professional şi tehnic din judeţ 

pentru dezvoltarea capacităţilor de marketing 

Acţiuni Responsabili Termen 

Organizarea de cursuri de formare pentru managerii 

şcolari 
ISJ/CCD 2022 

Indicator 100%  manageri din judeţ  au urmat cursuri de formare managerială 

PRIORITATEA 2: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii 

Indicatori de impact/rezultate: 

- Oferta educaţională adaptată la nevoile pieţei muncii; 

- Absolvenţii cu competenţe cerute pe piaţa muncii;  

- Absolvenţii încadraţi pe piaţa muncii în calificarea de pe certificatul de absolvire.  

Obiectivul 2.1 Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii si creşterea nivelului de calificare în 

sectoarele prioritare ale judeţului Maramureş 

Acţiuni Responsabili Termen 

Alinierea  domeniilor de calificare la ţintele PRAI 2013 prin 

proiectarea planurilor de scolarizare anuale 

ISJ 

CLDPS 

unităţi  de învăţământ 

2022 

Nivelul de calificare 3 pentru minimum 85% din totalul 

absolvenţilor TVET  

ISJ,  

unităţi  de învăţământ  

CJAPP 

2022 

Indicatori 
70% din elevi sunt calificaţi  în domeniile prioritare din judeţ 

85% din elevi finalizează ciclul superior al liceului  

Obiectivul 2.2 Diversificarea calificărilor pentru elevi şi adulţi, cu scopul valorificării potenţialului de dezvoltare 

economică a judeţului 

Acţiuni Responsabili Termen 

• Autorizarea unităţilor de învăţământ ca furnizoare de 

formare profesională continuă 

• Furnizarea de cursuri de formare  

Unităţi de învăţământ 

Agenţi economici 

ISJ 

2022 

Indicator 
25% din  unităţile de învăţământ din regiune autorizate pentru formarea adulţilor  

creşterea cu 10% a numărului  de cursuri de formare furnizate comparativ cu 2009 

Obiectivul 2.3 Dezvoltarea educaţiei antreprenoriale 

Acţiuni Responsabili Termen 

Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin realizarea  

de CDL,  astfel încât competenţele antreprenoriale să 

corespundă cerinţelor angajatorilor ( prin proiecte din FSE) 

ISJ/CLDPS/ 

Unităţi de învăţământ 
2022 

Indicatori 
Structura şi conţinutul Curriculumului în Dezvoltare Locală (CDL) faţă de structura actuală 

Proiecte realizate din FSE pentru realizarea de CDL 

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

Indicatori de impact/rezultate:  
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- Proiecte finanţate din FSE  

- Parteneriate eficiente la nivelul judeţului Maramureş  

- Reţele în parteneriat  

Obiectivul 

3.1 

Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei educaţionale la 

specificul pieţei muncii 

Acţiuni Responsabili Termen 

Realizarea de parteneriate funcţionale între universităţile 

din judeţ, agenţi economici, unităţi de învăţământ 

professional şi tehnic şi alte organizaţii parteneriale, pentru 

adaptarea ofertei educaţionale la specificul pieţei muncii 

Realizarea de proiecte în parteneriat ( POSDRU şi POR) 

Unităţi de învăţământ Agenţi 

economici 
2022 

Indicatori 
Număr de parteneriate realizate la nivel judeţean 

Număr de proiecte realizate la nivel judeţean 

Obiectivul 

3.2 
Modernizarea infrastructurii şi dotarea corespunzătoare a unităţilor IPT 

Acţiuni Responsabili Termen 

Dotarea cu echipamente didactice şi modernizarea 

infrastructurii la cel puţin 80% din unităţile de învăţământ 

TVET  

ISJ 

Unităţi de învăţământ 

OI POS DRU 

2022 

Indicatori 
80%  din  şcoli vor fi dotate şi  modernizate conform cerinţelor europene 

40% din  şcoli se vor implica  în proiecte pentru  accesare de fonduri europene 

PRIORITATEA 4: Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi 

Indicatori de impact/ rezultate: 

- Opţiuni ale elevilor în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii  

- Servicii de orientare şi consiliere  de calitate  

- Cabinete de orientare şi consiliere dotate conform standardelor 

Obiectivul 

4.1 

Creşterea numărului de profesori consilieri pentru a asigura necesarul de formare  

Acţiuni Responsabili Termen 

Creşterea numărului de consilieri astfel încât 500 de elevi sa 

fie consiliaţi de 1 profesor consilier 

CJAPP 

ISJ 
2022 

Indicator Număr de consilieri de 1/500 (elevi)  

Obiectivul 

4.2 

Formarea profesorilor consilieri din cabinetele şcolare pentru asistenţa clienţilor (elevi, diriginţi, 

părinţi) 

Acţiuni Responsabili Termen 

Activităţi de formare a consilierilor şcolari privind reţeaua 

şcolară, PLAI, domenii prioritare în judeţ 

CJRAE 

CCD 

CRFPA 

permanent 

Indicator Profesorii consilieri din judeţele regiunii formaţi în procent de 100% 

PRIORITATEA 5:     Creşterea calităţii  in procesul educaţional  şi egalitatea de şanse în IPT 

Indicatori de impact: 

- Reţele instituţionale create pentru creşterea calităţii în IPT 

- Parteneriate cu instituţiile de învăţământ superior 

- Rezultate foarte bune la examenele de certificare a competenţelor profesionale 

Obiectivul 

5.1 

Iniţierea şi sprijinirea programelor de formare a cadrelor didactice IPT pentru dobândirea de 

competenţe necesare instruirii şi educaţiei pentru adulţi   

Acţiuni Responsabili Termen 

Certificarea competentelor de formator in cadrul 

proiectelor finantate din FSE sau participarea la cursuri de 

formare formatori 

CCD 

ISJ 

Universităţi 

2022 
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Indicator 50% din cadrele didactice participă la cursurile de formare a formatorilor pentru educaţia adulţilor 

Obiectivul 

5.2 

Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea metodelor moderne de predare-învăţare  

Acţiuni Responsabili Termen 

Activităţi de formare pentru predarea metodelor 

participative de predare-învăţare in cadrul proiectelor 

finantate din FSE 

CCD 

ISJ 

inspectorii de specialitate 

2022 

Indicator 90% din cadrele didactice din IPT  utilizează metode moderne de predare 

Obiectivul 

5.3 

Promovarea integrării persoanelor dezavantajate şi cu handicap în sistemul de învăţământ formal 

normal şi dezvoltarea de programe de formare profesională speciale 

Acţiuni Responsabili Termen 

• Realizarea de clase integrate în învăţământul de masă  

• Integrarea a 50% din elevii  cu nevoi speciale în 

învamântul de masă 
CJRAE 2022 

Indicator Număr de elevi din învăţămâtul special integraţi în învăţământul de masă  

Obiectivul 

5.4 

Modernizarea înfrastructurilor şi asigurarea de facilităţi şi materiale didactice adecvate tipului de 

handicap  

Acţiuni Responsabili Termen 

100% din unităţile IPT vor asigura condiţii de învăţare 

pentru persoanele cu handicap 
Directorii unităţilor de 

învăţământ 
2022 

Indicator 80% din unităţile de învăţământ profesional şi tehnic asigură condiţii pentru persoane cu handicap 

PRIORITATEA 6 : Corelarea între învăţământul  universitar şi învăţământul profesional şi tehnic 

Indicatori de impact/ rezultate: 

 Parteneriate între instituţii de învăţământ universitar şi şcoli IPT 

Obiectivul 

6.1 
Eficientizarea relaţiilor  învăţământul  universitar şi învăţământul profesional şi tehnic  

Acţiuni Responsabili Termen 

Realizarea de acţiuni in parteneriat  Inspectorii de specialitate  2022 

Indicator Parteneriate între unităţi IPT şi  universităţile din judeţ 

PRIORITATEA 7 : Creşterea rolului CLDPS ca structură partenerială judeţeană  

Indicatori de impact/ rezultate: 

CLDPS Satu Mare  – structură recunoscută la toate nivelurile în judeţul Maramureş şi în regiunea Nord-Vest 

Obiectivul 

7.1  
Promovarea rolului CLDPS  pentru învăţământul din  judeţul Satu Mare  

Acţiuni Responsabili Termen 

Realizarea unui proiect al CLDPS realizat din FSE   Membrii CLDPS 2022 

Indicator   

Obiectivul 

7.2  

Consolidarea capacităţii administrative a  CLDPS   

Acţiuni Responsabili Termen 

Instituţionalizarea CLDPS şi crearea unui 

secretariat tehnic permanent    

Preşedinte CLDPS 2022 

Indicator  CLDPS cu personalitate juridică şi secretariat tehnic permanent  
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Referitor la cererea de pe piaţa muncii au fost formulate urmatoarele concluzii si 

recomandări: 

➢ Proiecţiile arată că în perioada 2016-2025 cererea de forţă de muncă va fi 

orientată spre: 

- Mecanica 

- Economic 

- Comerţ şi servicii  

- Industria textila 

- Constructii 

➢ Prognozele pe termen mediu sugerează că cererea potenţială pe profesii, va fi 

orientată spre:  

- lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi  

- meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii artizanale 

- muncitori operativi la instalaţii şi maşini, asamblori maşini, echipamente şi alte produse 

➢ Sunt sugerate tendinţe de uşoară revigorare a ocupării în agricultură, vânătoare şi 

silvicultură şi scădere în administraţie publică şi apărare, precum şi în învăţământ. 

➢ Proiecţia cererii pieţei muncii pe ocupaţii relevă o descreştere în rândul 

muncitorilor necalificaţi din toate domeniile şi a agricultorilor. Pentru aceştia se 

recomandă o menţinere în sistemul de pregãtire cât mai mult astfel încât să obţinã 

calificări de nivele cât mai ridicate crescându-le astfel şansele de ocupare pe piaţa 

muncii.  

➢ Întărirea capacităţii manageriale nu numai la nivelul şcolilor, ci şi al autorităţilor 

locale, deoarece fără o pregătire adecvată a autorităţilor şi dezvoltarea unor 

departamente bine pregătite pentru problematica educaţională, nu putem vorbi de 

o bună funcţionare în sistemul descentralizat. 

➢ Consolidarea autonomiei unităţilor de învăţământ, prin accelerarea procesului de 

descentralizare, cu stabilirea unor competenţe clare legate de managementul 

integrat al resurselor umane, precum şi de managementul financiar. 

 

Ținte / nevoi  prognozate  pe domenii pentru structura planurilor de şcolarizare 

- judeţul Maramureş – 

Prognoza cererii de formare profesională 

Structura cererii potențiale, pe domenii de formare ale IPT, în ipotezele 

scenariului moderat în regiunea Nord-Vest în perspectiva 2018-2021: 
Domenii de formare % 

Agricultură 2,6 

Chimie industrială 1,2 

Construcţii instalaţii şi lucrări publice 8,6 

Comerţ 13,9 

Economic 14,4 

Electric 3,7 

Electromecanică 3,0 

Electronică automatizări 3,7 

Fabricarea produselor din lemn 2,3 

Industrie alimentară 0,9 

Industrie textilă şi pielărie 13,9 

Materiale de construcţii 0,9 

Mecanică 21,5 

Turism şi alimentaţie 7,4 

Resurse naturale şi protecţia mediului 1,9 

Tehnici poligrafice 0,1 

Total 100,0 
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Sursa: Studiul previzional privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013 și în perspectiva 

anului 2020. Componenta -Anchetă în firme privind cererea de forţă de muncă pe termen scurt (6-12 luni) 

Regiunea Nord Vest  

 
  

2.1.3.1. Din  punct  de  vedere  economic 

            Economia locală indică o revenire a ritmului de creştere anual. Producţia industrială 

realizată în anul 2010, comparativ cu anul 2009 a crescut cu 10,4% în volum absolut, iar 

indicele valoric al cifrei de afaceri totală a unităţilor industriale în anul 2010, a fost mai mare 

cu 23,7% faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009. În acelaşi timp prognozele ne indică creşteri 

ale PIB până în 2014. 

        La nivelul local ca şi la nivelul regiunii a avut loc acelaşi trend care s-a manifestat la 

nivel naţional generând scăderea ponderii agriculturii şi a sectorului industrial şi creşterea 

ponderii sectorului de servicii. Industria prelucrătoare a  beneficiat de investiţii directe care îi 

va permite să crească volumul producţiei ca şi  productivitatea muncii - pe tipuri de activităţi. 

 

Concluzii PLAI  MM Implicaţii pentru ÎPT 

 

Ritmul susţinut de creştere economică din ultimii ani, 

reflectat în dinamica PIB şi creştere moderată a 

productivităţii muncii  

 Necesarul de investiţii în 

resursa umană şi formarea 

profesională la nivelul ultimelor 

descoperiri de tip tehnologic şi 

organizaţional, dobândirea de 

noi competenţe şi abilităţi cerute 

de piaţa muncii. 

Economia bazată pe cunoaştere obligă firmele din regiune 

să crească volumul investiţiilor în resursa umană şi să o 

formeze profesional la nivelul ultimelor descoperiri de tip 

tehnologic şi organizaţional. 

Pentru a contracara efectele integrării în UE sunt 

recomandate, în special pentru personalul din IMM-uri. 

îmbunătăţirea ofertelor de pregătire prin formarea 

continuă.  

Un rol important, în acest sens, îi 

va reveni educaţiei iniţiale (prin 

sistemele IPT şi universitar) şi 

educaţiei continue, pentru 

dobândirea de noi competenţe: 

mediu, calitate, comunicare, 

managementul riscului, 

conducerea afacerilor, pentru o 

activitate mai eficientă şi 

adaptată la condiţiile pieţei în 

continuă schimbare, precum şi 

pentru asigurarea competitivităţii 

 

Investiţiile au înregistrat o creştere susţinută în aproape 

toate domeniile. Creşterile mai spectaculoase s-au 

înregistrat în sectoarele: utilităţi, produse din materiale 

nemetalice, servicii pentru întreprinderi, poştă şi 

telecomunicaţii, comerţ cu amănuntul, construcţii.  

IMM-urile din Regiunea Nord-Vest sunt o prezenţă activă 

şi dinamică a economiei regionale, cu o contribuţie 

semnificativă în cifra de afaceri la nivel regional. 

 

-Necesitatea creşterii nivelului 

de calificare şi asigurarea unei 

pregătiri de bază largi, 

competente tehnice generale, 

solide; 

-necesitatea parteneriatelor 

scoală agent economic 

-realizarea de CDL conform 

cerinţelor agenţilor economici 
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2.1.3.2. Din punct de vedere demografic 

 

Evoluţii şi situaţia actuală a populaţiei în  Regiunea Nord-Vest  

    Populaţia Regiunii Nord-Vest este, conform datelor finale de la Recensământul din 

2011, de 2.600.132 de locuitori, situându-se pe locul 3 între regiunile României (după Nord-

Est şi Sud-Muntenia). Procentual, populaţia regiunii reprezenta 12,92% din populaţia 

României (20.121.641 de locuitori).  

 

 
Sursa: INS, Anuarul Statistic 2013 

 

Distributia pe medii rezidenţiale (urban/rural)  

   Analiza pe medii de rezidență a evidențiat disparități la nivelul regiunilor privind 

numărul locuitorilor din mediul urban și rural. Pentru regiunile: Nord-Vest, Centru, Sud-Est, 

București –Ilfov și Vest numărul persoanelor care locuiesc în mediul urban este mai mare 

decât al celor din mediul rural. 

La nivel regional 52,57% din populație locuiește în mediul urban și 47,43% în mediul rural. 

Regiunea Nord-Vest este pe locul 5 în clasamentul regional, privind ponderea populației din 

mediul urban cu 52,57%. 

 

 
Sursa:calculat pe baza datelor furnizate de INS, Anuarul Statistic, 2013 
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Analiza datelor statistice  înregistrate  în perioada 2008-2017 a scos în evidență faptul 

că populația totală a regiunii a scăzut cu 0,59% adică cu 16946 locuitori. Astfel că în anul 

2017 la nivelul Regiunii Nord-Vest populația era de 2832807 locuitori. 

 
Sursa: Sursa: INS , Baza de tate TEMPO 

 

 

Distributia pe sexe 

La nivelul Regiunii Nord-Vest populația feminină în urma recensământului din 2011 

era de 1336378 persoane iar cea de sex masculin de 1263754 persoane. 

 
Sursa:calculat pe baza datelor furnizate de INS, Anuarul Statistic, 2013 

 

Structura pe grupe de vârstă 

Datele finale ale Recensământului din 2011 indică o scădere în timp a populaţiei la 

nivel regional, cifrele din 2011 indicând un total de 94,9% din populaţia declarată la 

recensământul anului 2002. 

La nivelul judeţului Maramureş, conform datelor finale de la Recensământul din 

2011, populaţia este de 478659.    
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Sursa: INS, Anuarul Statistic 2013 

 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă, la nivelul anului 2011 (recensământ), indică 

faptul că populaţia cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani și 20-24 ani (segmentul de populație 

relevant pentru ÎPT), reprezintă 5,81% respectiv 7,51% din populația regiunii.Demn de 

menționat este faptul că populația din segmentul 0-9 ani reprezintă 10,65%, în creștere față de 

situația relevată de recensământul din 2011. Procentul vârstnicilor, cei peste 65 de ani, este de 

15,11%, și este în creștere în toate județele regiunii. Comparativ cu media națională (16,14%) 

regiunea Nord-Vest are cu 1 % mai puțin.  

    Din analiza grupelor de vârstă ale populației, relevante pentru învățământul 

profesional și tehnic (grupele: 10-14 ani, 15-19 ani, 20-24 ani), în perioada 2008-2017, 

situația se prezintă astfel: 

Grupa de vârstă 10-14 ani 

Asistăm la o scădere a numărului populației aferente grupei de vârstă la nivelul 

regiunii cu (2,80%) adică 4259 de persoane. La nivelul județelor regiunii patru județe 

înregistrează o scădere a populației Sălaj -9,85%), Maramureș (-7,14%), Bistrița-Năsăud (-

4,95%), Bihor (-1,89%), iar celelalte înregistrează creșteri: Satu-Mare (0,81%) și Cluj 

(2,57%).  
 

 
Sursa: INS , Baza de tate TEMPO, IUNIE 2018 
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Grupa de vârstă 15-19 ani 

Întreaga Regiune Nord-Vest  înregistrează o scădere accentuată a populației din grupa 

de vârstă 15-19 ani,( -23,50%), adică 45456 de persoane, comparativ cu anul 2008. Trendul 

pentru această grupă de vârstă este descrescător.  Situația pe județe se prezintă astfel:județul 

Satu-Mareînregistrează cea mai accentuată scădere de   (-27,66%), urmat de județulCluj cu (-

25,81%) și județul Maramureș cu (-23,54 %). Situația este redată în figura de mai jos: 
 
 

 
Sursa: INS , Baza de tate TEMPO, IUNIE 2018 
 

Grupa de vârstă 20-24 ani 

La nivelul grupei de vârstă 20-24 de ani trendul la nivelul regiunii Nord-Vest este 

puternic descrescător, scăderea înregistrată în perioada 2008-2017 a fost destul de însemnată 

(-30,50%), adică  67231 persoane. 

Cea mai accentuată scădere se înregistrează în județul Satu-Mare de (-33,74%), urmat 

de către județul  Cluj cu (-32,69%) și de județul Maramureș cu (-30,73%).Celelalte județe 

înregistrează scăderi mai mici: (-29,28% Sălaj) și (-28,80% Bistrița-Năsăud) și Bihor (-

27,18%). 
 

 
Sursa: INS , Baza de tate TEMPO, IUNIE 2018 
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Structura etnică  

Distribuţia populaţiei după etnie arată că ponderea populaţiei de etnie română este 

majoritară în toate judeţele, fiind de 70,99% din totalul regiunii. Populaţia de etnie maghiară 

se ridică la 17,37% la nivel regional,  si deţine ponderi ridicate în judeţele Satu Mare 

(32,69%), Bihor (24,02%) şi Sălaj (22,36%). Procentul locuitorilor de etnie romă din regiune 

este uşor mai ridicat faţă de media naţională (3,1%), ajungând la 4,37% din totalul regional. 

Romii se întâlnesc într-o proporţie relativ mai mare în judeţele Sălaj (6,69%), Bihor (6,02%) 

şi Satu Mare (5,05%). Persoanele de etnie germană din regiune reprezintă 0,31% din 

populaţia regiunii şi se regăsesc într-o proporţie relativ mai mare în judeţul Satu Mare 

(1,45%). De asemenea, există o comunitate importantă de ucraineni (1,25% din total 

populaţie), concentrată în judeţul Maramureş (6,43%). 

 

 
Sursadatelor: INS StatisticaRecensământuluipopulaţiei 2011 

 

Mişcarea migratorie 

Regiunea Nord-Vest a înregistrat un număr de 2523 persoane migrante definitiv în 

anul 2016. 

Analiza datelor INS referitoare la emigranții definitivi înregistrați în județele regiunii a 

evidențiat că județul Cluj a înregistrat cel mai mare număr de migranți din regiune în toată 

perioada analizată.Cel mai mic număr de migranți a fost înregistrat în județul Sălaj. Situația 

este reprezentată în figura de mai jos: 

 

 
Sursa datelor: INS, Baza de date TEMPO, iunie 2018 



 

 

 35  

Emigranții definitivi pe grupe de vârstă, înregistrați la nivelul Regiunii Nord-Vest, în 

perioada 2007-2016,  se ridică la un total de 15484 de persoane. Grupa de vârstă cea mai 

numeroasă care a emigrat, la nivelul regiunii este cea cuprinsă între 25-64 de ani.Trendul 

perioadei analizate este crescător. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în anul 2016 fiind de 

2523 de persoane. 
 

Proiecţii  demografice  la orizontul anului 2060 

Populaţia rezidentă a României  înregistrată în anul 2015 şi proiecţia populaţiei 

rezidente, la orizontul anului 2060, pe grupe mari de vârstă este reprezentată în figura de mai 

jos. Analiza grupei de vârstă 0-14 ani  va înregistra o scădere importantă de -157335 persoane 

în perioada 2015- 2060. Pentru grupa de vârstă 15-64 de ani scăderea prognozată va fi și mai 

mare de - 621528 persoane. Grupa de vârstă 65 de ani și peste va înregistra o creștere 

prognozată de 155351 de persoane. Estimările procentuale la nivelul regiunii Nord-Vest arată 

că ponderile pe cele trei mari grupe de vârstă vor fi:   
 

Macroregiuni/ Regiuni/ Judeţe 

1 iulie 2015 2060 

   0-14 
ani 

 15-64 
ani 

65 ani 
şipeste 

   0-14 
ani 

 15-64 
ani 

65 ani 
şipeste 

TOTAL ROMÂNIA 15.5% 67.3% 17.2% 12.9% 57.5% 29.7% 

Regiunea NORD-VEST 15.7% 68.2% 16.1% 12.7% 58.1% 29.2% 

Sursa: INS, Proiectarea populaţiei României, în profil teritorial, la orizontul anului 2060 

 
 

Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii în IPT 

Declinul demografic general va continua, în mod accentuat pentru populaţia tânără. 

De aici, nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită 

de investiţii corespunzătoare în capitalul uman. 

 La nivelul Regiunii Nord-Vest reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi 

agravată de migraţia externă, în  perioada 1992 -2016 se constată că regiunea a pierdut 53554 

de locuitori, cea mai mare pierdere înregistrându-se în jud.Cluj, de 14827 locuitori.Se 

desprinde nevoia deracordare realistă la piaţa europeană, naţională şi regională a muncii a 

activităţilor de informare, orientare şi consiliere înscopul realizării unei oferte de şcolarizare 

cât mai aproape de cererea de pe piaţa muncii. 

Din analiza grupelor de vârstă ale populației, relevante pentru învățământul profesional și 

tehnic (grupele: 10-14 ani, 15-19 ani, 20-24 ani), în perioada 2008-2017, situația se prezintă 

astfel: 

Grupa 10-14 ani înregistrează o scădere la nivelul regiunii de -2,8% adică -4259 de 

persoane. 

 Întreaga Regiune Nord-Vest  înregistrează o scădere accentuată a populației din grupa de 

vârstă 15-19 ani, (-23,50%), adică -45456 de persoane.  

La nivelul grupei de vârstă 20-24 de ani scăderea înregistrată în perioada 2008-2017 a 

fost de  (-30,5%) adică de 67231 persoane la nivelul regiunii.  

În schimb, proiecţiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015-

2060) o consolidare relativă a vârstei de mijloc (15-64 ani) active pe piaţa muncii, care va 

reprezenta 58,1% din populația regiunii,ceea ce va conduce la o nevoie crescândă de formare 

continuă - oportunitate în atenţia şcolilor interesate de compensarea pierderilor de populaţie 

şcolară. O creștere însemnată va marca și grupa de vârstă 65 de ani și peste care va reprezenta 

29,2%. 

Faţă de aceste constatări, se recomandă: 



 

 

 36  

Fenomenul de îmbătrânire demografică (populația în vârstă de peste 65 de ani va 

reprezenta 29,2% până în 2060, din populația totală a regiunii) conduce la: nevoi sporite de 

personal calificat - asistenţă socială şi medicală; nevoi educaţionale specifice (educaţie non-

formală). 

Populaţia  la nivel regional este preponderent masculină (peste 50%) pentru toate 

grupele de vârstă, situaţie întâlnită în toate cele 6 judeţe ale regiunii. Ponderea semnificativă a 

populaţiei feminine de peste (48-49%) pentru toate grupele de vârstă reclamă regândirea 

ofertei de pregătire prin calificări dorite de populaţia feminină; programe de sprijin (facilităţi) 

pentru participarea la educaţie (ex. pentru mamele care participă la cursuri de formare 

continuă: îngrijirea copiilor în cadrul şcolii pe parcursul orelor de curs).  

Analizând grupele de vârstă relevante pentru învățământul profesional și tehnic în 

contextul mediului rezidențial, la nivelul regiunii, se constată că majoritatea persoanelor 

aparținând acestor grupe locuiesc în mediul rural.  

Sistemul de educaţie şi formare profesională este chemat să contribuie prin măsuri 

specifice vizând: ofertă de pregătire adecvată şi asigurarea condiţiilor de învăţare în unităţile 

de învăţământ din mediul rural, pentru a atrage elevii să rămână cât mai aproape de 

domiciliu; educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului cultural specific şi 

resurselor naturale din mediul rural; îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în mediul rural prin 

dotarea corespunzătoare a atelierelor şi laboratoarelor unde se realizează pregătire de 

specialitate.  

Distribuţia populaţiei după etnie arată că ponderea populaţiei de etnie română este 

majoritară în toate judeţele, fiind de 70,99% din totalul regiunii. 

În ceea ce priveşte nivelul de educaţie, ca unul din principalii indicatori de incluziune 

socială, conform studiului realizat în cadrul proiectului EU Inclusive, 25% dintre adulţii romi 

de peste 16 ani declară că nu ştiu să scrie şi să citească, femeile fiind mai afectate în acest 

sens (diferenţă de 10% între ele şi bărbaţi). Grupa de vârstă cu cele mai multe persoane care 

declară că nu ştiu să scrie şi să citească sunt cei între 25 şi 34 de ani, urmaţi de grupa de 

vârstă 35-44 de ani, deci cei care ar trebui să fie cei mai activi pe piaţa muncii.  

Diversitatea etnică prezentăîn regiunea Nord-Vest, recomandă o serie de măsuri, cum 

ar fi: educaţie multiculturală; soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii 

opţiunilor; programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate. 

Emigranții definitivi pe grupe de vârstă, înregistrați la nivelul Regiunii Nord-Vest, în 

perioada 1990-2016,  se ridică la un total de 71604 de persoane. Grupa de vârstă cea mai 

numeroasă care a emigrat, la nivelul regiunii este cea cuprinsă între 25-64 de ani. 

Conform datelor Eurostat, ponderea populaţiei totale aflate în risc de sărăcie şi 

excluziune socială este în scădere în Regiunea Nord-Vest şi sub media naţională. Rămâne 

ridicată ponderea populaţiei aflată în situaţie de sărăcie (materială) severă10, prin comparaţie 

cu valoarea indicatorului la nivel european. Aproximativ 17,6% din totalul populaţiei regiunii 

se confrunta cu acest risc în 2016, deşi sunt mai puţini decât media pe ţară, care este de 

aproximativ 23,8%. 

Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială la nivelul Regiunii Nord-Vest (29,3%), 

în anul 2016 este cea mai scăzută la nivel național, e mai redusă decât media 

națională(38,8%). 

 

2.1.3.3. Din  punct  de  vedere  al  educaţiei  şi  formării 

 

 Resurse umane din învăţământul tehnic şi profesional  

 Analiza  ponderii personalului didactic pe grupe de vârstă s-a realizat pe intervalul 

anilor școlari 2011-2018.  Analizând la nivel național datele statistice,  se poate afirma că 

evoluția ponderii personalului didactic pe categorii de vârstă a evoluat în sensul creșterii 
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ponderii categoriei 35-54, ajungând în anul școlar 2017-2018 la 62,4%  din totalul 

personalului din ÎPT. Categoria de vârstă  55-64 ani s-a menținut aproximativ constantă, 

ajungând la 20,5% în anul școlar 2017-2018. Se remarcă  o creștere în ultimii ani a ponderii 

categoriei 65 de ani și peste de la 0,7% în anul școlar 2011-2012 la 2,8 % în anul școlar 2017-

2018 și o scădere a ponderii categoriei de vărstă 25-34 de ani de la 26,1 % în anul școlar 

2011-2012 la 14,3% în anul școlar 2017-2018, ceea ce arată că tot mai puține cadre didactice 

tinere optează pentru intrarea în sistemul de învățământ, acesta fiind considerat neatractiv. 

 

 
Sursa datelor: INS 

 

Categoria de vârstă 35-54 ani și 55-64 ani reprezintă 82,9% din totalul cadrelor 

didactice din sistemul de învățământ profesional și tehnic în anul 2017-2018, iar categoria 65 

ani și peste atinge  o pondere de 2,8 %. 

  

Evoluţia ponderii personalului didactic calificat din ÎPT 

În ceea ce privește ponderea personalului calificat , la nivel național, așa cum rezultă 

și din figura de mai jos în intervalulanilor școlari 2011- 2018 a fost  de aproximativ  98%, 

cele mai mici valori înregistrându-se în anul școlar 2012-2013 (96%). 

 

 
Sursa datelor: INS 

În ceea ce privește Evoluţia ponderii personalului didactic calificat din IPT, pe nivele 

de educaţie, din figura de mai jos rezultă că ponderea cea mai mare a personalului calificat 

este în  învățământul liceal tehnologic, în timp ce la  învățământul profesional ponderea este 

mai mică cu 3% și postliceal cu 2,4%, în anul școlar 2017-2018. 
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La nivelul Regiunii Nord-Vest, din analiza realizată în intervalul analizat rezultă, că 

ponderea personalului didactic calificat  din învățământul profesional și tehnic  s-a menținut 

în intervalul 98-99%, cu valori apropiate de valorile naționale, dar și de celelalte regiuni.  

La nivelul județelor din regiunea Nord-Vest, ponderile înregistrate au fost foarte 

ridicate în toate județele regiunii  de peste 98% și nu există diferențe majore între județe. 

La nivelul anului școlar 2016-2017, în județul Sălaj se înregisitra o pondere de 100% 

a personalului calificat, în timp ce în restul județelor ponderile se apropie de 99%.Pentru anul 

școlar 2017-2018 ponderile înregistrate în toate județele regiunii au fost de peste 99%. 

În anul școlar 2017-2018, numărul de cadre didactice din învățământul liceal, din 

regiunea Nord-Vest a fost de 8169 persoane din care  de sex feminin 5834 persoane. Numărul 

cadrelor didactice calificate a fost 8128 persoane, din care de sex feminin 5818.  Ponderea 

personalului didactic calificat la nivelul regiunii a fost de 99,50% cu puțin peste media 

națională de  99,07%. Ponderea pe medii de rezidență este la fel de ridicată atât pe urban cât 

și pe rural,  de 99,45% în urban, respectiv 100% în rural. 

 

Resurse materiale şi condiţii de învăţare  

 

Starea bazei materiale pentru formarea profesională 

La nivel național statistica privind numărul de laboratoare şcolare în învăţământul 

liceal, profesional şi postliceal,  pe regiuni de dezvoltare, în  anul şcolar 2017-2018, 

comparativ  cu situația din anul școlar 2016-2017, arată că  Regiunea Nord-Vest a avut un 

număr de 1232   de laboratoare, în creștere cu 26 față de anul școlar 2016-2017. Comparativ  

cu celelalte regiuni de dezvoltare,Regiunea Nord-Vest este pe primul loc cu o creștere de 26 

de laboratoare.Raportat la numărul total de laboratoare existente în anul școlar 2017-2018 

regiunea Nord-Vest este pe locul al doilea(1232 laboratoare) după Regiunea Nord-Est cu 

1358 de laboratoare. 

Deși cele mai multe laboratoare se află în județul Cluj (417 laboratoare), creșteri ale 

numărului de laboratoare au înregistrat județele: Maramureș, Satu-Mare,Bistrița-Năsăud, iar 

scăderi au fost raportate în județul Bihor (-19) și județul Sălaj (-1). 

În ceea ce privește  numărul de ateliere școlare în învăţământul liceal, profesional şi 

postliceal, pe regiuni de dezvoltare si județe,la începutul anului şcolar 2017-2018, Regiunea 

Nord-Vest  (529 ateliere) se situa pe locul al treilea după regiunile, Nord-Est (638 ateliere) și 

Centru (602 ateliere).  

Din analiza realizată la nivel național,  rezultă că numai în regiunea Nord-Est a 

crescut numărul de ateliere, (cu 3), iar  în celelalte regiuni, numărul acestora a scăzut, cea mai 

semnificativă scădere fiind în regiunea Sud-Muntenia, cu (-36) de ateliere. 

În cadrul regiunii Nord-Vest,  județul  Cluj ocupă primul loc, cu 169 de ateliere 

școlare(singurul județ al regiunii unde numărul atelierelor școlare a crescut cu 2 în anul școlar 

2017-2018), urmat de Bihor cu 94 ateliere. Cel mai mic număr de ateliere școlare a fost în 

județul Bistrița-Năsăud,  47 de ateliere școlare. 

 

Dotarea informatică a unităţilor şcolare IPT  

Numărul PC-urilor în învăţământul liceal, profesional şi postliceal, în Regiunea  

Nord-Vest la începutul anului şcolar 2017-2018, a fost de 19366, al doilea ca mărime după 

Regiunea Nord-Est cu 19.854 PC-uri. 

În anul școlar 2017-2018 numărul de computere a crescut la nivel național cu 756 de 

computere. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în regiunea Nord-Est  (513), urmată de 

regiune Sud Muntenia(225 PC_uri) și Sud-Est (190PC-uri). 
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Privitor la situația numărului de computere la nivelul regiunii Nord-Vest, județul cu 

cele mai multe PC-uri este județul Cluj (6276), urmat de județul Bihor cu (4287) și județul 

Maramureș (3133).Pe ultimul loc se află județul Sălaj cu 1686 de PC-uri. 

Raportat la numărul de computere conectate la INTERNET, în anul școlar 2017-2018, 

Regiunea Nord-Vest ocupă primul loc cu 17.472,  în scădere față de anul școlar 2016-2017 cu 

113 PC-uri, iar dintre județe, cele mai multe computere le avea județul Cluj -6001,  din care 

5605 PC-uri conectate la INTERNET. 

Numărul de computere din mediul rural reprezintă numai 7,62% din totalul de 

computere în regiune în anul școlar 2017-2018 și 7,44% sunt conectate la internet. 

În figura de mai jos este reprezentată sintetic baza materială din învătământul liceal la 

nivelul regiunii Nord-Vest, pe medii de rezidență. 

Baza materială în învățământul liceal, pe medii de rezidență la începutul anului școlar 

2017-2018 în Regiunea Nord-Vest 

 

REGIUNEA SALI DE SALI LABORATOAREATELIERE TERENURI BAZINE

       MEDIUL CLASA SI DE SCOLARE SCOLARE SPORTIVE DE

CABINETE GIMNASTICA AMENAJATE INOT

SCOLARE

Nord - Vest 6528 253 1185 479 250 -

URBAN 5922 232 1088 450 228 -

RURAL 606 21 97 29 22 -  
Sursa datelor: INS statistica educaţiei "învăţământul liceal la începutul anului şcolar 2017 – 2018" 

 

Serviciile de orientare şi consiliere. Opţiunile elevilor 

Acțiunile de orientare și consiliere sunt prevăzute în Calendarul admiterii în 

învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar anual: Săptămâna 

meseriilor, Târgul ofertelor educaționale, activități de orientare și consiliere organizate în 

parteneriat cu CJRAE în toate unitățile de învățământ gimnazial. 

Față de acțiunile prevăzute în calendar sunt realizate activități de orientare și 

consiliere la inițiativa Inspectoratelor școlare județene sau a unor parteneri, la inițiativa 

unităților de învățământ care școlarizează învățământ profesional și dual.Cu toate acestea,  în 

continuare rămâne scăzută atractivitatea pentru învățământul profesional și dual, anual nu se 

realizează  toate clasele prevăzute în proiectul planului de școlarizare, în prima etapă de 

admitere locurile sunt ocupate în proprti de 35-40%, clasele se realizează în etapa a II-a  cu 

elevii care au rămas corigenți în clasa a VIII-a. 

Se recomandă luarea unor măsuri la nivelul de sistem privind îmbunătățirea serviicilor 

de orientare și consiliere, pentru creșterea calității în învățământul profesional și dual, astfel 

încât învățământul profesional și dual să fie o opțiune viabilă pentru elevi și părinți. 

  
Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţul Maramureş  

Structura cererii potențiale, pe domenii de formare ale IPT, în ipotezele 

scenariului moderat în regiunea Nord-Vest în perspectiva 2018-2021: 
 

Domenii de formare % 

Agricultură 2,6 

Chimie industrială 1,2 

Construcţii instalaţii şi lucrări publice 8,6 

Comerţ 13,9 

Economic 14,4 

Electric 3,7 
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Electromecanică 3,0 

Electronică automatizări 3,7 

Fabricarea produselor din lemn 2,3 

Industrie alimentară 0,9 

Industrie textilă şi pielărie 13,9 

Materiale de construcţii 0,9 

Mecanică 21,5 

Turism şi alimentaţie 7,4 

Resurse naturale şi protecţia mediului 1,9 

Tehnici poligrafice 0,1 

Total 100,0 

Sursa: Studiul previzional privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013 și în perspectiva 

anului 2020. Componenta -Anchetă în firme privind cererea de forţă de muncă pe termen scurt (6-12 luni) 

Regiunea Nord Vest  

 

Referitor la  cererea de pregătire profesională trebuie privită doar ca un element de 

ghidare, atât timp cât informațiile statistice nu oferă un grad de detaliere care să permită o 

estimare mai corectă, iar pentru  estimarea cererii de formare profesională pe domeniile de 

calificare ale învăţământului profesional şi tehnic ar fi fost necesară existenţa unor informaţii 

cu privire la inserţia profesională a absolvenţilor la nivelul fiecărui judeţ şi la nivel naţional. 

              Structura cererii potențiale pe domenii în perspectiva anului 2020 realizată în cadrul 

studiilor realizate de Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și 

Protecției Sociale reprezintă o bază de plecare în stabilirea ponderilor domeniilor la nivel 

regional și local.  

 

2.1.3.4. Din  punct  de  vedere  a  finanţării 

 

a). Atitudine pozitivă din partea  Consiliului local şi al Primăriei Baia Mare faţă de nevoile 

şcolii, ce  s-a manifestat prin asigurarea la nivelul solicitărilor, a resurselor financiare. 

b). Asigurarea unor resurse financiare atrase în baza unor parteneriate cu părinţii (donaţii), cu 

agenţi economici, Camera de Comerţ şi Industrie etc. 

c).  Atragerea de resurse financiare pentru dezvoltare din surse externe, pe baze de proiecte şi 

programe. 

 

 

2.2. ANALIZA  MEDIULUI INTERN (AUTOEVALUAREA) 

 

        Analiza  mediului intern s-a  făcut pe baza documenelor elaborate de şcoală, a 

observării procesului de predare, a rezultatelor şcolare şi a statisticilor (anexe –educaţie 

1-17) 

• RESURSE   MATERIALE 

- şcoala dispune  de 30 de săli de clasă, cabinete  şi laboratoare; 

- 1 cabinet de informatică dotate cu 15 calculatoare in care se desfasoara orele de CAD, 

datorita contextului pandemic din acest an; 

- 2 clădiri unde sunt  amenajate  atelierele pentru instruire  practică (una  dintre clădiri a fost 

cuprinsă în  programul  de reabilitare a infrastructurii prin programul Phare): atelier de 

tâmplărie, construcţii, instalaţii, lăcătuşerie, mecanic auto, electric; 

- o bibliotecă şcolară dotată cu  peste 22.208 de volume; 

- 2 săli de sport, teren de sport cu gazon şi nocturnă; 

- cantină şi internat, cu  posibilitate de cazare şi servit masa pentru un număr de 70 de elevi; 

- utilizarea fondurilor extrabugetare pentru achiziţionarea de noi echipamente şi aparatură 

necesare în laboratoare. 
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• RESURSE UMANE    

- acoperirea în totalitate a posturilor didactice cu personal calificat cu normă de bază în 

şcoală; 

- datele referitoare la resursa umană din unitatea noastră sunt precizate anterior. 

 

• CALITATEA  PROCESULUI DE  PREDARE - ÎNVĂŢARE  

- responsabilitate şi competenţă din partea personalului didactic pentru însuşirea şi aplicarea 

corectă a planurilor cadru de învăţământ; 

- alegerea atentă şi competentă a manualelor şcolare; 

- proiectarea activităţii de predare-învăţare în condiţii foarte bune la majoritatea catedrelor  

- elaborarea unor strategii didactice care să pună în valoare pregătirea şi valenţele 

elevilor(bazate pe stilurile de învăţare ale  elevilor); 

- orientarea procesului de predare-învăţare spre activităţi practice şi a  învăţării centrate  pe 

elev (limba franceză, engleză, fizică, chimie, limba română, matematică, tehnologie, ed. 

fizică); 

- elaborarea unor teste de evaluare unice pe nivel de clasă (fizică, limba română, matematică, 

tehnologie); 

- adaptarea programelor şcolare la nivelul de pregătire al elevilor; 

- activitate suplimentară pentru pregătirea examenului de bacalaureat (limba română, 

matematică, limba franceză, limba engleză, fizică, chimie, istorie, biologie şi geografie), 

conform graficului publicat pe site-ul şcolii; 

- utilizarea materialelor didactice adecvate (folii, planşe, fişe, subansamblu, etc) în special la 

disciplinele de specialitate şi instruire practică la mecanici auto; 

- rezultate bune la olimpiadele tehnice; 

- participarea elevilor la concursurile de matematică, Concursul de matematică între grupurile 

şcolare, concursul  Winners  obţinând  rezultate foarte bune; 

- rezultate foarte bune în cadrul competiţiilor sportive şi artistice la nivel naţional. 

 

• PARTENERIATE 

1. Cu agenţii economici: 

        Între Colegiul Tehnic ,,Anghel  Saligny” şi agenţii economici există o permanentă 

colaborare care se materializează prin: 

            - asigurarea locurilor de practică în baza convenţiilor încheiate pentru desfăşurarea 

pregătirii tehnologice şi practice a elevilor; 

            - sponsorizarea cu: materii prime, utilaje, materiale didactice,  

 - perfecţionarea cadrelor didactice în tehnologiile noi utilizate de parteneri (Holcim, 

Rigips România, Henkel) 

 

2. Cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Maramureş, Camera de Comerţ şi 

Industrie Maramureş şi autorităţile locale (Primăria, Prefectură, Poliţie): 

3. Cu Instituţii de învăţământ superior: 

         Şcoala  are  o colaborare  permanentă cu  Universitatea  de Nord  Baia  Mare care  

vizează: 

- formarea  continuă a personalului  didactic; 

- accesul elevilor (domeniul electrotehnic) în unele laboratoare ale universităţii; 

- desfăşurarea practicii pedagogice a studenţilor de la specializările tehnice. 

4. Cu  părinţii: 

 Parteneriatul cu părinţii se desfăşoară în permanenţă având următoarele priorităţi: 
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- Activităţi de identificare a metodelor de reducere a absenteismului, a abandonului şcolar şi 

creşterea performanţei şcolare prin lectorate cu părinţii 

- Formarea elevilor în vederea unei bune pregătiri atât în viitoarea profesie, cât şi viaţa de 

familie; 

- Sprijinirea părinţilor în deprinderea utilizării calculatorului pentru a putea îndruma şi 

supraveghe mai bine activitatea copiilor lor, pentru îmbunătăţirea comunicării cu dirigintele, 

pentru accesarea site-ului clasei din care face parte copilul său; 

- Îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii. 

 

• STUDIILE  STATISTICE cu privire la educaţie se găsesc în anexe şi se referă la: 

- elevii şcolarizaţi în  unitatea de învăţămînt în anii şcolari 2015/2016; 2016/2017; 

2017/2018; 2018/2019; 2019-2020; 2020-2021. 

- pierderi înregistrate pe ruta directă şi pe cea de profesionalizare în perioada mai sus 

amintită, cauzele pierderilor  înregistrate; 

- rata abandonului; 

- rata de promovare; 

- rezultatele la examenele naţionale (bacalaureat) şi examenele de certificare a competenţelor 

profesionale la liceu; 

- Cheltuielile publice/elev; 

- Raportul  elevi/cadru didactic; 

- Ponderea personalului didactic calificat în TVET; 

- Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor; 

- Reţele între şcoli; 

- Harta  parteneriatelor cu agenţii economici; 

- Educaţia  adulţilor; 

- Evoluţia  elevilor  cuprinşi în ÎPT. 

 

2.2.1. Analiza  SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

- Încadrarea în totalitate cu personal didactic calificat – 

100% 

- Baza materială corespunzătoare desfăşurării procesului 

educativ de calitate (laboratoare, cabinete şi ateliere 

şcoală, CDI, cabinet de consiliere psihopedagogică, 

cabinet medical, 2 săli de sport, bibliotecă, 30 săli de 

clasă);  

- internat și cantină cu posibilitatea de cazare și servire a 

mesei pentru 70 de elevi; 

-  Școală de șoferi autorizată dotată cu 3 autoturisme; 

- Dotări tehnologice de ultimă generație –SmartLab, 

imprimantă 3D, roboți Lego, 167 calculatoare și  9 table 

inteligente; 

- existenţa unei preocupări permanente în cazul majorităţii 

profesorilor pentru dezvoltarea personală şi profesională 

prin participarea la numeroase programe de formare; 

- implicarea în diferite proiecte educaţionale; 

- implicarea cadrelor didactice în elaborarea unor auxiliare 

curriculare şi mijloace de învăţământ omologate de MEN; 

- existenţa unei echipe competente de formatori şi 

metodişti; 

- posibilitatea elevilor de a-şi echivala competenţele 

digitale urmând cursurile ECDL pentru care şcoala este 

- întreţinerea bazei materiale cu mare 

dificultate, cauzată de educaţia deficitară a 

elevilor în acest sens; 

- lipsa manualelor adaptate curriculumului şi a 

softurilor educaționale specifice unor discipline 

tehnice; 

-  slaba gestionare în mod eficient a 

managementului clasei de către unele cadre 

didactice, în sensul promovării lucrului în 

echipă şi a dezvoltării unor abilităţi de 

comunicare şi autoevaluare; 

-  lipsa unei proceduri de monitorizare a 

exersării competenţelor dobândite de cadrele 

didactice prin cursurile de formare; 

- absenteism ridicat în rândul elevilor din 

învăţământul obligatoriu; 

- utilizarea preponderent a metodelor 

tradiţionale de instruire, educare şi evaluare de către 

unele cadre didactice; 

- slaba motivaţie şi implicare a unor elevi în 

procesul instructiv- educativ şi implicit 

existenţa număr mare de elevi corigenţi şi 

repetenţi; 
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autorizată; 

- colaborarea eficientă cu partenerii sociali; 

- creşterea numărului de parteneriate ale unităţii de 

învăţământ, cu operatorii economici; 

- realizarea integrală a planului de şcolarizare; 

- elaborarea CDȘ și CDL în colaborare cu agenţii 

economici, corelate cu interesul şi specializarea elevilor; 

- aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii la nivelul 

școlii; 

- ofertă educaţională ,în ceea ce privește calificările, 

adaptată la cererea de pe piaţa muncii; 

- adaptarea curriculumului școlar pentru elevii cu cerințe 

educaționale speciale. 

- adaptarea lecțiilor pentru predarea online; 

- implementarea la nivelul claselor a IX-a a noilor 

metodologii de aplicare a curriculumului 

- parteneriate educaţionale, programe şi proiecte 

desfășurate la nivelul unităţii de învăţământ; 

- promovarea în mod activ şi atractiv a imaginii şcolii; 

- creşterea gradului de utilizare a mijloacelor electronice şi 

digitale de învăţământ în desfăşurarea lecţiilor și în 

predarea online; 

- atragerea de surse extrabugetare prin colaborarea cu 

Asociaţia Părinţilor şi agenţii economici; 

- rezultate foarte bune la examenele de certificare a 

competenţelor profesionale; 

- derularea proiectului POCU “Cariere de succes prin stagii 

de practică și orientare profesională”,  Erasmus + 

“CreatiVET” și “  KA122-VET”. 

- Introducerea  accesului  la Internet la nivelui fiecărei 

catedre, dotarea cu calculatoare inclusiv la atelierele 

şcoală; 

- la nivelul tuturor catedrelor există planuri operaţionale, pe 

priorităţi obiective şi ţinte stabilite ce permit urmărirea 

eficientă a acţiunilor derulate şi eventuala reglare şi 

autoreglare pe parcurs 

- Rezultate foarte bune la olimpiade şi concursuri, inclusiv 

la faza naţională 

- 45 de elevi au beneficiat de laptopuri, primite prin 

proiectul Rose, pentru desfsurarea orelor in online  

- Gestionarea corespunzătoare a conflictelor din cadrul 

şcolii: elev-elev; elev-profesor; profesor-părinte 

- Existenţa ROI și RI completează ROFUIP cu reguli şi 

norme specifice colegiului 

- Planificarea acţiunii de identificare a elevilor cu CES şi 

formarea profesorilor în acest sens prin implicarea 

psihologului şcolar 

- Încheierea de parteneriate cu agenţi economici, Camera 

de Comerţ şi Industrie, Primărie, Cluburi Sportive 

- Acţiuni de popularizare a şcolii (pliante, întâlniri cu 

elevii, profesorii din şcolile generale) 

- Colaborarea bună cu elevii prin reprezentanţii claselor la 

întâlnirile bilunare, sau chiar săptămânale cu conducerea 

şi consilierul educativ 

- Monitorizarea situaţiei absolvenţilor oferă şcolii o dovadă 

a calităţii procesului educativ pe perioada şcolarizării 

acestora şi este indicator important în stabilirea ofertei 

educaţionale pentru viitor 

- Validarea raportului de autoevaluare (toate principiile 

calităţii) de către ISJ  MM – punctaj   3 (excelent) 

- nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor; 

- disfuncţionalităţi sau comunicare formală în 

relaţia şcoală – familie; 

- interesul scăzut al părinţilor atât pentru 

cunoaşterea şi rezolvarea problemelor şcolii 

cât şi pentru activităţile de consiliere; 

- rezultate slabe la examenul de bacalaureat ale 

elevilor din ÎPT. 
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Oportunități  Amenințări  

- existenţa strategiei MEN privind îmbunătăţirea calităţii şi 

eficienţei educaţiei; 

- corelarea planurilor de învățământ cu cerinţele pieţei 

muncii; 

- existența solicitărilor de angajare din partea agenților de 

profil în calificările oferite în planul de școlarizare; 

- creşterea numărului de parteneriate educaţionale, de 

programe specifice şi proiecte încheiate la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

- existenţa cadrului legal pentru obţinerea de fonduri 

nerambursabile prin proiecte europene; 

- existenţa unor ONG-uri, agenţi economici de profil care 

să finanţeze proiecte educaţionale; 

- interesul Primăriei pentru dezvoltarea bazei materiale şi a 

infrastructurii școlii; 

- posibilitatea elevilor de a participa la diferite proiecte, 

activităţi, voluntariat; 

- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare 

organizate de CCD şi de alţi furnizori de formare; 

- domenii de pregătire profesionale aparţinând sectoarelor 

economice prioritare în zonă; 

- necesitatea formării continue a adulţilor; 

- colaborarea cu Primăria, UTCN, Casa Corpului Didactic , 

Agenţia Naţională Anti-drog, Crucea Roşie, Asociața 

Eliberare , Poliţia locală etc. 

- declinul demografic; 

- finanţarea scăzută a învăţământului; 

- subestimarea problemelor sistemului 

educațional la nivel național; 

- neatractivitatea meseriei de cadru didactic 

din motive financiare; 

- modificări repetate ale planurilor de 

învăţământ; 

- insuficienta conştientizare a părinţilor 

elevilor privind rolul lor de parteneri ai 

şcolii; 

- scăderea puterii economice a familiei, ceea 

ce contribuie la creşterea abandonului 

şcolar; 

- lipsa unei legislaţii care să stimuleze 

agenţii economici, să acorde facilităţi 

elevilor: burse, echipament, transport, etc.; 

- influența negativă a unor medii de educație 

informală asupra educației făcute în școală. 

 

2.2.2. Rezultatele  autoevaluării concluzii şi aspecte care  necesită dezvoltare 

 
REZULTATELE  AUTOEVALUĂRII CONCLUZII ŞI ASPECTE CARE  NECESITĂ 

DEZVOLTARE 

• Resurse  umane şi materiale 

- la  nivelul şcolii există preocupări ce vizează 

dezvoltarea  şi  întreţinerea  bazei materiale  

existente 

- asigurarea  posturilor cu cadre  didactice 

calificate este bună 

- propunerea de buget către administraţia locală 

este în  concordanţă cu nevoile  şcolii, nu şi 

alocarea bugetară 

- amenajarea unui grup sanitar pentru persoane 

cu dizabilităţi 

 

• Calitatea  procesului de învăţare 

-  majoritatea  elevilor  ştiu să  folosească ceea ce 

au  învăţat, având  capacitatea de a rezolva 

probleme specifice, dar şi pe cele cu caracter  

interdisciplinar 

- atitudinea  pozitivă, cooperantă şi  relaţia  bună   

cu  profesorul  la  majoritatea  elevilor 

- se folosesc metode activ  participative, ÎCE 

- planul comun cu A.J.O.F.M. permite  

consilierea  eficientă a elevilor  din clasele 

terminale 

- necesitatea extinderii realizării de proiecte 

inderdisciplinare 

• Resurse  umane şi materiale 

- asigurarea  ambientului  educaţional  în  care se 

desfăşoară activitatea  didactică 

- dezvoltarea  bazei  materiale pentru   

laboratoarele de fizică, chimie, biologie 

- implicarea  mai  mare a  cadrelor  didactice  în 

gestionarea  resurselor 

 

 

 

 

 

• Calitatea  procesului de învăţare 

- accentuarea  calităţii în  toate  activităţile 

organizate  pentru elevi  şi  cu  elevii  în  

vederea  sporirii  dimensiunii  civice  a  

educaţiei  oferite  de şcoală 

- utilizarea  în şi  mai  mare măsură  a  învăţării  

centrate pe  elev 

- iniţierea elevilor în domeniul cercetării 

documentare 

- cotinuarea  participării profesorilor la cursuri  

de formare 
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• Management 

- climatul psihosocial din  unitate  este  favorabil 

pentru ceea ce se doreşte, pe  termen  lung, să 

devină instituţia 

- relaţionarea şi comunicarea  în  cadrul  

organizaţiei  este  bună, deciziile  sunt  

acceptate 

- realizarea  analizelor  periodice  şi luarea  

măsurilor  de ameliorare îmbunătăţesc 

activitatea  în ansablul ei 

- evaluările  interne  sunt  corelate  cu cele  

externe  şi se monitorizează întreaga activitate 

de  evaluare 

 

• Management 

-     implicarea  mai  mare a cadrelor  didactice  în 

elaborarea proiectului de dezvoltare  

instituţională 

- dezvoltarea  parteneriatului  părinte-şcoală 

- informarea  părinţilor  despre  noile  orientări  

în domeniul  educaţiei, care presupun că elevul  

poate  să-şi aleagă  strategia  de învăţare, dar  

capătă mai  multă  responsabilitate  în  cadrul  

propriei  formări şcolare şi profesionale 

- valorificarea în  mai mare măsură a 

parteneriatelor  încheiate  cu agenţi economici 

- încheirea de contracte parteneriale cu  agenţi 

puternici de pe  harta  judeţului 

- participarea în continuare la proiecte de 

finanţare cu fonduri nerambursabile. 

 

  

 

2.3. Direcţiile prioritare pentru Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” 

 

Priortatea 1.  Dezvoltarea capacităţii de  management în învăţământ      

Țintă strategică  nr. 1: Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ 

Finalități: Creșterea calității procesului instructiv-educativ prin acțiunea concentrată a 

actorilor educaționali (cadre didactice, elevi, parteneri sociali) prin demersuri didactice 

centrate pe elev care să conducă la: 

 - îmbunătățirea rezultatelor școlare; 

- reducerea absenteismului; 

- reducerea abandonului școlar; 

- implementarea de activități remediale, de consiliere și de dezvoltare personală. 

Orizont de timp: 2022 

 

Prioritatea nr. 2   creşterea adaptbilităţii ofertei  educaţionale  la cerinţele pieţei  muncii 

Țintă strategică nr. 2: Creşterea ponderii calificărior în sectoarele  prioritare transformând  

reţaua  şcolară  într-o structură flexibilă, deschisă în permanenţă spre cerinţele 

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

economică a comunităţii 

Finalități: -  Realizarea planului de şcolarizare. Grad optim de ocupare a claselor de  liceu 

şi învăţământ profesional; 

                         - 85% din elevi finalizează ciclul superior al liceului. 

                                                               Orizont de timp: 2022  

Prioritatea nr. 3. Dezvoltarea parteneriatului  social 

Țintă strategică nr. 3: Formarea abilităţilor necesare pentru creşterea eficienţei lucrului în 

parteneraiat cu comunitatea locală în vederea sprijinirii învăţământului profesional şi 

tehnic. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat  la nivel naţional şi internaţional.  

Finalități: - Stabilirea unei noi strategii privind colaborarea cu partenerii sociali (părinţi, 

agenţi economici, comunitate) şi cu alte CDI-uri prin derularea unor acţiuni comune 

           - Creşterea prestigiului  colegiului prin relaţii de colaborare (parteneriat) pe plan 

naţional şi internaţional. 

Orizont de timp: 2022 
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Prioritatea nr. 4. Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru 

elevi şi adulţi 

Țintă strategică nr. 4: Dezvoltarea competenţelor profesorilor consilieri (diriginţi) în 

utilizarea unor instrumente specifice, cunoaşterea şi vehicularea informaţiilor certe despre 

lumea ocupaţiilor şi valorificarea fiecărei discipline şcolare în această direcţie  

Finalități: - Îmbunătăţirea abilităţilor în acordarea de consultanţă şi asistenţă pentru 

orientare şcolară şi profesională prin CDI; 

          - Asigurarea suportului informaţional adecvat pentru profesori consilieri şi diriginţi  

Orizont de timp: 2022 

 

 

Prioritatea nr. 5.  Creşterea calităţii procesului  educaţional   

Țintă strategică nr. 5: Înţelegerea  temeinică  a   conceptului  de învăţare  centrată  pe  elev 

şi  de a  elabora  strategii  de implementare  a  acestui  concept. Cunoaşterea  planurilor  de 

învăţământ, a  standardelor  de pregătire, a curriculelor.  Împărtăşirea  exemplelor  de   

bună  practică  între  profesori şi a  metodelor  şi tehnicilor  de îmbunătăţire  a calităţii  

actului  de predare 

Finalități: - Determinarea bunelor practici la nivelul şcolii privind învăţătura centrată pe 

elev. Formarea campionilor învăţării 

          - Cel puţin 80 % dintre absolvenţii şcolii vor obţine un loc de muncă în primul an de 

absolvire şi le vor putea menţine minimum un an de la angajare sau se vor integra 

într-o treaptă superioară de  şcolarizare. 

         - Iniţierea elevilor în domeniul cercetării documentare prin activităţi desfăşurate la 

CDI 

         - 90% din cadrele didactice din IPT  utilizează metode moderne de predare 

       Orizont de timp: 2022 

 

 

 Prioritatea nr. 6. Creşterea accesului la educaţie pentru grupurile  vulnerabile şi 

combaterea excluziunii sociale 

Țintă strategică nr. 6: Dezvoltarea competentelor profesorilor si a personalului auxiliar in 

cunoasterea si vehicularea informatiilor referitoare la elevii cu cerinte educationale 

speciale. Promovarea îmbunătăţirii managementului comportamentului pozitiv în rândul 

elevilor. 

   Finalități: Informarea întregului personal didactic şi auxiliar despre incluziune şi 

desfăşurarea de activităţi tematice în CDI 

                                                                                     Orizont de timp: 2022 

 

 

Prioritatea nr. 7. Prevenirea şi reducerea abandonului  şcolar 

Țintă strategică nr. 7: Elaborarea unei strategii de acţiune pe termen scurt şi mediu cu 

menirea de a asigura celor care intră în şcoală o calificare la nivelul 2, cel puţin. 

Finalități: Reducerea numărului de elevi care nu obţin cel puţin nivelul 2 de calificare 

       Orizont de timp: 2022 
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Partea a IV-a - CONSULTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 

 
1. Monitorizarea şi evaluarea  Strategiei de dezvoltare a Colegiului Tehnic Anghel Saligny 

pentru perioada 2021-2025 se realizează prin:    

• Planurile manageriale anuale; 

• Rapoarte de activitate anuale; 

• Rapoarte de activitate ale compartimentelor; 

• Planuri remediale; 

• Graficul asistențelor la ore; 

• Rapoarte și procese-verbale de inspecție; 

• Procedurile operaționale elaborate în cadrul Sistemului de Control 

Intern Managerial; 

• Portofoliile responsabililor de arii curriculare; 

• Harta parteneriatelor; 

Implementarea Strategiei CTAS va fi evaluată prin: 

a. Evaluare anuală, realizată prin rapoartele de activitate  

b. Evaluare finală, realizată în ultimul an de implementare, rezultatele 

fiind incluse în Raportul de evaluare finală; 

c. Evaluare ocazională, dacă va fi cazul.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Plan Operaţional 2021 - 2022 
ȚINTA 1. Dezvoltarea capacităţii de management, inclusiv la nivelul claselor  

Obiectiv: Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ prin management eficient 

Ţinta: Cadrele didactice şi elevii; realizarea unei reforme educaţionale eficiente 

Context: Aplicarea prevederilor Legii calităţii şi a Legii privind descentralizarea învăţământului preuniversitar  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (Ce anume trebuie sa să 

întâmple?) 

Rezultat aşteptat (măsurabil) Data până la 

care trebuie 

finalizate 

Persoana/persoanele 

responsabile 

Parteneri: Cost: 

mii lei 

Sursa de 

finanţare 

Întâlnirea CEAC pentru a discuta 

strategiile pentru anul şcolar 2021-

2022 în conformitate cu Legea 

calităţii 

Implicarea fiecărui membru al CEAC 

în realizarea sarcinilor specifice 

 

 

25 X  2021 

prof. Tămâian Tudor 

Andrei, director  

Prof Marian Blănaru şi 

membri CEAC  

 

- - - 

Implementarea si derularea 

proiectului ROSE 

Cresterea procentului de 

promovabilitate la examenul de 

Bacalaureat  

Septembrie 

2021 

Echipa de proiect  ME  

ISJMM 

CL 

451,290 Proiect ROSE 

sgl 2 

Realizarea de monitorizări interne la 

interval de 3 luni 

Interpretarea rezultatelor obţinute, 

diseminarea în cadrul fiecărei catedre 

a acestor rezultate şi a măsurilor de 

îmbunătăţire necesare 

Pe parcursul 

anului şcolar 

din 3 în 3 luni 

prof. Tămâian Tudor 

Andrei, director  

prof Marian Blănaru şi 

membri CEAC  

 

Responsabilii 

ariilor curriculare 

Psihologul şcolar 

 Autofinanţare  

Realizarea de asistenţe la lecţii, 

analizarea lecţiilor asistate 

Îmbunătăţirea activităţii la clasă a 

tututor cadrelor didactice. 

Efectuarea a cel puţin o asistenţă pe 

semestru la fiecare cadru didactic cu 

gradul I și II și cel puțin doua asistenţe 

pentru cei cu definitivat și debutanți 

 

 

30 V  2022 

 

prof. Tămâian Tudor –

director, Deceanu Daniela- 

director adjunct 

 

 

 

Responsabilii 

ariilor curriculare 

Membri CEAC 

- - 

Gestionarea corespunzătoare a 

conflictelor din cadrul şcolii (elev-

elev, profesor-elev, profesor-clasă) 

Diminuarea accentuată a conflictelor 

la nivelul şcolii. 

Imbunătăţirea relaţiilor interumane 

 

An şcolar 2021-

2022 

prof. Deceanu Daniela - 

director adjunct 

Bărcuteanu Anca - 

consilier educativ 

 

Psiholog şcolar 

Diriginţii 

Bărcuteanu Anca  

- - 

Urmărirea permanentă a mişcării 

elevilor, a completării documentelor 

şcolare 

Gestionarea corectă şi la timp a tuturor 

cererilor de transfer ale elevilor, 

precum şi a actelor de studii şi a 

registrelor matricole 

 

An şcolar 2021-

-2022 

prof. Deceanu Daniela - 

director adjunct 

 

Secretariat 

- - 

Întocmirea unui proiect de buget 

realist şi în conformitate cu nevoile 

şcolii 

Gestionarea eficientă a fondurilor 

primite de la Consiliul Local 

Nov. 2021 

An şcolar 2021-

2022 

Prof. Tămâian Tudor 

director  

Cânţa Olimpia Adela–

contabil şef 

 

CL 

Primăria Baia 

Mare 

- Buget local 
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Atragerea de fonduri extrabugetare 

din sponsorizări şi donaţii, inclusiv 

prin Asociaţia de părinţi “Family 

Friendly School” 

Implicarea membrilor comunităţii 

(părinţi, agenţi economici) în dotarea 

şcolii 

 

 

An şcolar 2021-

2022 

prof. Tămâian Tudor -

director  

prof. Deceanu Daniela - 

director adjunct 

Cânţa Olimpia Adela –

contabil şef 

 

 

Agenţi economici 

Părinţi, ONG-uri 

- - 

Monitorizarea situaţiei absolvenţilor 

la 6 luni după absolvire 

Situaţia absolvenţilor în proporţie de 

90% la data de 31 august 2021 

 

20 XI 2021 

prof. Deceanu Daniela - 

director adjunct 

 

Diriginţi, AJOFM 

Absolvenţi, agenţi 

economici 

- - 

Monitorizarea pregătirii elevilor 

pentru examenul de absolvire şi 

bacalaureat 

Ponderea elevilor participanţi la 

sesiunile examenului de bacalaureat, 

respectiv absolvire va fi de cel puţin 

75%. Procentul de promovabilitate la 

examenul de bacalaureat cel puţin 

60%. Procentul de promovabilitate la 

examenul de absolvire cel puţin 95% 

 

 

 

 V 2022 

 

prof. Tămâian Tudor 

prof. Deceanu Daniela -

director adjunct 

 

 

 

 

Diriginţii claselor 

Părinţii 

- - 

Înâlnirea absolvenţilor şcolii cu 

firmele interesate pentru angajarea 

lor, participare la Târgul  locurilor 

de muncă 

Cel puţin 80% din elevii dornici să se 

angajeze imediat după absolvire vor fi 

angajaţi (rată de absorbţie) 

Participare la min. 2 evenimente pe an 

 

 

 V 2022 

 

Prof. Tămâian Tudor 

Andrei 

 

Agenţii economici 

AJOFM 

CCI MM 

- - 

Monitorizarea frecvenţei elevilor atât 

la cursurile teoretice cât şi la 

instruire practică 

Frecvenţa medie pe şcoală la sfârşitul 

anului şcolar va fi cel puţin 80%, iar 

ponderea elevilor cu note scăzute la 

purtare (sub 7) sub 5% 

 

 

Săptămânal  

 

Diriginţii  

prof. Deceanu Daniela - 

director adjunct 

 

Părinţii 

Poliţia de 

proximitate 

- - 
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Plan Operaţional 2021 – 2022               

  
ȚINTA 2  Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii  

Obiectiv:Creşterea ponderii calificărilor în sectoarele  prioritare  transformând  reţaua  şcolară  într-o structură  flexibilă, deschisă în permanenţă spre cerinţele angajatorilor (piaţa 

forţei de muncă) şi în concordanţă cu tendinţele de dezvoltare socio-economică a comunităţii 

Ţinta: Realizarea planului de şcolarizare. Grad optim de ocupare a claselor de liceu, Învăţământ profesional, Învăţământ postliceal si seral 

Context: Tendinţele demografice vor afecta fluxul de intrări în sistemul IPT implicând redimensionarea planului de şcolarizare, schimbări semnificative în structura economică a zonei 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (Ce anume trebuie sa să 

întâmple?) 

Rezultat aşteptat (măsurabil) Data până la 

care trebuie 

finalizate 

Persoana/persoanele 

responsabile 

Parteneri: Cost: 

mii lei 

Sursa de 

finanţare 

Evaluarea tendinţei demografice în 

zonă 

Cunoaşterea efectivelor de populaţie 

şcolară în vârstă de 14-19 ani în 

perioada 2021 - 2022 

  

X  2021 

 

prof. Deceanu Daniela - 

director adjunct 

 

 

 

PRAI 

PLAI, ISJ 

- - 

Evaluarea schimbărilor în structura 

economică a zonei 

Cunoaşterea tendinţelor de dezvoltare 

a unor ramuri industriale în perioada 

2021- 2022 

  

X  2021 

 

prof. Tămâian Tudor 

Andrei - director  

 

 

AJOFM, ISJ MM 

PRAI, PLAI 

- - 

Evaluarea structurii forţei de muncă 

prognozate 

Cunoaşterea calificărilor profesionale 

cerute şi a abilităţilor necesare 

absolvenţilor 

  

X  2021 

 

prof. Tămâian Tudor 

Andrei - director  

AJOFM 

CCIMM 

Agenţi economici 

- - 

Parteneriate cu agenţii economici Creşterea gradului de absorbţie a 

absolvenţilor care doresc să se 

angajeze, la cel puţin 80% 

  

VII 2022 

prof. Tămâian Tudor 

Andrei – director 

Kiss Maria-responsabil 

parteneriate  

Agenţi economici 

AJOFM 

- - 

Parteneriate cu şcolile gimnaziale Realizarea planului de şcolarizare în 

condiţii optime 

 

 V 2022 

prof. Deceanu Daniela - 

director adjunct 

prof. Bărcuteanu Anca- 

consilier educativ 

 

Şcolile generale 

- - 

Dezvoltarea competenţelor 

antreprenoriale   la  elev 

Introducerea în CDL a competenţelor 

antreprenoriale în proporţie de 40% 

 

IV 2022 

Prof ing Glodean Ligia 

responsabil CDL 

Agenţi economici 

Aria curriculară 

tehnologii 

- - 

Creşterea numărului  de absolvenţi 

cu nivel de calificare 4 

90% din totalul absolvenţilor să obţină 

minim nivelul 4 de calificare 

 

VI  2022 

 

Conducerea şcolii 

Elevii, Profesorii 

Părinţii, Catedrele 

tehnice 

- - 
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Plan Operaţional 2021 – 2022             
ȚINTA 3  Proiecte și parteneriate 

Obiectiv: Formarea abilităţilor necesare pentru creşterea eficienţei lucrului în parteneriat cu comunitatea locală în vederea sprijinirii învăţământului profesional şi  tehnic, prin 

dezvoltarea relaţiilor de parteneriat  la nivel naţional şi european. 

Ţinta: Stabilirea unei noi strategii a Colegiului privind colaborarea cu partenerii; Recunoaşterea Colegiului Tehnic “Anghel Saligny” ca şi participant (partener) important în 

dezvoltarea comunităţii, furnizor de personal calificat în domeniul lucrărilor publice; Creşterea prestigiului Colegiului şi prin relaţii de colaborare (parteneriat) pe plan 

naţional şi internaţional. 

Context: Insuficienta susţinere a procesului de învăţământ din partea unor parteneri; Implicarea redusă a angajatorilor în asigurarea bazei materiale pentru instruire practică; 

Implicarea redusă a angajatorilor  pentru organizarea stagiilor de practică; Slaba conştientizare a rolului părinţilor ca parteneri. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (Ce anume trebuie sa să 

întâmple?) 

Rezultat aşteptat (măsurabil) Data până la 

care trebuie 

finalizate 

Persoana/persoanele 

responsabile 

Parteneri: Cost: 

mii lei 

Sursa de 

finanţare 

Identificarea de noi parteneri şi 

obţinerea acordului acestora pentru a 

participa activ la buna consiliere şi 

pregătire a elevilor inclusiv prin 

programul ROSE 

Realizarea a cel puţin 5 protocoale 

(parteneriate, contracte) 

XII 2021 Prof. Tămâian Tudor Andrei 

– director 

Agenţi economici 

Instituţii 

ONG-uri 

- - 

Realizarea unor relaţii de parteneriat 

durabile cu instituţii care pot oferi 

sprijin în orientarea şi consilierea  

elevilor privind cariera 

Realizarea a cel puţin 5 contracte 

(parteneriate) – înnoirea celor care 

există. 

V 2022 Prof. Deceanu Daniela – 

director adjunct 

Prof. Bărcuteanu Anca  – 

consilier educativ 

AJOFM; C.C.I.MM. 

Universitatea de Nord, 

Univ ,,Vasile Goldiş”,  

D.J.T.S.; Consorţii 

regionale 

- - 

Atragerea în parteneriat a agenţilor 

economici  din UE prin Erasmus + 

K1 și Erasmus + Creati-VET cu 

scopul de a crește calitatea actului 

instructiv educativ. 

Locuri de muncă pentru elevi, locuri 

de practică mai bune, burse 

XI 2021 Prof. Tămâian Tudor Andrei 

– director  

Prof. Deceanu Daniela- 

director adjunct 

Neamț Alina - responsabil 

Erasmus+ K1 

Kiss Maria – responsabil 

parteneriate 

Agenţi economici 

Sergiu Sabău - Rogepa 

Erasmus+ Creati-VET. 

- - 

Creşterea rolului reprezentanţilor 

angajatorilor în evaluarea 

competenţelor elevilor la absolvire 

Participarea angajatorilor în comisiile 

pentru susţinerea examenelor de 

absolvire precum şi în evaluarea 

activităţii practice 

VII 2022 Prof. Tămâian Tudor Andrei 

– director  

Agenţi economici - - 
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Realizarea unor relaţii de parteneriat 

cu celelalte grupuri şcolare şi şcoli 

generale din zonă și  din ţară 

Împărtăşirea exemplelor de bună 

practică cu alte şcoli, cunoaşterea de 

către elevii din gimnaziu a 

caracteristicilor şi beneficiilor ÎPT 

V 2022 Prof. Tămâian Tudor Andrei 

– director  

Grupuri şcolare, şcoli 

generale 

- - 

Îmbunătăţirea relaţiilor de 

parteneriat cu părinţii în vederea 

antrenării lor  la întregul proces 

instructiv-educativ din şcoală 

O mai bună colaborare şcoală – 

familie, profesor-elev-părinte. 

 

 X 2021 Prof. Deceanu Daniela – 

director adjunct 

Prof. Bărcuteanu Anca  – 

consilier educativ  

Părinţii - - 

Identificarea agenţilor  de profil  din 

zonă 

- Întocmirea pe  domenii a listelor cu 

agenţii  economici parteneri şi 

potenţiali parteneri 

X 2021 - prof.  ing.  Kiss Maria 

-coordonatorul de 

parteneriate 

- CCI Maramureş 

-Agenti economici 

parteneri 

- BS 

Completarea  ,,HĂRŢII”  agenţilor  

economici conform activităților 

proiectului POCU 132019 

- Cel puţin 20 de contracte de 

parteneriat încheiate cu agenţi 

economici 

     X  2021 - prof. ing . Kiss Maria și 

Neamț Alina coordonatori de 

parteneriate 

- CCI Maramureş 

- Agenți economici 

parteneri 

- BS 

Analiza desfăşurării practicii 

comasate la agenţi economic  
 

- fişele de evaluare a practicii 

comasate să răspundă în  proporţie de 

100% competenţelor ce trebuie  atinse 

prin standarde 

    VI  2022  

Profesori din arria curriculară 

tehnologii 

 

- maiştri instructori 

- agenți economici  

implicaţi 

- - 
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Calendarul (graficul) activităților GANTT în proiectele cu finanțare extrabugetară 

 

1. Erasmus + K1  
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 55  
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2. ROSE 

          Anexa 4 – Ghidul Aplicantului      

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)             

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE               

    GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR          

                   

Nr. 
activ. 

Denumirea 
activității 

Durata 
(luni) 

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

I.1 
Activități 
remediale 

36 luni 

 

x 
 

x x   x x x   x x x   x x x   

I.2 
Activități de 
Orientare si 
consiliere 

28 luni x x x   x x x   x x x   x x x   

I.3 
Activiăți de 
formare 
personală 

7 luni 

 

x     x x       x           

II.1 
Vizite de 
studiu/cercetare 
-documentare 

  

 

  

 

x x     x x     x x     x x   

II.2 Team  building 4 luni 
 

  
 

    x       x       x         

III.1 
Reparatii si 
amenajari  

3 luni   x x x                         
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III.2 Achiziții 5 luni     x x x x x                   

IV.1 
Mangement de 
proiect 

48 luni X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

 

3. POCU 132019 

Activitate: A1 Management de proiect  

Activitate: A2. Realizarea parteneriatelor pentru stagiile de pregatire practica si stabilirea de relatii cu mediul de afaceri 

Activitatea: A3. Organizarea si desfasurarea stagiilor de pregatire practica 

Activitate: A4. Consiliere si orientare in cariera 

Activitate: A5. Organizarea competitiilor profesionale 

Activitate: A6. Crearea unui mediu de practica internalizat – Smart Lab 

Activitate: A7. Formare de competente atreprenoriale si profesionale prin firme de exercitiu si practica in cadrul acestora 

Activitate: A 8. Monitorizare GT, indicatori si acordare burse  

 

Diagrama Gantt 

L/P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

A/L 09. 

20 

10. 

20 

11. 

20 

12. 

20 

01. 

21 

02. 

21 

03. 

21 

04. 

21 

05. 

21 

06. 

21 

07. 

21 

08. 

21 

09. 

21 

10. 

21 

11. 

21 

12. 

21 

01. 

22 

02. 

22 

03. 

22 

04. 

22 

05. 

22 

06. 

22 

07. 

22 

08. 

28 

A1                         

A 1.1.                         

A1.2                         

A2                         

A2.1                         

A2.2                         

A2.3                         

A2.4                         
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A3                         

A3.1                         

A3.2                         

A3.3                         

A3.4                         

A3.5                         

A3.6                         

A/L 09. 

20 

10. 

20 

11. 

20 

12. 

20 

01. 

21 

02. 

21 

03. 

21 

04. 

21 

05. 

21 

06. 

21 

07. 

21 

08. 

21 

09. 

21 

10. 

21 

11. 

21 

12. 

21 

01. 

22 

02. 

22 

03. 

22 

04. 

22 

05. 

22 

06. 

22 

07. 

22 

08. 

28 

A4                         

A4.1                         

A4.2                         

A4.3                         

A4.4                         

A4.5                         

A5                         

A5.1                         

A5.2                         

A6                         

A6.1                         

A6.2                         

A/L 09. 

20 

10. 

20 

11. 

20 

12. 

20 

01. 

21 

02. 

21 

03. 

21 

04. 

21 

05. 

21 

06. 

21 

07. 

21 

08. 

21 

09. 

21 

10. 

21 

11. 

21 

12. 

21 

01. 

22 

02. 

22 

03. 

22 

04. 

22 

05. 

22 

06. 

22 

07. 

22 

08. 

28 

A7                         

A7.1                         

A7.2                         

A7.3                         

A7.4                         

A8                         

A8.1                         

A8.2                         
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Plan Operaţional 2021 – 2022             
ȚINTA 4  Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi. 

Obiectiv: Dezvoltarea competenţelor profesorilor consilieri (diriginţi) în utilizarea unor instrumente specifice, cunoaşterea şi vehicularea informaţiilor certe despre lumea ocupaţiilor 

şi valorificarea fiecărei discipline şcolare în această direcţie.  

Ţinta: Îmbunătăţirea abilităţilor în acordarea de consultanţă şi asistenţă pentru orientare; Asigurarea suportului informaţional adecvat pentru profesorii consilieri.  

Context: Procesul de consiliere se asigură respectând traseul: profesori consilieri → diriginţi → elevi.  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (Ce anume trebuie sa să 

întâmple?) 

Rezultat aşteptat (măsurabie) 

 
Data până la 

care trebuie 

finalizate 

Persoana/persoanele 

responsabile 

Parteneri: Cost: 

mii lei 

Sursa de 

finanţare 

Repartizarea diriginţilor pe clase şi 

constituirea Comisiei diriginţilor 

Fiecare clasă are un diriginte 6 sept. 2021 Director, director adj. 

 

Membri CA 

 

- - 

Consilierea profesorilor pentru 

dezvoltarea abilităţilor de relaţionare  

Testarea profesorilor privind abilităţile 

de comunicare 

permanent Profesor psiholog 

Consilier educativ 

C.J.R.A.E. 1 BL 

 Consilierea elevilor pentru 

dezvoltarea abilităţilor de relaţionare 

prin orele de dirigenţie 

Testarea elevilor  privind abilităţile 

dobândite 

permanent Profesor psiholog 

Consilier educativ 

 

C.J.R.A.E. 

Profesori diriginti 

- - 

Monitorizarea şi evaluarea 

progresului elevilor 

Evaluarea cunoştinţelor elevilor din 

minim 6 clase pe semestru,  

 19 VI 2022 Prof. Deceanu Daniela – 

director adjunct 

Psiholog Rotaru Rozalia  

Profesorii diriginţi - - 

Evaluarea elevilor din clasele 

terminale privind luarea deciziilor 

Evaluarea opţiunilor la care se 

gândesc elevii, a dificultăţilor de 

alegere 

IV 2022 Psiholog Rotaru Rozalia profesorii  diriginţi 

A.J.O.F.M.  

- - 

Consilierea elevilor din clasele 

terminale cu deficit în luarea 

deciziilor. 

Evaluarea abilităţilor de luare a 

deciziei şi soluţionare a problemelor la 

elevii consiliaţi 

V 2022 Psiholog Rotaru Rozalia profesorii  diriginţi 

C.J.R.A.E. 

- - 

Evaluarea opţiunilor absolvenţilor 

claselor a VIII-a promoţia 

2021/2022. 

Procentajul de absolvenţi care optează 

pentru Colegiul Tehnic “Anghel 

Saligny” 

V 2022 prof. Prof. Deceanu 

Daniela – director adjunct 

Prof. Bărcuteanu Anca  – 

consilier educativ -  

director  

C.J.R.A.E.,  

ISJ MM 

0,5 Extrabugetare 

Elaborarea ofertei de şcolarizare 

pentru anul şcolar 2022/2023 şi 

tipărirea de materiale de prezentare 

1000-1500 de exemplare cu oferta de 

şcolarizare (1 exemplar la 5-6 

absolvenţi de clasa a VIII-a) 

V 2022 prof. Tămâian Tudor 

Andrei- director  

Tipografia 

“CECONI” 

  

1,5 Extrabugetare 
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Prezentarea ofertei de şcolarizare 

părinţilor absolvenţilor claselor a 

VIII-a şi absolvenţilor 

Participarea a min. 20 persoane din 

cadrul şcolii la şedinţele cu părinţii 

absolvenţilor claselor a VIII-a 

V 2022 prof. Tămâian Tudor  - 

director  

Prof. Deceanu Daniela – 

director adjunct 

 

Directorii şcolilor 

gimnaziale 

Cadrele didactice din 

CT AS 

- - 

Evaluarea nevoilor de consiliere 

vocaţională privind cariera ale 

elevilor cu (CES) 

Evidenţa pe clase a elevilor cu CES 15 XI 2021 Prof. Deceanu Daniela – 

director adjunct 

Psih.  Rotaru Rozalia  

Diriginţii 

Profesorii 

-  

Consilierea elevilor cu CES Cuprinderea într-un program de 

consiliere a elevilor cu CES din 

ultimul an de studiu 

14 II 2022 Prof. Deceanu Daniela – 

director adjunct 

Psih.  Rotaru Rozalia 

Diriginţii 

Profesorii 

-  

Consilierea diriginţilor noi în 

vederea dobândirii cunoştinţelor şi 

tehnicilor de lucru pentru 

completarea portofoliilor de 

Educaţie Permanentă a elevilor 

Portofolii de Educaţie Permanentă 

întocmite profesional pentru toţi elevii 

şcolii 

XI 2021 Prof. Deceanu Daniela – 

director adjunct 

Psih.  Rotaru Rozalia 

Consilier educativ  

Bărcuteanu Anca  

Diriginţii 

profesorii 

- - 
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Plan Operaţional 2021 – 2022               
ȚINTA 5:   Creşterea calităţii procesului  educaţional inclusiv prin implementarea noilor repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la 

clasa a IX-a 

Obiectiv:  Înţelegerea  temeinică  a   conceptului  de învăţare  centrată  pe  elev  şi  elaborarea  strategiei  de implementare  a  acestui  concept.  

Ţinta: Diseminarea  bunelor  practici  la  nivelul  şcolii, în  ceea ce priveşte învăţarea  centrată pe  elev.  Formarea  ,,campionilor  învăţării”. 

Context: În  prezent  există  o  serie  de mecanisme  prin care  bunele  practici  se pot   propaga. Un   număr  relativ  mic  de profesori  
utilizează  cu preponderenţa  învăţarea centrată pe elev şi îşi  aleg  strategiile  de predare în  concordanţă cu stilurile  de 
învăţare ale  elevilor. Elevii nu-şi  cunosc  propriul  stil  de învăţare, lucru  reflectat  şi  în  rezultatele  şcolare. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (Ce anume 

trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la 

care vor fi 

finalizate  

Persoana/persoanele   

responsabile  

Parteneri: Cost: 

Mii lei 

Sursa de 

finanţare  

Evaluarea stilurilor de învăţare 

ale elevilor 

Cunoaşterea stilurilor de învăţare ale 

tuturor elevilor claselor a IX-a 

28 X 2021 prof. Tămâian Tudor 

– director  

prof. psiholog Rotaru 

Rozalia  

Diriginţii  

Profesorii 

0,1  

 

autofinanţare 

Prezentarea stilurilor de 

învăţare ale elevilor 

personalului didactic 

In catalogul fiecărei clase a IX-a va fi 

lipită diagrama stilurilor de învăţare 

31 X 2021 prof. psiholog Rotaru 

Rozalia 

Diriginţii 

Profesorii 

Părinţii 

0.1  

autofinanţare 

Implementarea noilor 

curricule la clasa a IX-a 

Profesorii diriginți și profesorii claselor 

a IX-a vor comunica, adapta și 

implementa la clasă noile curricule. 

Anul școlar 

2021-2022 

Profesorii diriginți 

Profesorii claselor a 

IX-a 

Profesori 

Părinți 

- - 

Aplicarea  învăţării centrate pe  

elev 

- 80 % dintre profesori  folosesc în 

activitatea de predare – învăţare ÎCE 

-portofoliile elevior conţin activităţi ce 

demonstrează ÎCE 

Pe durata anului 

şcolar 

Prof.Tămâian Tudor – 

director 

Profesorii 

Responsabilii 

arriilor curriculare 

-  

- 

Evaluarea iniţială a elevilor 

din clasele a IX-a la toate 

disciplinele conform 

recomandărilor din noile 

curricule 

Cunoaşterea nevoilor elevilor, 

necesarul de sprijin pentru elevi 

Imaginea necesară pentru planificarea 

unui program adecvat de învăţare 

14 X 2021 Prof. Deceanu 

Daniela – director 

adjunct 

 

Şefii de catedră 

Profesorii 

Părinţii elevilor 

-  
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Prezentarea elevilor şi 

părinţilor informaţii privind 

planurile cadru de învăţământ, 

curricule şi programe zilnice / 

săptămânale 

Participarea activă şi responsabilă a 

elevilor şi părinţilor la procesul de 

învăţare în proporţie de cel puţin 70% 

21 X 2021 Prof. Deceanu 

Daniela – director 

adjunct 

Prof. psih.  Rotaru 

Rozalia 

Prof. Bărcuteanu 

Anca – consilier 

educativ  

Responsabilii 

arriilor curriculare 

Profesorii 

Părinţii elevilor 

-  

Programarea activităţilor de 

învăţare prin planificările 

calendaristice 

Elaborarea planificărilor 

calendaristice 

Planificări (programe de învăţare - 

planuri de lecţii) structurate pentru a 

promova şi încuraja învăţarea 

individuală centrată pe elev 

Programele de învăţare răspund 

aspiraţiilor şi potenţialului elevilor 

 

 

1 X 2021 

 

 

Prof. Tămâian Tudor 

– director 

 

Responsabilii 

arriilor curriculare 

Profesorii 

Comisia pentru 

Evaluare şi 

Asigurare a 

Calităţii în 

educaţie (CEAC) 

- - 

Elaborarea la nivelul tuturor 

catedrelor,  a unor  teste de 

evaluare a cunoştinţelor şi a 

progresului realizat de elevi 

Elevii sunt familiarizaţi cu diferite 

activităţi (forme) de evaluare formativă 

şi sumativă înainte de evaluarea finală 

Responsabilizarea elevilor pentru 

propriul proces de învăţare (îşi cunosc 

punctele tari şi slabe) 

Monitorizarea progresului elevilor 

Responsabilizarea părinţilor pentru 

progresul elevilor 

Pe  durata 

anului şcolar 

Prof.Tămâian Tudor– 

director 

Prof. Deceanu 

Daniela – director 

adjunct 

 

Comisia pentru 

Evaluare şi 

Asigurare a 

calităţii (CEAC) 

Responsabilii 

arriilor curriculare 

Profesorii 

Părinţii 

Elevii 

0.1 Extrabugetare 

Elaborarea de programe 

diferenţiate în cazul evaluării 

iniţiale (clasa a IX-a) 

Ţinte de învăţare individuale 

Monitorizarea progresului 

Creşterea încrederii elevilor 

31 X 2020 Prof. Deceanu 

Daniela – director 

adjunct 

 

Responsabilii 

arriilor curriculare 

Profesorii 

0.1 Extrabugetare 

Elaborarea unei strategii 

privind siguranţa şi sănătatea 

elevilor în cadrul procesului 

de învăţare (instruire practică) 

Respectarea normelor de protecţia 

muncii şi PSI,  

Fără accidente! 

31 X 2020 Prof. Camelia Ciurte 

– responsabil Comisie 

SSM şi PSI 

Comisia de SSM 

şi PSI 

Comisia CEAC 

- - 

Amenajarea spaţiilor de 

învăţare conform  standardelor  

cerute 

Participarea tuturor elevilor în mod 

activ la amenajarea şi întreţinerea 

spaţiilor pentru a crea un mediu de 

lucru adecvat.  

31 VIII 2022 Prof. Tămâian Tudor 

– director 
Consiliul Local 

Comitetul de 

Părinţi 

100.000 Alocaţii 

bugetare 

Extrabugetare 



 

 

 64  

Reabilitare  la fiecare corp de clădire Agenţi economici 
Organizarea de lecţii deschise 

urmate de analiză în cadrul 

catedrelor 

Cel puţin 2 lecţii deschise/ semestru  la 

nivelul fiecărei catedre 

Valorificarea bunelor practici 

8 VI 2022 Prof. Deceanu 

Daniela – director 

adjunct 

 

Responsabilii 

arriilor curriculare 

Profesorii 

- - 

Participarea elevilor la 

concursurile şcolare, fazele pe 

şcoală, judeţene şi naţionale, 

internaţionale 

Clasarea pe podium (I-III) la fazele 

judeţene la toate disciplinele 

În perioada 

competiţiilor 

(ianuarie2022  -

aprilie  2022) 

Responsabilii 

arriilor curriculare 
 

Toţi profesorii - - 

 

 

 

Plan Operaţional 2021 – 2022 
OG. 6  :  Creşterea accesului la educaţie pentru grupurile vulnerabile şi combaterea excluziunii sociale. 

Obiective : Dezvoltarea competențelor profesorilor și a personalului auxiliar în cunoașterea și vehicularea informațiilor referitoare la elevii cu cerințe educaționale speciale. 

Promovarea îmbunătăţirii managementului comportamentului pozitiv în rândul elevilor. 

Ţinta : Informarea întregului personal didactic şi auxiliar despre incluziune.  

Context: Procesul de consiliere se asigură respectând traseul: profesori consilieri → diriginţi → elevi,  consilieri→ parinti, consilieri→ personal auxiliar.  

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 

 (Ce anume trebuie să se întâmple?) 

Rezultat aşteptat (măsurabil) Persoane responsabile Termen 

limita 

Parteneri Cost: 

Mii lei 

Sursa de finanţare  

Informarea părinților pentru a-i 

conștientiza asupra acceptării și sprijinirii 

elevilor cu CES pentru ca să nu înteleagă 

incluziunea ca un pas înapoi pentru proprii 

copii 

Consilierea a min. 10  părinți 

în vederea informării lor . 

Prof. Aniko Vaida 

Psih. Rotaru Rozalia 

Prof. Both Aurelia  

 III 2022 Profesori consilieri, 

profesori diriginți 

- - 

Consilierea părintilor elevilor cu cerințe 

educaționale speciale 

Consilierea părinților elevilor 

cu CES 

Psih. Rotaru Rozalia  III 2022 Profesori consilieri, 

profesori diriginți  

- - 

Schimbul de opinii și experiențe cu 

reprezentanții asociațiilor si O.N.G.-urilor 

care sprijină persoanele cu cerințe speciale 

Dezbateri cu 30 de profesori si 

25 de elevi.  

Psih.Rotaru Rozalia  III 2022 Profesori diriginţi 

Reprezentantii O.N.G.-

urilor 

- - 

Intâlniri dintre cadrele didactice și părinți, 

cu reprezentanți ai justiției, poliției, 

bisericii, care să promoveze necesitatea 

acceptării și sprijinirii permanente a 

elevilor cu CES 

Intâlniri a 20 de profesori și 20 

de parinți cu reprezentanți ai 

justiției , bisericii si poliției.  

Prof. Deceanu Daniela 

– director adjunct 

Prof Bărcuteanu Anca  

 VI 2022 Reprezentanți ai 

justiției, politia, biserica 

- - 

Activități școlare și extrașcolare cu școli Parteneriat intre 10 profesori prof. documentarist  VI 2022 Profesori diriginţi, - - 
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speciale în care să fie implicați și părinți 

(tip parteneriat) 

și 10 părinți  Aurelia Both- consilier 

educative Bărcuteanu 

Anca 

Prof. Deceanu Daniela 

– director adjunct 

 

părinți 

 

Plan Operaţional 2021 – 2022               
OG. 7  Dezvoltarea dimensiunii europene a educației și reducerea abandonului şcolar 

Obiectiv: Elaborarea unei strategii de acţiune pe termen scurt şi mediu pentru transferul de metode, experiențe și bune practici rezultate în urma proiectelor europene implementate și 

misiunea de a asigura celor care intră în şcoală o calificare la nivel 3 (cel puţin) 

Ţinta: Creșterea participării elevilor în proiecte europene și reducerea sub 3% a ratei de abandon școlar 

Context: Rata de abandon şcolar se prezintă încă la cote nedorite (Peste 3% din elevi plecaţi din şcoală din diferite motive) 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (Ce anume trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultat aşteptat (măsurabil) Data până la 

care trebuie 

finalizate 

Persoana/persoanele 

responsabile 

Parteneri: Cost: 

Mii lei 

Sursa de 

finanţare 

Identificarea elevilor care prezintă 

riscul abandonului şcolar 

Stabilirea nominală a elevilor din 

clasele a IX-a liceu care prezintă 

pericolul de abandon din diferite 

motive (probleme financiare, 

dezinteresul elevului pentru învăţătură, 

lipsa supravegherii părinţilor, etc.) 

29 XI 2021 Prof. Deceanu Daniela – 

director adjunct 

 

Diriginţii 

Psih .Rotaru Rozalia 

Părinţii 

- - 

Monitorizarea prezenţei la 

programul şcolar al elevilor și 

diseminarea rezultatelor și a 

activităților din proiectele europene 

derulate sau în care școala este 

partener 

Atractivitatea activităților la clasă 

Reducerea numărului de absențe 

Prevenirea abandonului școlar 

Crearea stării de bine în rândul 

elevilor 

Săptămânal 

pe parcursul 

anului scolar 

Prof. Tămâian Tudor - 

director 

Prof. Deceanu Daniela – 

director adjunct 

prof. documentarist 

Aurelia Both- consilier 

educative Bărcuteanu 

Anca 

Diriginţii 

Părinţii  

Parteneri 

- - 

Asigurarea transferului de experiențe 

și bune practici dobândite în urma 

implementării proiectelor europene 

la nivelul școlii POCU 132019, 

ROSE, Erasmus+ K1, Erasmus+ 

Utilizarea SmartLab-ului din școală Anul școlar 

2021-2022 

Prof. Maxim Ioana 

Prof Pop Paul 

Diriginții 

Rogepa SRL 

- Fonduri EU 
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Creati-VET 

Continuarea parteneriatului încheiat 

cu Poliţia de Proximitate si 

Jandarmerie 

Rezolvarea cazurilor care necesită 

intervenţia Poliţiei de Proximitate si a 

Jandarmeriei 

Pe parcursul 

anului școlar 

prof. ing. Tămâian 

Tudor Andrei - director 

Poliţia de 

Proximitate 

- - 

Parteneriat cu părinţii elevilor Încheierea de parteneriate (în formă 

scrisă) cu părinţii fiecărui elev de clasa 

a IX-a  

31 X 2021 prof. Tămâian Tudor 

Andrei -director  

 

Părinţii 

Diriginţii 

- - 

Consiliere specială pentru elevii care 

prezintă riscul abandonului şcolar 

Rezolvarea cazurilor care necesită 

asemenea intervenţii 

 VI 2022 Prof. Deceanu Daniela – 

director adjunct 

 

Psih.Rotaru Rozalia 

Profesori consilieri 

- - 

Utilizarea în procesul de învățare-

predare-învățare și în activitățile 

extracurriculare a produselor 

rezultate din activitățile proiectelor 

europene. 

Valorificarea resurselor materiale 

Valorificarea experiențelor 

profesorilor 

Pe parcursul 

anului școlar 

Toți profesorii 

participanți în proiecte 

Diriginți 

Părinți 

- - 

Asigurarea de facilităţi elevilor din 

familii cu venituri mici. Programul 

“Bani de liceu”, burse sociale 

Scăderea numărului de abandonuri 

şcolare din motive financiare 

18 XI 2021 prof. Tămâian Tudor 

Andrei -  director  

 

Diriginţii - Fonduri ME 

Fonduri de la 

Consiliul Local 

 

 

 

 

 

OG. 8  Implementarea legislaţiei şi a recomandărilor ME privind prevenirea infectării cu COVID-19/SARS-CoV-2 în rândul copiilor/elevilor şi angajaţilor sistemului educaţional 

maramureşean 

Obiectiv: Elaborarea unei strategii de acţiune pe perioada starii de alerta, a starii de urgenta sau dupa caz in functie de scenariul de functionare 

Ţinta: Organizarea şi pregătirea UPJ pentru derularea activităţilor instructiv-educative cât mai apropiate de realitate, în condiţiiile impuse de pandemia cu COVID-19/SARS-CoV-2, 

pentru scenariul ales sau parte din scenariul ales, care implică activitatea „face-to-face” 

Context: Pandemia de COVID-19/SARS-CoV-2 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (Ce anume trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultat aşteptat (măsurabil) Data până la 

care trebuie 

finalizate 

Persoana/persoanele 

responsabile 

Parteneri: Cost: 

Mii lei 

Sursa de 

finanţare 



 

 

 67  

―Stabilirea scenariului pe care va 

funcţiona CTAS în CA şi 

comunicarea hotărârii la ISJ (se vor 

comunica şi celelalte date solicitate), 

în contextul prelungirii stării de 

alertă prin HG 

―Derularea activităţilor instructiv-

educative din CTAS, conform 

hotărârilor DSP-MM şi CJSU-MM 

Hotatarea CA 2021-2022, 

săptămânal 

Director, Director 

adjunct, membrii CA 

 

Angajati, 

Elevi, 

 

- - 

―Solicitarea prin adrese scrise către 

APL/APJ de asigurare a resurselor 

materiale (curăţenie, igienă, 

dezinfecţie) şi financiare necesare 

bunei derulări a activităţilor 

instructiv-educative şi pentru 

prevenirea infectării cu COVID-

19/SARS-CoV-2: măşti faciale care 

să acopere nasul şi gura, 

dezinfectanţi, dozatoare cu săpun şi 

rezerve de săpun lichid, prosoape de 

hârtie de unică folosinţă, recipiente 

pentru colectarea măştilor uzate care 

să aibă prevăzute pedală şi sac, 

covor cu dezinfectant la intrarea în 

CTAS, hâtie igienică etc. 

―Asigurarea de către APL/APJ a 

personalului medico-sanitar  

Adrese scrise cuprinzând necesarul 2021-2022, Director, Director 

adjunct, membrii CA, 

responsabili APL, 

 APJ 

 

Elevi, parinti 

Angajaţi 

Parteneri 

educaţionali 

 

- - 

―Asigurarea permanentă a unui stoc 

de rezervă de materiale de protecţie 

pentru elevi şi personal 

Adrese scrise cuprinzând necesarul 2021-2022, Director, Director 

adjunct, membrii CA, 

responsabili APL, 

 APJ 

Elevi, parinti 

Angajaţi 

Parteneri 

educaţionali 

 

- - 

―(Inter)Conectarea permanentă la 

legislaţia nouă apărută pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 (Legea 

55/2020, ordinele comune ale 

ministrului educaţiei cu ministrul 

sănătăţii etc.) 

Legislatia  2021-2022, Director, Director 

adjunct, membrii CA, 

responsabili APL, 

 APJ  

Elevi, parinti 

Angajaţi 

Parteneri 

educaţionali 

 

- - 
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―Actualizarea procedurii de acces 

în perimetrul CTAS şi aducerea la 

cunoştinţa celor care au acces în 

instituţia şcolară 

―Elaborarea de planuri de măsuri, 

alte documente specifice 

―Creşterea vizibilităţii circuitelor 

funcţionale, a căilor de acces prin 

CTAS şi a direcţiilor de deplasare 

(ex. panouri, săgeţi), care vor fi uşor 

de înţeles 

―Instruirea de către conducerea 

CTAS a personalului pentru 

aplicarea prevederilor procedurii şi a 

planurilor de măsuri întocmite 

Procedura 

Planuri de măsuri 
2021-2022, Director, Director 

adjunct, membrii CA, 

responsabili APL, 

 APJ 

Elevi, parinti 

Angajaţi 

Parteneri 

educaţionali 

Vizitator 

- - 

―Informarea permanentă a 

personalului, elevilor şi 

părinţilor/aparţinătorilor şi chiar 

vizitatorilor cu privire la măsurile de 

protecţie împotriva infecţiei cu 

SARS-CoV-2 

Afişe 

Informări periodice 

Avertizări 

Postere 

2021-2022 Director, Director 

adjunct, membrii CA,  

Elevi, parinti 

Angajaţi 

Parteneri 

educaţionali 

 

-  

―Purtarea obligatorie a măştii de 

către întreg personalul angajat al 

CTAS, elevii atât în timpul orelor de 

curs, cât şi în timpul recreaţiei (în 

spaţiul închis) în perimetrul scolii 

―Colectarea corectă a măştilor 

uzate 

Tomberoanele cu măştile uzate 2021-2022 Director, Director 

adjunct, membrii CA,  

Elevi,  

Angajaţi 

Parteneri 

educaţionali 

 

  

―Igiena riguroasă a mâinilor 

―Realizarea curăţeniei dupa planul 

de curatenie  

―Evitarea schimbării sălii de clasă 

de către elevi pe parcursul unei zile 

şi păstrarea aceluiaşi loc de către 

fiecare copil pe parcursul unei zile. 

Elevul va putea schimba clasa/grupa 

numai în cazuri justificate 

―Aerisirea sălilor de clasă înainte 

cu 30 de minute de sosirea elevilor, 

Săpun, prosoape de hârtie, hârtie 

igienică;  

 Dozatoare cu substante dezinfectante;  

Săli de clasă; 

 

2021-2022 Director, Director 

adjunct, membrii CA, 

Elevi,  

Angajaţi 

Parteneri 

educaţionali 
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iar în timpul pauzelor nimimum 10 

minute, prin deschiderea ferestrelor 

―Asigurarea unei distanţări de 

minimum 1m sau montarea unor 

separatoare în situaţia în care 

asigurarea dinstanţei de 1m nu este 

posibilă (se vor întreprinde acţiuni 

cum ar fi eliminarea mobilierului 

care nu este necesar) 

―Stabilirea unor zone de aşteptare, 

astfel încât să fie asigurată 

distanţarea de 1m 

―Protejarea comunităţii şcolare prin 

neparticiparea la cursuri a elevilor ce 

prezintă febră sau simptome 

caracteristice pentru infecţia cu 

SARS-CoV-2 

―Recomandarea necesităţii izolării 

la domiciliu a elevilor/angajaţilor, în 

cazul apariţiei febrei sau a altor 

simptome de suspiciune COVID-19 

(tuse, dificultate în respiraţie, 

pierderea gustului şi a mirosului) la 

elev/angajat sau la un alt membru al 

familiei acestuia 

Informări din partea părinților 2021-2022 Director, Director 

adjunct, membrii CA 

Elevi, parinti 

Angajaţi 

Parteneri 

educaţionali 

Vizitator 

  

―Organizarea programului şcolar şi 

a modalităţii de raportare a activităţii 

(ex. condica electronică) 

―Stabilirea şi comunicarea 

claselor/grupelor care participă la 

activitate „face-to-face” şi separat 

celor care participă în mediul online 

―Monitorizarea riguroasă a abs. 

elevilor şi ale personalului 

Adrese de informare 

Grupuri WA 

Cataloage 

Email-uri 

2021-2022 Director, Director 

adjunct, membrii CA 

Elevi, parinti 

Angajaţi 

Parteneri 

educaţionali 

Vizitator 

  

  

     

 



 

PARTEA IV . Consultarea, monitorizarea şi evaluarea 

  

În  vederea elaborării prezentului plan de acţiune procesul de consultare s-a desfăşurat după 

cum urmează: 

 Septembrie  2021 

- consultarea personalului didactic prin responsabilii ariilor curriculare 

cu privire la: ce doreşte şcoala în viitor, care este şi va fi rolul şcolii în 

cadrul comunităţii locale şi judeţene, etc. 

- consultarea PRAI şi PLAI  2014/2020 - revizuite 

- consultarea datelor colectate de la Direcţia de Statistică Maramureş, 

AJOFM, Primăria Baia Mare  

- consultarea agenţilor economici 

- consultarea materialelor de analiză prezentate de catedre şi echipe de 

lucru 

Octombrie - 2021 

- revizuire PAŞ 

- elaborarea planurilor operaţionale pe anul şcolar 2021 / 2022 

Monitorizarea şi evaluarea: 

- prima evaluare a rezultatelor se realizează cu ocazia şedinţei de analiză 

a rezultatelor obţinute în anul şcolar precedent, prin şedinţa Consiliului 

Profesoral 

- evaluarea rezultatelor la nivelul fiecărei catedre 

- Consiliul de Administraţie va evalua lunar implementarea acţiunilor pe 

baza informărilor din partea persoanelor responsabile cu desfăşurarea 

acţiunilor 

- În funcţie de efectul  acţiunilor şi rezultatele obţinute se vor revizui 

planurile operaţionale 

- Persoanele responsabile conform planurilor operaţionale,  vor întocmi 

semestrial rapoarte către  director menţionând progresul realizat şi 

termenele la care  se vor realiza acţiunile. 

Persoana  care va înregistra rezultatele va fi prof.  Deceanu Daniela – director adjunct 

Notă: Parteneri în elaborarea prezentului PLAN MANAGERIAL au fost: 

✓ Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş 




