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PARTEA 1. CONTEXT     
 

 

1.1. Viziunea şi misiunea Colegiul Tehnic  “C.D. Neniţescu”   
 

 

VIZIUNEA      “O şcoală pentru dezvoltare durabilă!“ 
 

Colegiul Tehnic „C.D.Neniţescu” ca organizaţie furnizoare de educaţie îşi propune să dezvolte un 

învăţământ de nivel european care să asigure forţă de muncă de înaltă calificare, în concordanţă cu fluctuaţia pieţei 

muncii, şanse egale de educaţie, posibilitatea schimbării mentalităţii privind şcoala şi învăţarea pe tot parcursul vieţii 

şi conştientizării importanţei calităţii mediului. 

Pentru toţi elevii, avem în vedere formarea unor competenţe: de specialitate, de comunicare, de utilizare a 

computerului, de management şi de comunicare într-o limbă modernă. Totodată, vizăm asigurarea abilităţii de 

adaptare la schimbările survenite în contextul socio-economic naţional şi european, precum şi promovarea valorilor 

europene cu precădere egalitatea, demnitatea umană şi libertatea. 
 

MISIUNEA 
 

Misiunea şcolii noastre derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii respectiv al comunităţii 

şi vizează următoarele aspecte: 

• dezvoltarea individuală a elevului; 

• crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ; 

• garantarea pregătirii calificate prin liceu şi învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani; 
• asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur; 

• decizia de a oferi societăţii absolvenţi pregătiţi, activi şi eficienţi, apţi a se integra în viaţa societăţii; 

• calificarea forţei de muncă în funcţie de specificul unităţii şcolare; 
• corelarea ofertă – nevoi de formare; 

• orientarea şi informarea în carieră; 

• reabilitarea infrastructurii; 

• competenţele profesionale şi resursele umane; 

• parteneriatele; 

• şanse egale pentru tineri: egalitatea în drepturi, nediscriminarea, diversitatea culturală, religioasă şi 

lingvistică, interculturalitatea. 

 

Ne propunem: 

-  să fim mediator între respectul faţă de tradiţie şi necesitatea promovării ştiinţelor şi tehnologiilor moderne; 

- să trezim interesul  pentru propria formare, astfel ca absolvenţii noştri, iubitori ai frumosului, să fie 

autonomi, responsabili, capabili să decidă cu flexibilitate asupra propriei cariere, să facă faţă cu mobilitate spirituală 

vieţii şi unui viitor provocator; 

- să asigurăm deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii, pentru adaptarea la schimbările tehnologice 

specifice economiei bazate pe dezvoltare; 

- să promovăm valorile europene în special egalitatea (egalitatea de şanse, nediscriminarea, diversitatea 

culturală, religioasă şi lingvistică, drepturile copilului, integrarea persoanelor cu handicap); demnitatea umană 

(prin Păstrarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural european – tradiţii, obiceiuri în proiecte educaţionale şi activităţi 

extracurriculare, Combaterea excluderii sociale şi a discriminărilor, Respectul diversității culturale și lingvistice), 

libertatea (dreptul la libertate şi la siguranţă, respectarea vieţii private şi de familie, protecţia datelor, libertatea de 

gândire, de conştiinţă şi de religie, libertatea de exprimare şi de informare, libertatea artelor şi ştiinţelor, dreptul la 
educaţie, libertatea de alegere a ocupaţiei şi dreptul la muncă). 

- să promovăm, în toate activităţile calitatea, performanţa, dezvoltarea creativităţii, responsabilitatea, 

încrederea în sine pentru toţi participanţii implicaţi în proces. 
 

1.2. Profilul actual al şcolii 
 

Colegiul Tehnic “C.D.Neniţescu” este situat aproape de Centrul istoric al oraşului Baia Mare şi deserveşte 
prin calificările  pe care le oferă, ca furnizor de educaţie, o zonă întinsă a judeţului.  

Din punct de vedere geografic Baia Mare este situată într-o zonă puternic afectată de factorii poluanţi, 

proveniţi din industria minieră şi metalurgică, care chiar dacă acum s-au diminuat se resimt ca efecte a ceea ce a fost. 

Zona nu a suferit numai un dezechilibru puternic în conservarea mediului, dar şi în dezvoltarea economico-socială 

având în vedere industria din zonă. Ca urmare a acestei situaţii, oraşul Baia Mare a trebuit să răspundă provocărilor 

generate de trecerea de la un oraş cu profil minier şi metalurgic, predominant, la un municipiu modern, care răspunde 

cerinţelor în continuă schimbare. 

 În condiţiile  restructurării învăţămantului românesc, şcoala noastră  s-a orientat spre domenii de 

formare profesională, care să se alinieze direcţiilor de dezvoltare ale municipiului.  
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România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul privind dezvoltarea din septembrie 2015 

adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un program de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un 

caracter universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi 

de mediu. Pentru prima oară, acţiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare. 

Central Agendei 2030 se regăsesc cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal şi sub 

denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă 

pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejării 

planetei până în 2030. 
1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context. 

2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi 

promovarea unei agriculturi durabile. 

3. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă. 

4. Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a 

lungul vieţii pentru toţi. 

5. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor. 

6. Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi. 

7. Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un 

mod sigur, durabil şi modern. 

8. Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise tuturor şi 

durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente pentru toţi. 
9. Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării 

durabile şi încurajarea inovaţiei. 

10. Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta.  

11. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise 

tuturor, sigure, reziliente şi durabile.  

12. Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile. 

13. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor. 

14. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o 

dezvoltare durabilă. 

15. Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea 

durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului  și stoparea pierderilor 
de biodiversitate. 

16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare 

durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate 

nivelurile.  

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea 

parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 

 

În cap II.3. Obiectivele strategiei integrate de dezvoltare  a Municipiului Baia Mare (sursa 

www.baiamare.ro/ ), apar : 

II.3.1. Obiectivele principale- care sunt correlate cu obiectivele și direcțiile de acțiune ale 

documentelor europene prezentate, asigurând astfel un consens în dezvoltare. Principalele trei obiective 
propuse sunt: 

• Economie performantă bazată pe inovație și turism prin care sunt realizate noi locuri de muncă 

• Calitate ridicată a mediului, poluare conform standardele UE 

• Mediu social coeziv, incluziv, nediscriminatoriu, integrator 

Dintre obiectivele de la subcapitolul II.3.2. Obiective sectoriale ale strategiei importante 

pentru școala noastră sunt: 

O5 – Mediu. Oraș eficient energetic, verde, sustenabil, cu un impact minimizat asupra mediului, nepoluat 

– acest obiectiv este important pentru noi toți, dar in special pentru școala noastră deoarece profilul 

majoritar al școlii  noastre este Resurse naturale și protecția mediului. Importanâa se poate vedea din 

extrasul de mai jos din strategia menționată. 

“Aceste probleme au consecințe asupra sănătății locuitorilor, educației, capacității de angajare și se 

reflectă și în imaginea orașului. În cadrul acestui obiectiv se urmărește centralizarea tuturor cazurilor care 

necesită asisență, realizarea centrelor comunitare în apropierea locuitorilor vizați și organizarea 

programelor destinate promovării aptitudinilor personale și incluziunii sociale. Obiectivele europene 
vizează direct problemele educației și incluziunii sociale, în special ale populației sărace, iar în Baia Mare, 

deși sunt implementate numeroase proiecte sociale și există numeroase entități active inclusiv 

municipalitatea, problema persoanelor defavorizate rămâne una de actualitate. 

Forța de muncă specializată, adaptată necesităților pieței este o necesitate pentru reducerea migrației, a 
șomajului și asigurarea capacității de creștere continuă a economiei locale. Existența centrelor de formare și 
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reconversie profesională contribuie la acest sub-obiectiv, însă ele nu reprezintă răspunsul neadecvării 

ofertei educaționale la necesitățile pieței forței de muncă. Pentru a suplini acest neajuns sunt încurajate 

parteneriatele de practică profesională între unitățile economice și unitățile de învățământ universitar, 

professional și tehnologic pentru a asigura o tranziție a elevilor și studenților către locurile de muncă 

din economia locală. Este urmărită în același timp formarea forței de muncă înalt calificată, disponibilă 
pentru locuri de muncă cu o remunerație corespunzătoare, pentru creșterea nivelului de trai Servicii 

performante de educație atât în ceea ce privește procesul de învățământ cât și al confortului și utilizării 

unităților. Aceaste acțiuni continuă și completează amplele acțiuni desfășurate în ultimii ani în oraș, care 

vizează reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților de educație. Sunt vizate în special unitățile de 

învățământ tehnic și profesional pentru a crește capacitatea acestora de a forma tineri 

calificați și ușor integrabili pe piața muncii locale. Acțiunile vizate în acest sens presupun 

dotarea laboratoarelor cu aparatură specializată și performantă, organizarea de conferințe 

și întâlniri cu actorii economici și facilitarea parteneriatelor cu aceștia cu scopul facilitării 

angajării ulterioare a elevilor”. 
• Locuire confortabilă, adaptată nevoilor prezente, deservită integral de rețelele edilitare. Acest sub-
obiectiv presupune conectarea tuturor locuințelor la rețelele edilitare existente, dar în același timp el se 

coroborează cu o planificare atentă a extinderii intravilanului pentru a putea susține intervențiile de 

extindere a acestora. O altă direcție de acțiune în cadrul acestui sub-obiectiv vizează creșterea 

gradului de reciclare a deșeurilor menajere și municipal ”.  

În PAS 2013 – 2020 s- a ținut cont de  Strategia de dezvoltare durabilă - Baia Mare 2020 unde din 

categoriile de probleme ce se doresc rezolvate apar: 

 “• Schimbările climatice - strategia trebuie să contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice, în special prin 

susţinerea zonelor verzi şi prin diminuarea dispersiei de resurse (spre exemplu, piederile de apă, consumul prea 

ridicat de apă per capita, cantitatea excesivă de deşeuri, dispersiile termice/energetice). Trebuie diminuate riscurile 

asociate.  

 • Energia - strategia trebuie să contribuie la ameliorarea eficienţei energetice, cu măsuri de diminuare a emisiilor 

poluante, utilizare a energiilor alternative, în condiţiile refacerii design-ului urban. 

 • Resursele – strategia trebuie să analizeze atent resursele umane, naturale sau construite, materiale sau imateriale, 

capabile să susţină propria dezvoltare şi contribuţia urbană asupra zonelor limitrofe, regionale, naţionale sau europene 

”  

Calificările oferite de şcoala noastră vin în întâmpinarea a ceea ce se doreşte prin rezolvarea 

problemelor menţionate în Strategia de dezvoltare durabilă - Baia Mare 2020 (sursa www.baiamare.ro/ ), iar 

educația oferită de școală are în vedere atât obiectivele din Strategia integrată de dezvoltare  a 

Municipiului Baia Mare, cât și cele din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, în special: Educaţie de 

calitate, Inegalităţi reduse,  Consum şi producţie responsabile, Viaţa terestră  și Parteneriate pentru realizarea 

obiectivelor (în măsura în care prin educație și comportament putem promova aceste obiective) . 

 

Obiectivele din  documentele de proiectare ale dezvoltării Municipiului Baia Mare și ale celor 

celor 193 state membre ale ONU care au adoptat  Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă  sunt 

rațiunile pentru care școala noastră adoptă un PLAN de ACȚIUNE al ȘCOLII pentru 2020- 2025, 

care prin țintele, prioritățile sale strategice și calificările oferite să se alinieze acestor obiective. 
 

  Şcoala noastră asigură pregătirea elevilor în cinci  domenii: protecţia mediului, chimie industrială, industrie 

alimentară, electric şi silvicultură.  

Elevii noştri provin din diferite zone ale judeţului: Şomcuta, Baia Sprie, Dragomireşti, Săliştea de Sus, Tăuţii 

Măgherăuşi, Poienile de Sub Munte, Repedea, Ruscova, Recea cu structuri, Copalnic Mănăştur cu structuri, Satu Nou 

de Sus cu structuri, Lăpuşel, Coltău şi alte localităţi din zonă, suficient de apropiate încât să poată face naveta, adică 

92 elevi, reprezentând 28% din totalul elevilor. Din totalul de 261 elevi la zi, 139 (53,26%) provin din diferite zone ale 

judeţului, din localităţi suficient de apropiate încât să poată face naveta, 83 elevi, adică 31,80% sunt în chirie sau cazaţi în 

internatul şcolii, care găzduieşte şi elevi ai liceului vecin, Nemeth Laszlo, sau ai altor licee din oraşul Baia Mare, 
datorită condiţiilor pe care le oferă ( infrastructură reabilitată, apă caldă, maxim 4 în cameră, mobilier nou, masa la 

cantina şcolii) şi în chirie. 72,21% elevi provin din familii dezavantajate din punct de vedere social (din familii cu 

venituri mici, orfani etc), astfel că unii sunt nevoiţi să lucreze pentru a contribui la întreţinerea familiei. Sunt mulți 

elevi liceu zi ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate la muncă, ceea ce conduce la nevoia de a-i lăsa în grija altora, 

uneori în responsabilitatea unor persoane incapabile să ofere sprijin şi suport moral, atât de necesare la această vârstă 

sau sunt lăsaţi să- şi poarte singuri de grijă în baza ajutorului financiar pe care îl primesc de la părinţi. 

 În anul şcolar 2017 – 2018 au fost înscrişi 328 elevi la liceu zi şi 178 la seral,  în 2018 – 2019 au fost înscrişi 

302 elevi la liceu zi şi 257 la seral, de naţionalitate română 301 la zi, rromi – 1, 2 elevi cu cerințe educaționale 

speciale, iar în 2019 – 2020 au fost înscrişi 261 elevi la liceu zi şi 297 la seral, de naţionalitate română 260, rromi – 1 

la zi.  
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Cursurile se desfăşoară majoritar  pe dimineaţa, doar seralul şi unele stagii de pregătire practică după-masa. 

Şcoala a funcţionat anul trecut cu un personal didactic format din 35 profesori, un psiholog şi un profesor 

documentarist, didactic auxiliar 11 persoane  şi un personal nedidactic de 12  persoane. Colectivul didactic dovedeşte 

interes şi preocupare pentru formarea continuă. În procesul didactic sunt utilizate metode şi mijloace de învăţare 

interactive, centrate pe elev. Este vizată astfel dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, 

formarea personalităţii autonome şi creative în spiritul respectării valorilor europene, în special egalitatea, 

demnitatea umană, libertatea.   

 Începând cu anul 2001 s-a proiectat un plan de modernizare al şcolii, în urma câştigării finanţării Phare, care 

cuprinde repararea şi modernizarea infrastructurii clădirii şcolii, a clădirii atelierelor, modernizarea internatului, 

instalarea a două reţele de calculatoare. Şcoala a utilizat fondurile de la administraţia locală, cele extrabugetare şi 

donaţiile de la partenerii sociali pentru modernizarea ei, pentru reparaţii curente, pentru înfiinţarea primei reţele de 

calculatoare necesară desfăşurării orelor de informatică.  

Prin finanţarea Phare s-a realizat reabilitarea infrastructurii clădirii şcolii, a clădirii atelierelor, dotarea cu 

echipamente, un cabinet dotat cu o reţea de calculatoare  pentru care mobilierul s-a realizat cu ajutorul părinţilor.  

Prin  programul “Construire de săli de sport” s-a realizat o sală de sport modernă, care s-a dat în funcţiune în 

1 iunie 2004. Şcoala a mai primit o reţea de calculatoare şi mobilier şcolar pentru două săli de clasă prin ISJ 

Maramureş. Prin finanţare de la bugetul de stat şi bugetul local, cu sprijinul primăriei Baia Mare, al ISJMM şi din 
venituri proprii s-au realizat reabilitarea cantinei, dotare cu aparatură şi alte materiale la laboratoarele de fizică, 

tehnologie chimică, biologie şi sala de sport, în 2011 – 2012 s-a reabilitat etajul 3 la internatul şcolii, s-a completat 

mobilierul şi dotarea cu lenjerie, draperii, perdele la nivelele 2 şi 3 ale internatului, în 2012 – 2013 s-a continuat 

reabilitarea internatului, s-a realizat împrejmuirea în spatele clădirilor şcolii, s-a reabilitat centrala termică pentru 

internat, clădirea atelierelor şi cantină. În anul şcolar 2013 – 2014 s-au instalat centrale termice pe nivel la clădirea 

internatului şcolii, s-au pus geamuri termopan  la etajul III şi parţial parter şcoală, la camerele pentru băieţi în internat, 

iar în august 2014 şi în 2014 - 2015 s-au schimbat geamurile cu termopan la parter şcoală, s-a reabilitat instalaţia de 

încălzire din clădirea şcolii, s-au realizat reparaţii capitale la tâmplăria şi instalaţia electrică a şcolii, s-au parchetat şi 

igienizat camerele ocupate de băieţi în internat. În 2015 – 2016 s-au mai pus 3 geamuri termopan la internat la băieţi şi 

în câteva camere parchet, iar în 2016 – 2020 s-au realizat lucrări de reabilitare la internat parter (spălătorie, izolatoare) 

și s-au pus geamuri termopan la laboratoare și parțial etajul I școală. În ultimul an școlar s-a realizat documentația 
cadastru  și studiul de fezabilitate pentru reabilitare clădire școală în valoare de 71452 lei, urmând a se continua cu 

demersurile necesare pentru realizarea reabilitării.             

În perioada următoare se vizează finalizarea înlocuirii geamurilor pe nivelele I şi II la clădirea şcolii, 

reabilitarea spaţiilor verzi ale şcolii, completarea dotării pentru toate domeniile în care şcolarizăm pentru ca să fie 

atinse standardele de pregătire aşteptate de beneficiarii educaţiei furnizate de şcoala noastră. 

 

Planul de acţiune al şcolii pentru perioada 2020 - 2025, s-a întocmit  pe baza Raportului de 

autoevaluare din septembrie 2020, a analizei mediului intern la sfârşitul anului şcolar 2019 - 2020, dar și de 

rezultatele, respectiv evoluția din ultimii 4 ani,  ţinând cont de PRAI 2017 - 2025 şi PLAI valabil la această dată, de 

Strategia integrată de dezvoltare a municipiului Baia Mare și de obiectivele din Agenda 2030 pentru dezvoltare 

durabilă, în special: Educaţie de calitate, Inegalităţi reduse,  Consum şi producţie responsabile, Viaţa terestră  și 

Parteneriate pentru realizarea obiectivelor, stabileşte priorităţi (ţinte strategice), obiective, opţiuni strategice şi 

acţiuni, care să permită menţinerea punctelor tari şi corectarea punctelor slabe.  

În alegerea perioadei pentru care s-a elaborat PAS s-a ținut cont de perioada aleasă pentru PRAI, de cea 

pentru Strategia de dezvoltare integrată de dezvoltare a municipiului Baia Mare 2020, de Agenda 2030 pentru 

dezvoltare durabilă, Programul  de  Guvernare 2017 - 2020,  capitolul  Politica  în  domeniul Educaţiei și de luarea în 

considerare a unei perioade rezonabile ca durată pentru un astfel de proiect de dezvoltare a școlii noastre.  

Planul de acţiune al şcolii propune în continuare priorităţile, ţintele strategice identificate pentru perioada 
2013 – 2020, modificând analiza internă şi externă, adaptând acţiunile pentru următorii 5 ani școlari în funcţie de 

contextul actual și deschimbările ce vor urma, astfel încât școala noastră să facă față cu succes provocărilor viitoare cu 

care se va confrunta. Revizuirea PAS se va face anual sau de câte ori va fi necesar, având în vedere că urmează să 

apară PLAI actualizat și un nou Program de guvernare. S-a ținut cont și de continuarea proiectului ROSE până în 2022 

și de posibilitatea prelungirii acestuia datorită pandemiei. 

Având în vedere că PLAI pentru perioada 2013 – 2020 se încheie, dar încă nu a fost făcut public PLAI pentru 

perioada următoare, Planul de Acțiune al Școlii va suferi o revizuire în situația în care noul PLAI va aduce modificări 

ce ar putea schimba major contextul de care am ținut cont în stabilirea obiectivelor și țintelor strategice propuse.. 

 Ne propunem, așadar, să respectăm în continuare valorile europene, în special cele pe care ni le-am propus 

prin viziunea și misiunea adoptate de școala noastră, să lucrăm împreună pentru atingerea țintelor și obiectivelor 

propuse, să fim O școală pentru dezvoltare durabilă, care oferă șanse egale tuturor elevilor săi, care îi sprijină pe cei 

capabili pentru performanță, îi include pe cei care au nevoie de sprijin și care știe că poate dobândi plus valoare prin 
împărtășirea experiențelor cu alte instituții de învățământ, și nu numai, din țară sau de peste hotare. 
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1.3. Analiza succeselor anului şcolar anterior  
 

Realizări ale anului  şcolar 2019 – 2020   
 Performanţa şcolară     - Rezultatele oţinute de elevii şcolii la examenele finale 

 

Nr 

crt 

Examen 

final 

Profil / Specializare / 
Înscrişi Prezenţi Respinşi 

Procent 

promovabilitate 

Domeniu calificare % 

 
 

 

 

Bacalaureat 

Resurse 

naturale 

şi 

protecţia 

mediului 

Tehnician ecolog  şi protecţia 

calităţii mediului 

46 46 29 36.96 
1 

 

Tehnician în silvicultură şi 

exploatări forestiere 

Tehnician analize produse 

alimentare 

 

 

2 

 

 

 

Certificare 

competenţe 

nivel 4 

Resurse 

naturale 

şi 

protecţia 

mediului 

Tehnician ecolog  şi protecţia 

calităţii mediului 
30 30 0 100 

Tehnician în silvicultură şi 

exploatări forestiere 
6 6 0 100 

  

Tehnician analize produse 

alimentare 
19 19 0 100 

   

Tehnician chimist de 

laborator 
15 15 0 100 

 

 Formarea continuă a personalului 
Formarea continuă a cadrelor didactice şi finanţarea acesteia se axează pe două componente: 

-   Formarea continuă prin grade didactice  
La nivel de PRAI ŞI PLAI analiza s-a realizat pe ingineri şi maiştrii, principalii actori ai sistemului TVET. Din 

analiză rezultă că participarea cadrelor didactice din TVET, ingineri şi maiştri la perfecţionarea prin grade didactice 

este semnificativă, raportată la numărul total pe regiune.   

Interesul deosebit pentru formarea continuă a cadrelor didactice din cadrul unităţii noastre reiese şi din rezultatele 

obţinute la examenele pentru obţinerea gradelor didactice de până acum. Astfel în anul şcolar 2019 – 2020 au fost 

înscriși la grade didactice profesori, care au funcționat în școala noastră, dar datorită pandemiei nu s-au realizat toate 

inspecțiile și unii si-au amânat participarea. 

 

-   Formarea continuă a  cadrelor didactice se realizează conform  art. 242 și 243 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a OMEN 3240/ 26.03.2014 pentru modificarea şi completarea 

Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011.  

2019 - 2020 

Tipul de formare Numar 

participanti 

Utilizarea aplicației google classroom în colaborarea online 4 

Manager al Sistemului de Management al Riscului  1 

Profesor Online Digital nation 4 

 

 Dovezile sunt în  dosarul responsabilului cu formarea şi în portofoliile cadrelor didactice. 
 

 Rezultate la  proiecte, olimpiade şi concursuri în anul şcolar 2019 – 2020 
 

Proiecte derulate în anul şcolar 2019-2020 
 Clubul GreenIMPACT Proiecte de service learning 

 Patrula de reciclare- Noiembrie 2019 -  Iunie 2020 - proiect național 

 Eco-Şcoala-proiect de educaţie ecologică implementat la nivel naţional de Centrul Carpato Danubian de 

Geologie 

 ”Educaţie_progres_ succes”  - proiect ROSE 

 ”Maramureşul în straie şi podoabe”,  

 CINE DECIDE? EU DECID! Proiect antidrog 

 Sărbătorile de iarnă. Concert de colinde. Irozii. Expoziţie de lucrări plastice tematice 

 Balul bobocilor  

 Proiect parteneriat cu Asociația Team for Youth – proiect județean 
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 Proiect de parteneriat cu American International School of  Tr ansylvania - proiect județean 

 „Let’s Celebrate the European Heritage!” (LCtEH))  Erasmus + KA1- Learning Mobility of individuals, KA105-

Youth mobility, 

 Proiect județean ,,Holocaust, Dreptul la nemurire! ” 

 ”Educaţia ecologică- investiţie sigură pentru viitor” 

 Proiect educațional .,, O samă de povești” 

 Proiect Educațional Național „Educația în familie/Cei 7 ani de acasă”  
 

Concursuri – 2019-2020 

 Revista concursului Citeşte_Convinge_Creează 

 Revista concursului ” Natură_Sănătate_Puritate ”  

 Concursul internaţional de matematică în limba franceză ”Mathematiques sans frontieres 

 Citeşte_Convinge_Creează (concurs inclus în CAERI 2020 – nr. 1130) 2020 – premii I și II 

 Natură_Sănătate_Puritate( concurs inclus în CAERI 2020 – nr. 1135) - premii I, II  și III, premiu special 

 Concurs naţional "Patrula de reciclare"– certificate de voluntariat 

 Concurs judeţean " Învăţ ştiu şi aplic bunele maniere"- premii II, mențiune 

 Concurs judeţean de Chimie, Biologie şi Protecţia mediului-premiul III 

 Concurs judeţean "Cu viaţa mea, apăr  viaţa!" )  - premiul III 

 Concurs şcolar internaţional Misterele apei -premiul special 

 Concurs naţional S.O.S.-producţia de alimente-I,II,III 

 

Activitati extraşcolare 
 

  Manifestări culturale Serbarea de Crăciun 

 Ziua porţilor deschise SPAS- Centrul Romani 

 Activităţi în parteneriat cu CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ - „Separați, dar împreună”,  
vizionare de filme INTERACTIVĂ 

 Activităţi în parteneriat cu Muzeul Județean de Artă, Centrul Artistic Nord, Baia Mare – activități sub semnul 

poveștilor 

 Activităţi în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Arheologie MM – „RIVULUS  

DOMINARUM-690” 

 Acţiuni de prevenire a poluării mediului, reciclarea hârtiei 

 Balul Bobocilor  Noiembrie 20189Cinstirea marilor evenimente culturale şi a manifestărilor la nivel naţional, 

european şi internaţional(25 octombire, 1 decembrie, 15 ianuarie, 24 ianuarie, 9 mai,etc ) 

 Cunoașterea și respectarea normelor de circulație 

 Alegeri Consiliul Şcolar al elevilor 

 Drepturile omului. Drepturile copilului 

 Să protejăm pământul! 

 Permacultura 

 Curcubeul artelor 

 Activități în parteneriat cu Ispectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş 

 Simpozion județean –„ Drepturile copilului în lumea contemporană”  

 Campania Internațională „Write for Rights” 

 Zilele limbilor europene 

 Invenții și inventatori 

 Participare la Parada Castanelor 

 Sportul – fenomen social. Fotbalul între civilizație și huliganism 

 15 ianuarie – Mihai Eminescu în contextul literaturii universale 

 1 Decembrie – Ziua Naţională a României 

 Vernisajul toamnei. Toamna în culori şi în sunete 

 

Activităţi în cadrul săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun” 

 Cine decide? Eu decid! 

 Matematica distractivă 

 Campionat de fotbal 

 O poveste cu chimie 

 Jocuri logice 

 La France en image 

 Educația pentru sănătate 

 Alimentaţie sănătoasă 

 Atelier Origami 
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 Jocuri matematice 

 Orașul ecologic 

 Educația pentru sănătate 

 Team building 

 Vizionare filme 

 Optim și minim 

 Atelier Reciclare Creativă 

 Atelier digital 

 Vizionare de filme 

 Tehnici de acordare a primului ajutor 

 

Olimpiade – nu au avut loc olimpiade – etape naționale 

 Olimpiada interdisciplinară (discipline tehnice), Domeniul ,,Protecţia Mediului -faza judeţeană: premii I, II şi  
la cls XI, XII 

 Olimpiada interdisciplinară (discipline tehnice), Domeniul ,,Industrie alimentară -faza judeţeană: premii I, II 

și III  la cls XI şi XII 

 Olimpiada de matematică  „Adolf Haimovici”, premiul III cls XI  

 ONSS Cros (etapa judeţeană)- mențiune 

 ONSS Rugby tag (etapa locală) )-premiul III 

 ONSS Rugby tag (etapa judeţeană) )-mențiune 

Tabelul complex se găseşte în Anexa 8 din PAS anexe 
 

Activităţi de promovare a Colegiului Tehnic „C.D. Neniţescu” 
Târgul Ofertelor educaţionale 

Actualizarea paginii web 

Actualizare paginii liceului pe Facebook 

Participarea la concursuri, proiecte şi activităţi cu popularizare în media 

Dovezile sunt în dosarul Consilierului educativ, în evidenţele catedrelor, pe site – ul şi pagina de Facebook   a 

şcolii şi în C.D.I. 

 

1.4  Priorităţi  naţionale   
 

Pe plan naţional, Strategia Ministerului Educației Naționale pentru dezvoltarea învățământului (Parlamentul 

României, 4 octombrie 2017), fundamentată de Programul de Guvernare 2017-2020, capitolul  Politica  în  domeniul 
Educaţiei, documentele europene și naționale programatice (Strategia Europa 2020, Cadrul ET 2020, strategiile 

sectoriale ale educației și formării profesionale 2015 – 2020 – validate de Comisia Europeană) se adoptă ca priorităţi 

strategice pentru învăţământ:  

• Asigurarea accesului egal şi a participării la o educaţie de calitate; 

• Dezvoltarea sistemului de educație timpurie 

• Corelarea ofertelor educaționale cu nevoile angajatorilor 

• Asigurarea condițiilor de studii - infrastructură modern 

• Profesori motivați și bine pregătiți 

• Dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții 

• Legislația învățământului 

• Proiecte europene 

Urmează un nou Program de guvernare, dar pănă la apariția acestuia am ținut cont de Strategia integrată de 

dezvoltare a municipiului Baia Mare și de obiectivele din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, în special: 

Educaţie de calitate, Inegalităţi reduse,  Consum şi producţie responsabile, Viaţa terestră  și Parteneriate 

pentru realizarea obiectivelor. 
 

1.5 Priorităţi, obiective, ţinte regionale şi locale 
 

            Judeţul Maramureş face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, având ca structură de conducere 

Consiliul de Dezvoltare Regională- organ deliberativ, iar ca organ executiv Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – 

Vest. În acest domeniu se va acţiona în deplin acord cu Programul de guvernare şi politica europeană de coeziune 

economico-socială. 

În judeţul Maramureş, procesul de planificare se raportează în mod constant la un concept menit să 

călăuzească eforturile tuturor părţilor implicate, concept care reprezintă de fapt:  VIZIUNEA de dezvoltare a judeţului 

pe termen lung (2027): “Comunităţile din judeţ înţeleg să valorifice împreună, respectând principiile dezvoltării 

durabile resursele naturale, materiale, umane, tradiţiile istorice şi interculturale în scopul unei dezvoltări susţinute, 

constante.  
Planul judeţean se mulează pe priorităţile identificate la nivel naţional. 
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Planul de Dezvoltare Regională (PDR) a regiunii Nord-Vest are la bază  şase obiective strategice de dezvoltare 

pe termen mediu şi lung (2027): 

-Dezvoltarea de avantaje comparative prin investiţii în sectoarele de excelenţă ale judeţului. 

-Racordarea judeţului la fluxurile internaţionale de mărfuri, turişti, investiţii, informaţii şi valori culturale şi asigurarea 

rolului de deservire ca ,,regiune logistică”. 

-Creşterea investiţiilor în capitalul uman şi social al judeţului, în vederea asigurării suportului pentru o dezvoltare 

durabilă. 

-Creşterea eficienţei economiei rurale, conservând totodată calitatea mediului şi patrimoniul etnofolcloric extrem de 
bogat al judeţului. 

-Transformarea centrelor urbane în spaţii de influenţă şi de atracţie locală, regională şi trans-regională. 

În Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă  se regăsesc cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite 

informal şi sub denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabileşte o agendă de 

acţiune ambiţioasă pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a 

injustiţiei şi protejării planetei până în 2030. 

1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context. 

2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi 

promovarea unei agriculturi durabile. 

3. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă. 

4. Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a 

lungul vieţii pentru toţi. 
5. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor. 

6. Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi. 

7. Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un 

mod sigur, durabil şi modern. 

8. Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise tuturor şi 

durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente pentru toţi. 

9. Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării 

durabile şi încurajarea inovaţiei. 

10. Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta.  

11. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise 

tuturor, sigure, reziliente şi durabile.  
12. Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile. 

13. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor. 

14. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o 

dezvoltare durabilă. 

15. Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea 

durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului  și stoparea pierderilor 

de biodiversitate. 

16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare 

durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate 

nivelurile.  

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea 
parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 

 

În cap II.3. Obiectivele strategiei integrate de dezvoltare  a Municipiului Baia Mare (sursa 

www.baiamare.ro/ ), apar : 

II.3.1. Obiectivele principale- care sunt correlate cu obiectivele și direcțiile de acțiune ale 
documentelor europene prezentate, asigurând astfel un consens în dezvoltare. Principalele trei obiective 

propuse sunt: 

• Economie performantă bazată pe inovație și turism prin care sunt realizate noi locuri de muncă 
• Calitate ridicată a mediului, poluare conform standardele UE 

• Mediu social coeziv, incluziv, nediscriminatoriu, integrator 

Dintre obiectivele de la subcapitolul II.3.2. Obiective sectoriale ale strategiei importante 

pentru școala noastră sunt: 

O5 – Mediu. Oraș eficient energetic, verde, sustenabil, cu un impact minimizat asupra mediului, nepoluat 

– acest obiectiv este important pentru noi toți, dar in special pentru școala noastră deoarece profilul 

majoritar al școlii  noastre este Resurse naturale și protecția mediului. Importanâa se poate vedea din 

extrasul de mai jos din strategia menționată. 

“Aceste probleme au consecințe asupra sănătății locuitorilor, educației, capacității de angajare și se 

reflectă și în imaginea orașului.  

Forța de muncă specializată, adaptată necesităților pieței este o necesitate pentru reducerea migrației, a 
șomajului și asigurarea capacității de creștere continuă a economiei locale. ….Este urmărită în același timp 
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formarea forței de muncă înalt calificată, disponibilă pentru locuri de muncă cu o remunerație 

corespunzătoare, pentru creșterea nivelului de trai Servicii performante de educație atât în ceea ce 

privește procesul de învățământ cât și al confortului și utilizării unităților. Aceaste acțiuni continuă și 

completează amplele acțiuni desfășurate în ultimii ani în oraș, care vizează reabilitarea, modernizarea și 

dotarea unităților de educație. Sunt vizate în special unitățile de învățământ tehnic și profesional 

pentru a crește capacitatea acestora de a forma tineri calificați și ușor integrabili pe piața 

muncii locale. Acțiunile vizate în acest sens presupun dotarea laboratoarelor cu aparatură 

specializată și performantă, organizarea de conferințe și întâlniri cu actorii economici și 

facilitarea parteneriatelor cu aceștia cu scopul facilitării angajării ulterioare a elevilor”. 
 

Calificările oferite de şcoala noastră vin în întâmpinarea a ceea ce se doreşte prin rezolvarea 

problemelor menţionate în Strategia de dezvoltare durabilă - Baia Mare 2020 (sursa www.baiamare.ro/ ), iar 

educația oferită de școală are în vedere atât obiectivele din Strategia integrată de dezvoltare  a 

Municipiului Baia Mare, cât și cele din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, în special: Educaţie de 

calitate, Inegalităţi reduse,  Consum şi producţie responsabile, Viaţa terestră  și Parteneriate pentru realizarea 

obiectivelor (în măsura în care prin educație și comportament putem promova aceste obiective) . 

 

Domeniile de calificare stabilite în PRAI,  obiectivele prioritare identificate la nivelul regiunii, se regăsesc in 

Planurile locale de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic (PLAI), de la nivelul judeţelor regiunii, cu 

specificul şi caracteristicile fiecărui judeţ în parte, în concordanţă cu cerinţele socio-economice locale. Planurile 

locale, realizate de către inspectoratele şcolare judeţene,  cu consultarea Comitetelor locale de dezvoltare a  

parteneriatului social pentru învăţământul profesional şi tehnic (CLDPS) stau şi la baza restructurării şi 

eficientizării reţelei şcolare din fiecare judeţ. Totodată ele reprezintă instrumente de bază pentru  proiectarea şi 

planificarea dezvoltării  unităţilor de învăţământ, reflectată în  Planul de acţiune a şcolii (PAS), precum şi pentru 

fundamentarea proiectului planului de şcolarizare şi a reţelei şcolare la nivelul judeţului.  

Colegiul Tehnic "C.D.Neniţescu", Baia Mare, are propriile sale priorităţi (ţinte strategice) şi obiective. 

Potecţia mediului, reducerea poluării, utilizarea energiilor regenerabile, gestionarea deşeurilor sunt probleme 
de importanţă mondială, dezbătute la toate nivelurile, pentru care se caută soluţii şi care implică o monitorizare 

atentă a mediului în vederea păstrării calităţii acestuia, ceea ce necesită creşterea numărului de specialişti în 

domeniul protecţiei mediului.  

  

La acest moment este 

Strategia regională / judeţeană de dezvoltare a Învăţământului profesional şi tehnic 

Extras din PLAI 2013 – 2020 

REZUMATUL PRINCIPALELOR CONCLUZII ŞI OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII ÎPT LA ORIZONTUL 

ANULUI 2013 

 

În PLAI au fost formulate concluzii şi recomandări după cum urmează: 

Reducerea populaţiei de vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15-64 ani, concomitent cu creşterea 

numerică continuă a populaţiei în vârstă de peste  65 ani, arată pericolul unui deficit de forţă de muncă tânăra, dar şi 

necesitatea de personal calificat pentru asistenţa socială şi medicală, care se vor avea în vedere la planificarea ofertei 

educaţionale. 

Eficientizarea reţelei şcolare va trebui să ia în considerare numărul de intrări ţinând cont de rezultatul acestei 

analize: spor natural negativ, populaţie îmbătrânită, populaţia viitoare preponderent feminină în anumite zone, 

educaţie multiculturală, creşterea accesului pentru grupurile etnice dezavantajate.  

Evoluţiile demografice scot în evidenţă necesitatea implicării unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic ca 

furnizori de formare continuă, pentru pregătirea grupei de vârsta de mijloc pentru cerinţele de competenţe şi calificări 
cerute pe piaţa muncii. Vor fi luate în considerare şi fenomenele de migraţie externă. 

Necesitatea creşterii nivelului de calificare şi asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice 

generale, solide, realizarea de  parteneriatelor şcoală - operatori economici, realizarea de CDL conform cerinţelor 

agenţilor economici. 

Referitor la cererea de pe piaţa muncii au fost formulate urmatoarele concluzii si recomandări: 

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, reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor 

- 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. 
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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. 

 

În PLAI 2013 – 2020 sunt adoptate: 

 

Obiectivul general 

Creşterea calităţii educaţiei şi formării continue in IPT prin dezvoltarea ofertei  educaţionale 
 

Priorităţi  
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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PARTEA a 2 a  ANALIZA  NEVOILOR 
 

ANALIZA  MEDIULUI  EXTERN – se va actualiza la apariția PLAI  
 

2.1 Aspecte demografice 

PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA DEMOGRAFICĂ. IMPLICAŢII ÎN IPT (PLAI) 
 

Scăderea demografică generală atât la nivel naţional, la nivelul regiunii, cât şi la nivelul judeţului va avea 

implicaţii deosebite asupra gestionării şi dezvoltării resurselor umane şi va necesita investiţii în capitalul uman. 

Sunt de remarcat diferenţele de structură pe medii rezidenţiale pentru grupa de vârstă 0-14 ani, de unde reiese 

o pondere a populaţiei de vârstă şcolară mai mare în mediul rural, faţă de mediul urban, ceea ce însă afectează şi 

sistemul educaţional, copiii din satele izolate întâmpinând dificultăţi în participarea la formele de învăţământ. Aceasta 

va determina o reorganizare a reţelei şcolare în mediul rural prin concentrarea pregătirii în şcoli viabile, în paralel cu 

rezolvarea problemelor de acces. 
Reducerea populaţiei de vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15-64 ani, concomitent cu creşterea 

numerică continuă a populaţiei în vârstă de peste  65 ani, arată pericolul unui deficit de forţă de muncă tânără, dar şi 

necesitatea de personal calificat pentru asistenţă socială şi medicală, care se vor avea în vedere la planificarea ofertei 

educaţionale. 

Eficientizarea reţelei şcolare va trebui să ia în considerare numărul de intrări care vor fi ţinând cont de 

rezultatul acestei analize: spor natural negativ, populaţie îmbătrânită, cât şi un fenomen mai recent, dar cu efecte foarte 

mari asupra populaţiei active din regiune, anume cel al migraţiei externe. Previziunile privind numărul viitor de clase 

şi de elevi din ÎPT vor ţine cont şi de aceste fenomene demografice. Deasemenea  este necesară optimizarea alocării 

resurselor prin concentrarea pregătirii în şcoli  viabile, în paralel cu rezolvarea problemelor de acces. 

 

2.2 Piaţa muncii 

CONCLUZII (PLAI) 
Din analiza efectuată, populaţia activă a judeţului înregistrează o tendinţă de scădere în perioada anilor 2002-

2006, mai ales a populatiei ocupate, cu disparităţi majore pe sexe şi medii rezidentiale. 

Reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate este mult mai mare în cazul femeilor decât al bărbaţilor. 

 Ponderea populaţiei civile ocupate este mai mare în agricultură şi servicii, de 37,1%, respectiv 33,8%. În 

agricultură depăşeşte ponderea regională cu 5,5% , iar pe cea naţională cu 8,4%. Ponderea în sectorul servicii deşi este 

mare la nivel local (34,6%), este sub cea regională cu 5,3% şi cu 9% mai mică decât la nivel naţional. In sectorul 

construcţii, populaţia acupată este mai mică cu 1,1% faţă de nivelul regional şi cu 1,9% faţă de nivelul naţional. 

 Cea mai mare pondere a şomerilor o deţine populaţia cu vârste între 15 şi 25 de ani, urmată de cea cu vârsta 

de 25-34 de ani. Pentru prima grupă de vârstă, pe plan educaţional se impune o completare a cunoştinţelor care se 

dovedesc a fi insuficiente pentru cerinţele de pe piaţa muncii, coroborată cu fixarea cunoştinţelor din ultimii ani de 
învăţământ pentru ca absolvenţii să stăpânească mult mai bine deprinderile  practice care fac să le crească şansele de 

ocupare a unui loc de muncă.  

Cea de-a doua grupă de vârstă va avea de ales între specializarea sau perfecţionarea pe o anumită meserie, sau 

reorientarea spre dobândirea competenţelor specifice unei alte meserii cerute pe piaţa muncii. Acest lucru se poate 

realiza prin cursurile de calificare şi recalificare oferite de centrele de formare profesională din cadrul agenţiilor 

judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi de către agenţii economici autorizaţi în acest sens, pe baza 

studiilor pieţei muncii prin raportul cerere – ofertă de locuri de muncă la nivel local şi regional.  

În acest sens, învăţământul pentru adulţi este o oportunitate care trebuie valorificată la maxim. Institutiile care 

ar putea la fel de bine să satisfacă cerintele de calificare pentru adulţi, atât din punct de vedere al personalului de 

predare cât şi din punct de vedere a bazei materiale şi dotarilor, sunt instituţiile de învăţământ.  

Raportul cerere-ofertă pe domenii de activitate este negativ, conform prognozelor efectuate de Institutul 
Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, urmând o tendinţă de scădere din anul 2005 

către anul 2013.  

Proiecţiile arată că în anul 2013 cererea de forţă de muncă va fi orientată spre: servicii, construcţii, comerţ,  

transport - depozitare – comunicaţii, hoteluri şi restaurante. 

Sunt tendinţe de scădere a ocupării în agricultură, vânătoare şi silvicultură, administraţie publică şi apărare, 

precum şi în învăţământ. 

Piaţa muncii depinde de mediul economic prin generarea de locuri de muncă, reglementări legale şi 

fiscalitate. Acestea au înregistrat deja îmbunătăţiri pe parcursul ultimilor ani, mentalitatea angajatorilor suferind 

transformări pozitive prin apelul la profesioniştii din domeniul resurselor umane, specializări şi cursuri de 

perfecţionare. 

Competenţe şi abilităţi noi, cum ar fi spiritul antreprenorial, iniţiativa, lucrul in echipă, creativitatea, 

asumarea responsabilităţilor, cunoştinte de limbi străine şi utilizarea calculatorului etc. au fost deja introduse în 
instruirea elevilor din şcoli.  

 În urma concluziilor prezentate în acest capitol, din analiza datelor din Anexa 5 (05 piaţa muncii) în  tabelul 

de mai jos, sunt prezentate ponderile locurilor de muncă vacante înregistrate la Agenţiile de Ocupare a Forţei de 
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Muncă din regiunea NV în anul 2008 şi ţintele orientative pe domenii pentru anul 2013.  De menţionat faptul că 

ponderile pentru 2013 reprezintă o imagine de ansamblu asupra cererii pieţei muncii, cu rezerva că aceastea vor fi 

revizuite ca urmare a evoluţiilor lunare până în luna noiembrie,  când vor fi reactualizate. 

 

Ponderile orientative a  domeniilor de formare profesională 

 

Domeniul pregatirii de bază Ponderi locuri de 

muncă vacante 2008 

% 

ŢINTE orientative pe 

domenii in  2013 

% 

1.Mecanică 20,9 22 

2.Electromecanică 3,0 4 

3.Electronică automatizări 0,4 6,5 

4.Chimie industrială 0,2 1,5 

5.Materiale de construcţii 2,26 1 

6.Electric 3,0 4,5 

7.Construcţii, instalaţii si lucrări publice 10,8 11,5 

8.Agricultură +Protecţia mediului 0,3 3,5 

9.Silvicultură 3,0 1,5 

10.Comerţ + Economic 18,3 13 

11.Turism si alimentaţie  5,52 9,5 

12.Industrie alimentară 1,28 6 

13.Fabricarea produselor din lemn 17,33 6 

14.Industria textilă si pielărie 12,37 6 

15.Tehnici poligrafice + Producţie media  0,2 1,5 

16.Estetica si igiena corpului omenesc 1,0 2 

 
Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea Nord-Vest 

 

Domeniul de educaţie şi formare 

profesională 

Ponderi previzionate ale cererii de 

formare profesională pentru 2013-2020 

(%) 

Agricultură  2,8  

Chimie industrială  1,1  

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice  9,5  

Comerţ  15,2  

Economic  10,7  

Electric  4,0  

Electromecanică  0,8  

Electronică şi automatizări  0,5  

Fabricarea produselor din lemn  4,9  

Industrie alimentară  1,9  

Industrie textilă şi pielărie  15,1  

Materiale de construcţii  1,0  

Mecanică  22,9  

Turism şi alimentaţie  3,1  

Protecţia mediului  6,4  

Tehnici poligrafice  0,3  
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2.3 Activitatea economică 

CONCLUZII  DIN ANALIZA  MEDIULUI  ECONOMIC (PLAI) 

Economia locală indică un ritm constant 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 cu procente variind între 4% şi 10%.  

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. 

Din analiza ANIMMC, precum şi din analiza indicatorilor studiaţi rezultă un indice de specializare 

funcţională a Regiunii Nord-Vest în următoarele ramuri: IT&C, Învăţământ superior şi cercetare, Turism, Agricultură, 
Industria alimentară şi a bunurilor de consum (mobilă şi confecţii), Industria de maşini şi echipamente. 

Coroborând specializarea funcţională a judeţului precum şi evoluţiile ramurilor din PIB  se va ţine seama şi în 

prognoza sistemului educaţional de trendurile şi prognoza economică, astfel: 

 Evoluţia agriculturii este prognozată la o creştere  cu 3,0% în perioada analizată pe fondul noilor pieţe de 

desfacere şi a schimbărilor de structură; 

 Sectorul hotelurilor şi restaurantelor are prognozată o rată de creştere proiectată de peste  5,8 % în intervalul 

analizat. Acest lucru va fi determinat de investiţiile în infrastructura de turism cât şi în cea de afaceri avand ca 

şi efect direct un impact asupra forţei de muncă care va fi angrenată în domeniu; 

 Un alt sector care va avea o creştere susţinută va fi cel al industriei prelucrătoare; ramuri ca industria 

alimentară sau industria confecţiilor îşi continuă creşterea chiar dacă mai lentă dacât a economiei pe 

ansamblu; totuşi datorită eliminării barierelor vamale sau a dizlocării industriei ponderea  pe care o ocupă 
acest sector se poate diminua; 

 Activităţile legate de serviciile de învăţământ (în special superior) vor înregistra creşteri importante de până 

la 3,6 %; 

 Sectorul serviciilor în special cel de înaltă tehnologie are o valoare adăugată mare. 
 

 2.4 Concluzii generale reliefate din analizele incluse în PRAI şi PLAI 

PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI TEHNIC ŞI PROFESIONAL JUDEŢEAN 
 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane în ÎPT 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE INTRARE 

Cheltuieli publice/elev Pentru a sprijini dezvoltarea învăţământului tehnic şi profesional este necesară 

creşterea preocupării unităţilor de învăţământ  de  diversificare a surselor de finanţare 

prin atragerea de  resurse extrabugetare,  prin desfăşurarea de activităţi  de atragere de 

fonduri de la nivel comunitar, prin proiecte de parteneriat cu agenţii economici şi prin 

accesarea fondurilor structurale care să contribuie la creşterea calităţii procesului 

educaţional. 
Dezvoltarea unui model de finanţare a educaţiei bazat pe o combinaţie de fonduri 

publice şi private. 

Raportul număr 

elevi/număr norme 

didactice 

Nivelul încadrării cu personal este în general  prea ridicat, iar raportul elev-profesor în 

scădere. Numărul elevilor va continua să scadă, dar este probabil ca scăderea să difere 

semnificativ în funcţie de nivelul de învăţământ. Pentru a realiza o eficienţă sporită a 

actului educaţional este necesară organizarea unităţilor de învăţământ pe verticală şi 

nu pe orizontală, reorganizarea reţelei şcolare în scopul eliminării claselor cu efective 

mici, precum şi a claselor cu predare simultană şi reducerea numărului de clase cu 

efective mici de elevi, în special la învăţământul profesional, tehnic şi vocaţional, prin 

comasarea claselor de acelaşi profil/specializare/calificare profesională în cadrul 

aceleiaşi unităţi şcolare sau comasarea unităţilor şcolare de acelaşi tip din aceeaşi 

localitate. 

Resurse umane din ÎPT  Pentru  dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT trebuie luate măsuri în 
ceea ce priveşte actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile 

tehnologii şi schimbările organizaţionale din mediul economic. De asemenea, trebuie 

avute în vedere şi competenţele metodice şi cele aferente noilor calificări cerute pe 

piaţa muncii. 

Introducerea  unor măsuri specifice de susţinere şi motivare, întărirea intrărilor în 

sistem, autonomie instituţională completă în definirea normei didactice şi de cercetare, 

facilitarea şi impulsionarea procesului de perfecţionare de-a lungul carierei 

profesionale. 

Elaborarea unui program la nivel naţional care să includă măsuri la toate nivelurile: 

administrativ- managerial, al formării şi dezvoltării profesionale, al promovării, al 
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condiţiilor şi relaţiilor de muncă, al profesionalizării carierei didactice. 

Resurse materiale şi 

condiţii de învăţare   

Pentru a beneficia de sisteme de educaţie şi formare de calitate, se impune 

modernizarea infrastructurii educaţionale şi de formare, inclusiv prin dotarea cu 

echipamente şcolare şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC). De asemenea,  

este necesară identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea 

infrastructurii şi a dotărilor şi elaborarea de  noi programe de reabilitare şi 

modernizare a infrastructurii şi de programe de dotare cu echipamente didactice pentru 

pregătirea de specialitate. Sunt necesare investiţii în resurse materiale şi umane pentru 

a transforma şcolile în adevărate centre comunitare de învăţare. 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE PROCES 

Mecanisme decizionale şi 

descentralizarea 

funcţională în IPT 

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. 

Întărirea capacităţii instituţionale şi a competenţelor structurilor parteneriale create la 

nivel local şi regional, precum şi identificarea unor soluţii de susţinere a activităţii 

acestor structuri.  

Serviciile de orientare şi 

consiliere  

Dezvoltarea unui sistem corespunzător de informare, consiliere şi orientare, integrat şi 

corespunzător, pentru potenţialii beneficiari de învăţare de toate vârstele şi din toate 

mediile şi creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi 

consiliere cu privire la numărul de ore de consiliere/elev, numărul de elevi testaţi 
aptitudinal şi consiliaţi pentru o decizie informată în alegerea carierei, respectiv a 

traseului de pregătire. 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IEŞIRE 

Rata netă de cuprindere în 

educaţie 

Gradul de cuprindere în 

educaţie 

Programe care să permită accesul la educaţie pentru elevii proveniţi din mediul rural şi 

îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere pentru categoriile expuse riscului  

Ratele de tranziţie în 

învăţământul liceal şi 

profesional 

Asigurarea accesului şi a participării la educaţie/servicii educaţionale de calitate 

pentru toţi în special pentru elevii din mediul rural şi pentru cei proveniţi din medii 

dezavantajate 

Stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la următorul nivel de 

calificare în perspectiva 2013 ( rata abandonului şcolar timpuriu să nu depăşească 

15%, respectiv rata de absolvire a învăţământului secundar să fie de cel puţin 85 % 

dintre cei în vârstă de 22 de ani ). 

Abandonul şcolar Dezvoltarea unor instrumente financiare de sprijin care care să permită participarea 

grupurilor vulnerabile la educaţie şi formare. 

Rata de părăsire timpurie 

a sistemului de educaţie 

Asigurarea accesului la formarea iniţială de nivel cât mai înalt, prin acordarea unor 

facilităţi de menţinere în sistemul de formare profesională iniţială a tinerilor proveniţi 

din mediul rural sau din grupuri vulnerabile şi flexibilizarea rutelor de reintrare în 

sistemul educaţional. 

Nivelul competenţelor 

cheie 

Creşterea oportunităţilor de accesare şi evaluare a învăţării bazată pe unităţi de 

competenţă. 

Adoptarea unei centrări pe beneficiarul învăţării în conceperea programelor de 

educaţie şi formare. 

Asigurarea dezvoltării competenţelor cheie ca parte integrantă a tuturor proceselor de 

învăţare. 

Ameliorarea proceselor de predare învăţare prin redefinirea standardelor educaţionale 

şi promovarea instruirii centrate pe elev.  

Rata de participare în 

formarea continuă a 

populaţiei adulte (25-64 

ani) 

Diversificarea sistemului de ofertare pentru asigurarea celei de-a doua şanse la 

educaţie, a educaţiei de bază a adulţilor.  
Extinderea reţelei de servicii educaţionale pentru adulţi.  

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IMPACT 

Rata şomajului tinerilor 

din grupa de vîrstă 15-24 

de ani 

Ponderea şomerilor tineri 

în numărul total al 

şomerilor 

Şomajul de lungă durată 

Necesitatea adoptării unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei absolvenţilor prin 

încheierea de protocoale de colaborare între ISJ-uri şi AJOFM-uri, monitorizarea 

administrativă a inserţiei absolvenţilor prin parteneriatul ISJ-AJOFM, realizarea de 

proiecte privind inserţia absolvenţilor de către CJRAE de la nivelul judeţelor, 

compatibilizarea datelor din şomaj cu noile trasee şi finalităţi ale sistemului de 

educaţie şi formare profesională. De asemenea sunt necesare realizarea periodic a unor 

sondaje în rândul absolvenţilor şi a angajatorilor care să vizeze inserţia profesională, 
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Rata de inserţie a 

absolvenţilor la 6,12 şi 36 

luni de la absolvire, pe 

niveluri de educaţie şi 

domenii/profiluri de 

formare profesională  

gradul de utilizare a competenţelor  şi alte informaţii utile privind finalităţile 

sistemului de educaţie şi formare profesională. 

DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI ÎPT 

Structura ofertei pe 

domenii de formare 

profesională, profiluri şi 

calificări  

Creşterea semnificativă a numărului şi varietăţii ofertelor de educaţie şi formare, 

pentru a asigura mai multe opţiuni şi o accesibilitate sporită.  

Evaluarea sistematică a planurilor de şcolarizare la nivel local şi regional, din 

perspectiva relevanţei pentru cerinţele şi tendinţele de pe piaţa muncii. Această măsură 
ar trebui corelată cu restructurarea reţelei şcolare. 

 

 

REZUMATUL PRINCIPALELOR CONCLUZII ŞI OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII ÎPT 

 

Principalele concluzii şi recomandări pentru sistemul de educaţie şi formare profesională precizate la sfârşitul 

fiecărui capitol. Scopul acestora este de a îmbunătăţi planul de acţiune propus pentru următoarea perioadă. Prezentul 

capitol se rezumă la a sintetiza unele dintre implicaţiile mai importante rezultate din analiză şi de a introduce acţiunile 

detaliate în capitolul final. 

În urma  analizelor din acest document programatic au fost formulate concluzii şi recomandări după cum 

urmează: 

Reducerea populaţiei de vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15-64 ani, concomitent cu creşterea 
numerică continuă a populaţiei în vârstă de peste  65 ani, arată pericolul unui deficit de forţă de muncă tânără, dar şi 

necesitatea de personal calificat pentru asistenţa socială şi medicală, care se vor avea în vedere la planificarea ofertei 

educaţionale. 

Eficientizarea reţelei şcolare va trebui să ia în considerare numărul de intrări care vor fi ţinând cont de rezultatul 

acestei analize: spor natural negativ, populaţie îmbătrânită, populaţia viitoare preponderent feminină în anumite zone, 

educaţie multiculturală, creşterea accesului pentru grupurile etnice dezavantajate. Evoluţiile demografice scot în 

evidenţă necesitatea implicării educaţiei iniţiale şi educaţiei continue, în   dobândirea de noi competenţe: mediu, 

calitate, comunicare, managementul riscului, conducerea afacerilor, pentru asigurarea competitivităţii şi pregătirea 

grupei de vârsta mijlocie pentru cerinţele de competenţe şi calificări cerute pe piaţa muncii. Vor fi luate în considerare 

şi fenomenele de migraţie externă. 

Necesitatea creşterii nivelului de calificare şi asigurarea unei pregătiri de bază largi, competente tehnice 

generale, solide; realizarea de  parteneriatelor şcoală operator economic şi realizarea de CDL conform cerinţelor 
agenţilor economici. 

Referitor la cererea de pe piaţa muncii au fost formulate următoarele concluzii si recomandări: 

Domeniul care se regăseşte în majoritatea judeţelor regiunii este domeniul serviciilor şi construcţiile. 

Raportul cerere-ofertã pe domenii de activitate este negativ, conform prognozelor efectuate de Institutul Naţional de 

Cercetare Ştiinţificã în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, urmând o tendinţã de scădere  către anul 2013.  

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, reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor; 

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

Sunt sugerate tendinţe de scădere a ocupării în agricultură, vânătoare şi silvicultură, 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. 

Întărirea capacităţii instituţionale şi a competenţelor structurilor parteneriale create la nivel local şi regional, 

precum şi identificarea unor soluţii de susţinere a activităţii acestor structuri. 
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ANALIZA  MEDIULUI  INTERN 

 

 2.5 Predare- învăţare: 
 

      Situaţia la învăţătură   
La sfârşitul anului şcolar 2019 – 2020, rămași 531 elevi liceu plus 9 postliceală. Rata de absolvire a fost 

99,23% față de 98,93% în anul școlar trecut. În 2019 – 2020, dacă ne raportăm la momentul intrării elevilor în vacanţa 

de vară, procentul de promovabilitate la liceu zi a fost  99,23%  (doar 2 corigenți ) față de anul școlar trecut când 

promovabilitatea înaintea examenelor de corigență a fost 77,91% .  Dar trebuie să avem în vedere și situația specială 

cu care ne-am confruntat în semestrul II datorită pandemiei. 

 
 

Nivel de 

învăţământ 

Promovaţi Repetenţi Exmatriculaţi 

Liceu zi 227 2 2 

Liceu seral 304 0 18 

Situaţia statistică a numărului de elevi    
 

clasa 

La 

inceput 
de an 

şcolar 

Aban 
don 

veni
ţi 

transferaţi retraşi 
 

Exmatri 

culaţi 

 
Repetenţi 

Rămaşi la sfarşit de 
an şcolar (după 

corigenţe) 

IX 72 2 0 1 1 0 2 66 

X 71 1 0 7 3 0 0 60 

XI 48 0 0 2 7 1 0 38 

XII 70 0 0 1 0 1 0 63 

TOTAL 261 3 0 11 11 2 2 227 

IXs 22 2 20 0 3 1 0 36 

Xs 62 0 1 0 2 2 0 59 

XIs 86 0 12 0 0 3 0 95 

XIIs 57 0 3 0 2 2 0 56 

XIIIs 70 0 0 0 2 10 0 58 

TOTAL 297 0 36 0 9 18 0 304 

 

abandon = cei retrași de la cls IX sau X 
 

Câteva comparaţii la liceu zi faţă de anul şcolar trecut 

Promovabilitate 

 

 

  Promovaţi Repetenţi Exmatriculaţi Procent %  

 2017-2018 
306 11 2 99.67% 

 2018-2019 272 6 0 98.93% 

 2018-2019 227 2 2 99.23% 
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Rata de absolvire la momentul depăşirii examenelor de corigenţă este bună, dar la momentul încheierii 

cursurilor este destul de scăzută, exitând un număr consistent de corigenţi la 1 sau 2 discipline .  

      

clasa an.sc. înscrişi la sfârşit an şc exmatriculaţi 

 
2017-2018 52 48 0 

IX  2018-2019 84 73 0 

   2019-2020 72 66 0 

 
2017-2018 86 76 0 

X  2018-2019 46 44 0 

   2019-2020 71 60 0 

 
2017-2018 99 93 1 

XI  2018-2019 78 70 0 

   2019-2020 48 38 0 

 

2017-2018 92 89 0 

XII  2018-2019 86 85 0 

   2019-2020 70 63 0 

 

               
 

                         BACALAUREAT 

 

  Lb.Rom. Matemat 

Proba la 

alegere 

2018 93.27% 67,34% 85,71% 

2019 68,85% 28,80% 48,87% 

2020 76,08% 41,30% 67,39% 

                              

                        
 

 

 



 23 

Situaţia absenţelor  la sfârşitul  anului şcolar 2019 - 2020: 

clasa 

Absenţe 

total motivate nemotivate 

IX 4347 3000 1347 

X 5154 3939 1215 

XI 3074 2711 363 

XII 5963 5153 810 

TOTAL 18538 14803 3735 

IXs 987 603 384 

Xs 2149 1604 545 

XIs 723 456 267 

XIIs 1668 1259 409 

XIIIs 2768 2045 723 

TOTAL 8295 5967 2328 

 
 

                                            

 
                                           x numărul mare de absenţe nemotivate la clasele IX – X se datorează 

faptului că învăţământul obligatoriu de 10 clase nu permite eliminarea elevilor problemă. 

 

      În anul şcolar 2019- 2020 numărul mediilor generale a fost repartizat astfel: 

 clasa 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10. 

IX 4 15 24 21 2 

X 4 13 22 12 9 

XI 0 8 15 12 3 

XII 0 4 2 30 9 

TOTAL 8 40 81 75 23 

IXs 1 23 12 0 0 

Xs 19 40 0 0 0 

XIs 4 54 34 0 0 

XIIs 4 45 7 0 0 

XIIIs 2 47 6 6 0 

TOTAL 30 209 59 6 0 

 

   Medii la purtare in anul şcolar 2019-2020 

 clasa 6 7 8 9 9-10. 

IX 1 2 2 6 55 

X 0 7 5 5 43 

XI 1 7 2 2 26 

XII 0 2 1 5 55 

TOTAL 2 18 10 18 179 

IXs 0 0 0 0 36 

Xs 0 0 0 0 59 

XIs 0 0 0 0 95 

XIIs 0 0 0 0 56 

XIIIs 0 0 0 0 58 

TOTAL 0 0 0 0 304 

 

ABSENŢE 
   an scolar total motivate nemot. 

2017-2018 36300 29756 6547 

2018-2019 34361 17754 16607 

2019-2020 26833 20770 6063 
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Şi comparativ pe 3 ani şcolari la zi Medii 
 

  5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10. 

2016-2017 2 70 104 81 22 

2017-2018 15 97 108 65 21 

2018-2019 66 89 65 43 9 
 

Medii la purtare 

  6 7 8 9 9-10. 

2017-2018 15 97 108 65 21 

2018-2019 66 89 65 43 9 

2018-2019 8 40 81 75 23 
 

                  Monitorizarea procesului de instruire şi educare a elevilor, aplicarea metodelor 
interactive şi centrate pe elevi în predare/învăţare/evaluare 
 

S-a concretizat prin aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii la nivelul şcolilor din învăţământul 

profesional şi tehnic care presupune realizarea monitorizării interne şi completarea formularelor de monitorizare 

internă, o dată la 3 luni.  

 Se referă în primul rând la procesul de predare şi învăţare 

 

Perioadă Număr lecţii 

asistate 

Număr profesori observaţi Număr total de 

observatori 

09.09.19 – 13.12.19 29 20 19 

13.01.20 – 15.03.20 14 8 4 

15.03.20 – 12.06.20 6 6 2 

 

Observări la lecţii 

Aspecte pozitive: 
 promovarea egalităţii şanselor 

 asigurarea cadrului optim pentru desfăşurarea lecţiilor 
 utilizarea metodelor învăţării centrate pe elev 

 utilizarea strategiilor diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare 

 selectarea unei game variate de resurse materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de diferitele nevoi ale 

elevilor 

 aranjarea optimă a spaţiului de lucru ori de câte ori este posibil 

 încurajarea elevilor în a pune întrebări şi a depune effort 

 

Aspecte care necesită ameliorare : 

 Nu sunt cunoscuţi toţi elevii cu nevoi speciale 

 Resursele materiale nu sunt la nivelul dorit la toate calificările existente în şcoală 

 Există profesori care nu folosesc strategii variate de predare învăţare pentru a răspunde stilurilor de 

învăţare 
 Există profesori care nu menţin relaţii de comunicare eficace cu alţi profesori şi cu managerii 
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 Lipsa de receptivitate faţă de nou a unor membrii ai colectivului didactic 

Soluţii: 
 Modernizarea resurselor materiale care sunt la nivelul dorit cu fonduri din alte proiecte sau din venituri 

proprii 

 Identificarea elevilor cu nevoi speciale pe clase şi monitorizarea acestora 

 Şedinţe de catedră pentru analiza implicaţiilor presupuse de asigurarea calităţii, a rezultatelor elevilor şi 

găsirea de soluţii pentru trezirea interesului personalului care a dat dovadă de lipsă de receptivitate 

 Exemple de bune practici la nivel de şcoală 
 

Inspecţiile tematice s-au axat pe: 

 Managementul și dezvoltarea instituțională, organizarea, întreținerea spațiilor și a mijloacelor școlare, 

Protecția muncii și PSI, avize sanitare de funcționare 

 Monitorizarea organizării și desfășurăriisimulării probei scrise din cadrul examenului de bacalaureat național, 

martie 2019 

 Monitorizarea modului în care se desfăşoară probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale în 

cadrul  examenului de Bacalaureat 13.06.2019 

 Evaluare management- iunie 2019 cu tematica Evaluarea managementului scolar si institutional in toate UPJ 

în vederea acordării calificativelor directorilor și directorilor adjuncți 

 
Dovezi : Rezultatele autoevaluării sunt evidenţiate în Raportul de autoevaluare din septembrie - octombrie 2019. 

Evaluarea externă s-a realizat prin  inspecţia de monitorizare  efectuată de ISJMM . Documentele elaborate pentru 

autoevaluare şi evaluarea externă se găsesc la Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.  

 

       Participare la educaţie (facilităţi acordate elevilor)    

În România, dreptul la educaţie pentru toţi copiii şi tinerii, indiferent de origine socială sau etnică, de sex sau 

apartenenţă religioasă, precum şi gratuitatea învăţământului de stat sunt garantate prin Constituţie. 

 

Sprijinul acordat elevilor din şcoala noastră se prezintă astfel:  

  Burse elevi :   

 SEMESTRUL I SEMESTRUL II 

 94 dosare depuse 

87 dosare eligibile 

72 dosare depuse 

13 dosare eligibile după eliminarea celor cu media 
sub 10 la purtare, precum si a celor corigenti 

1 Burse de performanţă  0 Burse de performanţă 0 

2 Burse de merit 20 Burse de merit 9 

3 Burse de studiu 1 Burse de studiu 0 

4 Burse sociale orfani 0 Burse sociale orfani 0 

5 Burse sociale boala 4 Burse sociale boala 4 

6 Burse sociale venituri mici 0 Burse sociale venituri mici 0 

7 Burse sociale rurale 62 Burse sociale rurale 0 

 total 87 total 13 

 

Programul „Bani de liceu”: 

Anul Numar dosare 

depuse 

Numar dosare 

avizate favorabil 

Numar elevi care au pierdut 

banii pt absenţe 

2019-2020 24 23 2 

 

Programul „Euro 200”:   

Anul Numar cereri 

depuse 

Numar cereri avizate 

favorabil 

Numar bonuri 

valorificate 

Numar bonuri 

nevalorificate 

2019 – 2020 1 0 0 - 

 

Abandonul şcolar la nivelul şcolii noastre este permanent monitorizat şi se încearcă reducerea lui substanţială, chiar 

dacă nu-i  putem elimina cauzele. O oglindă a pierderilor înregistrate în anul şcolar 2018 - 2019  este redată în 

continuare: 

Treapta / 

nivelul de 

învăţământ 

Număr de elevi înscrişi 

 
Cauze 

Înscrişi 

total 

Retraşi 

 

Exmatri- 

culaţi 

Repe- 

tenţi 

Abandon -provenienţa unor copii din 

familii foarte sărace; 

-părinţi cu nivel redus de 
intruire; 

-distanţă mare faţă de 

şcoală; 

Liceal IX-XII zi 261 11 2 2 3 

Liceal  Seral 297 9 18 0 2 

TOTAL 558 20 20 2 
 

5 
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La seral se mai inscriu cei din XI s in sem II 

Pierderile  înregistrate pe  profile se găsesc în Anexa A 2.2   din PAS anexe 

 

2.6 Resurse şi materiale de învăţare 

 Prin proiectele Phare TVET 2001 – 2003, Salvaţi castanul comestibil şi AFM “Educaţia ecologică – 

investiţie sigură pentru viitor !”s-au obţinut dotări materializate în: 

- echipamente pentru domeniile protecţia mediului, chimie industrială, electric şi mecanic.  

- echipamente de birotică 

Din fondurile bugetare au fost dotate laboratoarele de chimie, fizică, biologie, sala de sport, cabinetul 

psihologic, biblioteca; s-au achiziţionat echipamente de birotică şi consumabilele necesare desfăşurării activităţii 

didactice, iar cu sprijinul ISJMM şi al Primăriei Baia Mare s-a înfiinţat, amenajat şi dotat Centrul de Documentare 

şi Informare, respectiv s-au achiziţionat 31 de calculatoare performante.  

Prin sponsorizări ale părinţilor s-au procurat  materiale de învăţare necesare instruirii practice - profil Tehnic,  

mobilier şcolar. 

 

 

 
         

 
      
2.7 Succesele elevilor 

Urmare a eforturilor conjugate ale cadrelor didactice şi ale elevilor s-au  obţinut : 

 Rezultate mai  bune obţinute la examene şi procentul de promovabilitate  ridicat. Analiza comparativă a 

procentului de promovabilitate şi a rezultatelor obţinute la examene se  găsesc în Anexa A 2.6  

 Premii la olimpiadele şcolare, etapele judeţene  
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 Premii la concursuri şcolare în domeniile : proiecte de literatură, matematică, chimie, protecţia mediului, 

sport, reviste şcolare. 

 

2.8 Informarea, consilierea şi orientarea elevilor      
 Orientarea şi consilierea elevilor, identificată ca obiectiv specific la nivelul regiunii,  poate fi abordată sub 

doua aspecte:  

 tendinţe şi evoluţii în sondajele de opinie ale elevilor  

 creşterea numărului de profesori consilieri în regiune   

         Informarea, orientarea şi consilierea elevilor  la nivelul şcolii s-a realizat prin : 

- orientare şi consiliere profesională –  prin orele de dirigenţie 

- lecţii vizită la operatori economici de profil  

- stagii de practică la operatori economici 

- prelucrarea metodologiilor de oganizare şi desfăşurare a examenelor  

- prelucrarea metodologiei de continuare a studiilor  

- participarea la Job Shadow Day 
Rezultatele informării, orientării şi consilierii elevilor pe toată durata şcolarizării se concretizează şi în 

inserţia socio-profesională a absolvenţilor. Anexa A 2.8  

 

2.9 Calificări şi curriculum 
 

Structura pe profile şi domenii a claselor la începutul anului şcolar 2019- 2020 așa cum s-a cerut în Anexa 2 de 

către ISJMM 

LICEU  ZI 

Profilul 

Domeniul 

de 

pregătire 

Nivelul 

de 

calificare 

Calificarea 

profesională  

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2019-

2020 - ZI 

Nr. ordinului 

ministrului de 

Liceu - filieră tehnologică - ZI 

A
u

to
r
iz

a
r
e 

A
c
r
e
d

it
a

r
e
 

Nr. clase Nr. elevi 

a  

IX-

a 

a  

X-

a 

a  

XI-

a 

a  

XII-

a 

a  

IX-

a 

a  

X-a 

a  

XI-

a 

a  

XII-

a 

Resurse 

naturale şi 

protecţia 

mediului 

Protecţia 

mediului 

4 Tehnician 

ecolog şi 

protecţia 

calităţii 

mediului 

0.5 1 1 2 24 22 20 36 

  
OMECT 

5770/2006 

Resurse 

naturale şi 

protecţia 

mediului 

Industrie 

alimentară 

4 Tehnician 

analize 

produse 

alimentare 

1 1 1 1 30 29 28 19 

  
OMEN  

4945/31.08.2018 

Resurse 

naturale şi 

protecţia 

mediului 

Silvicultură 4 Tehnician în 

silvicultură şi 

exploatări 

forestiere 

0.5 1 0 1 18 20 0 15 

  
OMECS 

5198/11.09.2015 

 

SERAL 

Profilul 

Domeniul 

de 

pregătire 

Nivelul 

de 

calificare 

Calificarea  

profesională  

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2019-2020 - 

SERAL 

Nr. ordinului 

ministrului de 

Nr. clase Nr. elevi 

A
u

to
r
iz

a
r
e 

A
c
r
e
d

it
a

r
e
 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

XIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

XIII 

Resurse 

naturale 

şi 

protecţia 

mediului 

Protecţia 

mediului 

4 Tehnician 

ecolog şi 

protecţia 

calităţii 

mediului 

1 0 1 0 1 22 0 28 0 38 

  OMECT 

5770/2006 

Tehnic Electric 4 Tehnician în 

instalaţii 

electrice 

0 2 0 1 0 0 62 0 32 0 

  OMECT 

5770/2006 

Tehnic Chimie 

industrială 

4 Tehnician 

chimist de 

laborator 

0 0 1 1 1 0 0 58 25 32 

  OMECT 

5770/2006 
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ÎNVĂȚĂMÂNT  POSTLICEAL 

 

Domeniul  

Nivelul 

de 

calificare 

Calificarea 

profesională  

Învăţământ postliceal Nr. ordinului ministrului de 

Nr. clase Nr. elevi  

autorizare acreditare 
An I An II An I An II 

Energetic 5 
Tehnician 

electroenergetician 
1 

 

 

1 7 

 

 

6 
5752/ 

12.11.2015   

 

Realizarea planului de şcolarizare la liceu zi in proporție de 150 % şi la seral 100 % pentru 2019 - 2020 

demonstrează că am găsit modalităţile cele mai potrivite pentru promovarea şcolii noastre la nivel de comunitate şi în 

special faţă de elevii de clasa a VIII a  şi părinţii lor. Din păcate ne-am confruntat cu probleme serioase la aprobarea 

numărului de clase inițial,  dar având în vedere scăderea demografică masivă se ridică serioase semne de întrebare 

referitor la cifrele de școlarizare repartizate la liceele teoretice față de cele tehnologice, știindu-se că ținta UE pentru 

2020 este ca învățământul profesional și tehnic să ajungă la 70 % inclusiv în țara noastră. 

Faptul că sunt clase de care nu au numărul de elevi maxim prevăzut se datorează scăderii demografice şi 

faptului că se permite liceelor plasate mai central să depăşască numărul de 30 elevi pe clasă chiar şi cu 6. 

Acest fapt implică o responsabilitate crescândă a colectivului didactic faţă de calitatea actului didactic, 
diversificarea activităţii educative pentru a oferi şanse egale de integrare a tuturor elevilor, pentru a forma la elevi 

competenţele necesare integrării socio–profesionale şi a le dezvolta capacitatea de a se adapta la o societate în 

continuă schimbare, faţă de modul în care ne tratăm elevii. 

 Analiza comparativă a numărului de elevi şcolarizaţi este realizată în Anexa A 2.1  
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2.10  Resurse  materiale şi umane 
 Resurse materiale  

S-au procurat din Buget local 

laptop,imprimanta,aspirator 4980 

usa intrare parter 3000 

analiza risc securitate fizica 1500 

reconditionat,izolat sala sport 17415 

colectare deseuri periculoase 2080 

reparat circuite electrice 564 

dezinfectie 1968 

masti,dezinfectanti 666 

TOTAL  32173 
 

S-au procurat din Venituri proprii 

stingatoare 1615 

reconditionat,zugravit cantina 15320 

mingi,palete 597 

deratizare 1934 

dvr,sistem supraveghere 3194 

stingatoare 786 

TOTAL  23446 
 

 Sursa  2019 - 2020 

venituri proprii 23446 

bugetul local 32173 

TOTAL 55619 
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 Resurse umane 

În 2019-2020 în unitatea noastră au funcţionat 35 cadre didactice, 11 cadre didactice auxiliare, iar personalul 

nedidactic numără 12 angajaţi.   

 Structurarea personalului didactic se prezintă astfel: 

Nr. total Titulari 

+ 

detaşaţi 

Suplinitori Docto

rat 

Grd 

did I 

Grd. 

did II 

Def. Debutanţi 

calificaţi necalificaţi 

35 profesori 29 + 1 4 1 0 22 6 6 1 
 

             

 
 

Deoarece personalul de întreţinere şi pază este mic ne -am confruntăm cu aceleaşi probleme din anii anteriori 

şi anume: scăderea calităţii şi operativităţii activităţii personalului de întreţinere, în pofida orelor de lucru 

suplimentare. 

 

2.11 Parteneriate şi colaborări    

 
Parteneriate şcoală – intreprindere 

Regiunea trebuie să fie pregătită în a depune proiectele stabilite în cadrul parteneriatelor  dintre autorităţile 

locale şi regionale, în mod eficient, eligibil şi în funcţie de necesităţi, pentru accesarea fondurilor structurale, după 

aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. 
O componentă de baza a managementului este găsirea de parteneri şi sponsori. Şcoala noastră trebuie să fie 

pregatită să dezvolte parteneriate puternice si eficiente, pentru a accesa fondurile structurale.  

 Parteneriatele  noastre cu operatorii economici se realizează pe următoarele domenii:  

 Elaborarea curriculumului în dezvoltare locală 

 Membrii în consiliile de administraţie  

 Organizarea unor stagii de formare profesională a elevilor prin instruire practică 

 Colaborare în realizarea orientării şi consilierii profesionale a elevilor  

 Participarea la elaborarea planului de acţiune a şcolii 

 Proiecte comune în folosul comunităţii, sponsorizări  

 Din anul 2000 am început o colaborare eficientă  cu următorii agenţi economici: S.C.VITAL SA, AGENŢIA DE 

PROTECŢIA MEDIULUI, FAIMAR S.A., SC ELECTRICA SA, SPITALUL  JUDEŢEAN  DE  URGENŢĂ, 
SOCIETATEA  COMERCIALĂ  APROVIZIONARE  PRESTĂRI  SERVICII  etc.  

Unele au continuat, altele nu mai există deoarece nu mai sunt firmele respective, dar s-au dezvoltat cele 

funcţionale, s-au iniţiat altele şi se continuă căutarea şi stabilirea de noi parteneriate. Anexa 3 

Reţele parteneriale    -  Anexa A 2.9     

Reţele parteneriale naţionale şi internaţionale cu şcolile pilot din proiectul”Întâlnirile Franco-române 

pentru turism”. 

Parteneriate bilaterale - Parteneri ai şcolii: 

- Inspectoratul Şcolar  al Judeţului Maramureş – consultare, îndrumare şi control 

- Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) organ consultativ care funcţioneză pe lângă 

inspectoratul şcolar. Acesta se implică activ în exerciţiul de planificare a ofertei şcolare, respectiv re-orientări de 

profil în domenii profesionale prioritare şi avizarea planurilor de şcolarizare; 

  -  Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE) 
- Casa Corpului Didactic (CCD) – asigurarea calităţii procesului didactic, prin cursuri de formare a   cadrelor didactice 

şi a directorilor de unităţi şcolare; 

- Consiliul Judeţean, Consiliul local – elaborarea planului de acţiune al şcolii. 

- ONG-uri 
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- AJOFM 

- Universităţi 

- Operatori economici                                        

 

Exemple de bună practică 

1. Derulare de proiecte  - realizarea de activităţi şi acţiuni cu teme ecologice şi valori europene cu diverşi parteneri: 

a. Activităţile din proiectul Eco-şcoala PROGRAM  MONDIAL: 

Perioada: septembrie 2019 – august 2020 
        Participanţi: cadre didactice şi elevi  

Caracterul innovator: 

Prin acţiuni de voluntariat comunitatea şcolară va fi implicată desfăşurarea  activităţilor din programul Eco - 

Şcoala antrenând în aceste activităţi şi reprezentanţi ai Primăriei, ai specialiştilor în domeniul protecţiei mediului din 

instituţiilor publice băimărene.  

Activităţile presupun mijloace diferite de acţiune, un alt fel de a învăţa al elevilor. 

Tot „secretul” constă într-un efort conjugat, desfăşurat cu responsabilitate la toate nivelurile, începând cu clasa, şcoala, 

familia, societatea. Doar în acest mod se poate interveni pentru diminuarea poluării şi conservarea naturii, care este un 

drept la demnitate şi libertate ce aparţine în egală măsură nouă  şi generaţiilor viitoare. 

Impact:  
– Creşterea numărului de elevi care doresc să se implice în activităţi ecologice 

– Schimbarea mentalităţii elevilor, care învăţând unii de la alţii vor deveni cetăţeni europeni activi 
Rezultate calitative: promovarea activităţilor educative prin acţiuni de ecologizare prioritare în U.E. cu promovarea 

nediscriminării, interculturalităţii, demnităţii şi libertăţii. 100% rezultatele vor fi utilizate la nivelul instituţiei, 

50% la nivelul partenerilor. 

b. Activităţile din proiectul Patrula de reciclare: 

Perioada: septembrie 2019 – august 2020 

        Participanţi: cadre didactice și 20 elevi 

Impact asupra:  
Şcolii: 

- Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare profesori – elevi; 

- Imagine bună în comunitate;                                                                                                                                                                                                      

Personalului şcolii: 

- O mai bună colaborare; 

- Motivaţia pentru participare în proiecte şi activităţi; 

Elevilor: 

- Consolidarea relaţiilor dintre elevi; 

- Formarea spiritului civic.; 

- Stimularea interesului pentru activităţile de voluntariat, cu respectarea libertăţii de informare şi 

exprimare; 

Comunităţii locale: 

- Implicarea elevilor ca cetăţeni europeni activi în viaţa comunităţii; 

- Realizarea de parteneriate cu alte şcoli/licee, operatori economici, parteneri sociali, prin intermediul 

programului 

Rezultate calitative: Valorizarea elevilor ca tineri, a căror activitate şi opinie contează; Construirea unui 

comportament ecologic responsabil prin aderarea la o misiune ecologică, de grup, importantă; Însuşirea unor 

abilităţi benefice pe termen lung: lucrul în echipă, prezentarea şi susţinerea propriilor idei, stimularea 

creativităţii, a spiritului de competiţie, cu respectarea libertăţii de gândire, de conştiinţă şi de religie, a 

libertăţii de exprimare şi de informare; Creşterea stimei de sine prin prezentarea lor ca modele de conduită 

în sânul familiei şi în comunitate; 

c. Activităţile din proiectul ,, Educație_Progres_Succes” ( ROSE): 

Perioada:  2018 – 2022 

        Participanţi: cadre didactice, 120 de elevi  ai şcolii şi membri ai comunității locale . 

Impactul asupra:  
- Şcolii: 

- creşterea prestigiului şcolii prin rezultatele elevilor; 

- Reducerea absenteismului și a ratei de abandon școlar; 

- Creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat 

- Dezvoltarea parteneriatelor cu școlile colege de proiect prin consultare în modul de abordare al raportărilor, 

de întocmire a documentelor necesare 

Personalului şcolii: 

- Motivaţia pentru participare în proiecte şi activităţi; 

- Cunoașterea mai bună a elevilor datorită timpului suplimentar petrecut cu aceștia îi va ajuta să le poată acorda 

consilierea de care au nevoie, să le ofere șanse egale, să le insufle dorința de a învăța, dar și de a respecta 

demnitatea umană, de a nu discrimina, de a alege liber ocupația, dar și de a fi responsabil pentru ceea ce 

fac; 
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 Elevilor: 

- Îmbunătățire rezultatelor la învățătură; 

- Îmbunătățire rezultatelor la examene 

- Înțelegerea faptului că nu poți obține rezultate fără muncă susținută, dar respectând libertatea și egalitatea 

de șanse 
- Comunităţii locale: 

- Implicarea elevilor ca cetăţeni europeni activi în viaţa comunităţii, contribuind la dezvoltarea durabilă; 

Rezultate calitative: 

      -    Valorizarea elevilor ca tineri, a căror activitate contează 

- Stimularea și promovarea activităților economice și a antreprenoriatului 

    -  Stimularea și promovarea activităților sociale, educației și a tineretului 

d. Activităţile din cadrul Proiectelor de service learning  ale Clubului GreenIMPACT MM ATTRACTION , 

Colegiul Tehnic ,,C.D.Nenițescu”, Baia Mare și finanțat de Fundația pentru tineri și comunitate Noi Orizonturi 

Perioada: septembrie 2019 – august 2020 
        Participanţi: cadre didactice, elevi, locuitori din Baia Mare, care valorizează : muzica tradițională, povești, 

legende, obiceiuri  ale locului Șezători, Povești cu Mama Pădurii, Mârțoaga, Legende ale originii locurilor, dealurilor, 

legenda lui Pintea Viteazu, despre Metehei,Tanjaua, Crăciunul, jocul moșilor, jocuri și joc tradiționale:Tupu, 9 

Ptetri,Țurca, Arcașu, Păpuși, Găzdoaia, Jocul lui Vili, Firaru-Potcovaru, Nunta, Măști 

S-au creat ateliere-spectacol cu: povești dramatizate,  jocuri și instrumente  muzicale  și gospodărești  create din 

resurse locale ( lemn, pânză, pietre, fructe de pădure, cereale, lână, cânepă ), materiale reciclabile: sticle, conserve, 

borcane, carton etc), cărți poștale, și de asemenea vom  confecționa noi diferite jocuri din cele enumerate mai sus. 

 Prin aceste evenimente se promovează interculturalitatea, voluntariatul, păstrarea și dezvoltarea patrimoniului cultural 
european, toleranţa, dezvoltarea personală. 

Impact asupra:  

Şcolii: 

- creşterea prestigiului şcolii 

- realizarea  unor parteneriate cu alte şcoli interesate de problemele actuale de protecţie a mediului                                                                                                                                                                                                      

Personalului şcolii: 

- respectul faţă de om, natură, implicit respectul demnităţii şi libertăţii 

- motivaţia pentru participare în proiecte şi activităţi; 

Elevilor: 

- creşterea interesului elevilor şi a implicării acestora în activităţi cu caracter ecologic 

- stimularea interesului pentru activităţile de voluntariat, cu respectarea libertăţii de informare şi exprimare; 

Comunităţii locale: 

- implicarea elevilor ca cetăţeni europeni activi în viaţa comunităţii; 

formarea spiritului civic 

2. Consultaţiile pentru examenele finale şi pentru elevii capabili de performanţă 

- Participanţi: profesorii şi elevii 

- Impact: conştientizarea necesităţii abordării unui mod corect de a învăţa 

3. Pagina web a şcolii, comunicare prin e-mail, pagina de Facebook a şcolii.    S-a realizat o nouă pagină web. 

Obiectiv: facilitarea comunicării prin e-mail şi popularizarea şcolii. 

 4. Parteneriate: Centrul Europe Direct Direct CDIMM, CJRAE, Serviciul Public de Ambient Urban al Administraţiei 

Publice Baia Mare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti”, Serviciul Public de 

Asistenţă Socială Serviciul Incluziune Socială, Asociaţia pentru Dezvoltare prin Educaţie, Informare şi Susţinere, 

operatori economici: S.C. VITAL  S.A.; S.C. ELECTRO  SISTEM  S.R.L.; S.C. FAIMAR  SRL; Ocolul Silvic RA Baia 

Mare; Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureş, Spitalul Judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia 
Mare etc 

       Obiective: 

 - pregătirea practică a elevilor în condiţii ce sporesc egalitatea de şanse 

- desfăşurarea în comun de proiecte, programe, activităţi ecologice şi acţiuni care promovează valorile 

morale, tradiţionale, europene 

-  amenajarea zonei verzi a şcolii prin sponsorizare cu puieţi şi plante  

- dobândirea de către elevi a competenţelor profesionale şi antreprenoriale 

Educatia adultilor 

 Realizarea de cursuri de calificare şi  reconversie profesionala a adultilor, de către şcoala noastră, prin 

autorizarea pe programe de formare, este in curs de desfăşurare.  Anexa 4   

2.12 Dezvoltarea personalului    
            Formarea continuă a cadrelor didactice se axează pe două componente: 

 Formarea cntinuă prin grade didactice  

Inspecţiile  efectuate  în  2019-2020 candidaţilor din şcoală :   

Gradul didactic 

solicitat 

Număr candidaţi 

înscrişi 

Inspecţii curente  Inspecţii 

speciale 

Total inspecţii  

I 1 1 0 1 
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Participarea personalului la formare continuă  în anul şcolar în curs 
Se va realiza în funcţie de oferta CCD şi MEN.     

Inspecţii în vederea obţinerii gradelor didactice, vor avea loc pentru cadrele didactice înscrise la acestea. 

 

Gradul didactic 

solicitat 

Număr candidaţi 

înscrişi 

Inspecţii curente  Inspecţii 

speciale 

Total inspecţii  

II 2 2 2 4 
    

Analiza SWOT   
  

   SWOT FACTORI  POZITIVI FACTORI  NEGATIVI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FACTORI  

INTERNI 
 
 
 
 

 
 
 

Puncte tari cheie 

 Echipa managerială asigură o conducere şi un 
management caracterizate prin eficacitate în ceea ce 
priveşte calitatea educaţiei 

 Şcoala oferă condiţii egale de acces la programele de 
învăţare, un mediu sigur şi sănătos  şi sprijină toţi 

elevii  

 Elaborarea PAS într-un cadru de parteneriat  

 Dotare foarte bună în domeniile chimie industrială şi 
protecţia mediului, a laboratoarelor de fizică, 
chimie, biologie, a sălii de sport, a CDI-ului 

 80 % din cadrele didactice au gradul didactic II sau I 

 Personal didactic competent, interesat de formare 
continuă şi utilizarea strategiilor ICE  

 Existenţa cadrelor didactice autori de manuale, 
formatori naţionali, autori de curricule şi subiecte 
pentru exemenul de bacalaureat, membri în Corpul 
Naţional de Experţi în Management Educaţional 

 Promovarea tuturor valorilor europene cu 
precădere  egalitatea, demnitatea umană şi 

libertatea 

 Statutul de ECO –SCOALA şi Steagul verde 
obţinute în septembrie 2008 şi redobândite în 2010, 
respectiv în 2012, 2014, 2016 și 2018 

 Servicii oferite elevilor prin internatul şi cantina 
şcolii 

 Parteneriate sociale funcţionale 

 CDL-uri adaptate la nevoile şi interesele comunităţii 
locale şi a partenerilor sociali; 

 Buna colaborare cu CLDPS, AJOFM în stabilirea 
priorităţilor privind planul de şcolarizare în 
concordanţă cu strategia de dezvoltare economico-
socială a judeţului;  

 Absolvenţii posedă abilităţi generale crescute de 
operare PC, IT , limbi străine; 

 Existenţa paginii web a şcolii, a paginii şcolii pe 
Facebook 

 Profesorii stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii, 
cu ceilalţi profesori, cu alţi membri ai personalului şi 
nu în ultimul rând cu directorii; 

 Rezultate bune ale elevilor la olimpiadele şi 
concursurile şcolare şi la examenele de certificare a 
competenţelor profesionale; 

 Procesul de autoevaluare este sistematic, efectuat 
anual împreună cu întreg personalul competent şi ia 
în considerare opiniile exprimate de toţi factorii 
interesaţi interni şi externi; 

 Domeniile de activitate selectate pentru a fi 
îmbunătăţite reprezintă un răspuns adecvat la 
punctele tari şi slabe ale şcolii; 

 Beneficii ca urmare a derulării proiectelor Educaţia 
ecologică investiţie sigură pentru viitor (proiect 
AFM), Building a Green Europe – BGE (proiect 

COMENIUS) şi Îmbunătăţirea calităţii educaţiei 

şi formării profesionale prin reţele parteneriale 
(proiect POSDRU), BoostINNO Social innovation, 

Puncte slabe cheie 

 avem mulți elevi liceu zi ai căror părinţi sunt 
plecaţi în străinătate la muncă  

 139 (53,26%) din elevii noştri  provin din 
diferite zone ale judeţului, din localităţi 
suficient de apropiate încât să poată face 
naveta;  în internat şi în chirie stau 83 elevi, 
adică 31,80%. 

 72,21 % elevi de la zi aparţin grupurilor 
dezavantajate ( venituri mici, navetişti, CES, 
centru de plasament, rrom, alte etnii sau cu 

părinţi decedaţi) 

 45,21 % provin din familii cu venituri mici 
(burse sociale şi bani de liceu) 

 Număr mare de elevi corigenţi la 1 sau  2 
discipline la încheierea cursurilor, în iunie – 
iulie  

 participare scăzută la examenul de bacalaureat  

 participare scăzută la examenul de certificare 
a competenţelor profesionale  

 Lipsa mijloacelor necesare pentru a face 
lecţiile mai atractive 

 Lipsa mijloacelor, a unui spaţiu 
corespunzător, a dotărilor necesare 
desfăşurării de activităţi extracurriculare 
menite să atragă elevii spre şcoală şi să-i facă 
să renunţe la ideea părăsirii timpurii a şcolii 

 Dotare materială insuficientă din punct de 
vedere calitativ a unor spaţii de învăţare 

 Lacunele în cunoştinţele  cu care vin elevii 
din şcoala general (45% din cei care vin) 

 Număr redus de cadre didactice implicate în 
elaborare de programe,  proiecte naţionale şi 
internaţionale etc. 

 Insuficienta implicare a unor cadre didactice 
în activităţile şcolii 

 Stabilirea unor ţinte individuale de învăţare 
este mai dificilă ca urmare a insuficientei 
cunoaşteri a elevilor   

 Modul de desfăşurare a examenelor finale nu-
i încurajează pe profesori să experimenteze 
noi perspective asupra predării şi învăţării 

 Uneori elevii nu sunt încurajaţi şi 
responsabilizaţi suficient pentru propriul 
proces de învăţare 

 Formularea neclară, uneori, a rezultatelor 
aşteptate ale exerciţiilor şi activităţilor 

 Insuficienta antrenare a elevilor în procesul de 
evaluare şi autoevaluare 
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a obţinerii titlului de Şcoală europeană in 2013 şi 
2016; 

 Participarea la programul educaţional de protecţie a 
mediului  „Patrula de reciclare”, la concursul 

internaţional Viaţă pentru mediu, viaţă pentru 
om, la acţiuni de plantare puieţi  

Derularea proiectelor sprijinite financiar de 
Consiliul Local şi  Primăria Baia Mare, prin 
programul de finanţare nerambursabilă în anul 2014 
- 2020: CITEŞTE_CONVINGE_CREAZĂ, 

Maramureşul in straie şi podoabe 
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           OPORTUNITĂŢI 
 Programele de dezvoltare economico – socială ale 

municipiului Baia Mare vizează în principal trei 
direcţii: ecologie, reciclarea deşeurilor, tehnologie 
informatică 

 Proiectele  cu finanţare, ca POS DRU , proiectul 
ROSE, granturi etc 

 Activităţi în parteneriate cu universităţi şi şcoli din 
Uniunea Europeană 

 Activităţile organizate de companii europene, 
asociaţii profesionale europene, ONG–uri cu scop 
educaţional/de formare profesională care activează 
la nivel european etc în care şcoala noastră poate fi 

partener 
 Posibilitatea de a aplica şi derula proiecte şi 

programe  Erasmus+ , eTwinning, Euroscola, 

Juvenes Translatores, Europa-casa noastră, 
granturi etc; 

 Înfiinţarea unei direcţii pentru gestionarea 
deşeurilor la nivelul Consiliului Judeţean, fapt ce 
demonstrează importanţa domeniului Protecţia 

Mediului. 
 Existenţa de programe în domeniul protecţiei 

mediului, atât în derulare, cât şi în perspectivă 
 O bună colaborare cu Facultatea de protecţia 

mediului de la Universitatea Tehnică locală; 
 Posibilitatea închirierii sălii de sport; 
 Adaptarea mai bună a curricumul-ului la nevoile 

pieţei forţei de muncă printr-o reţea de parteneriate  

              PERICOLE 
 Creşterea riscului de abandon şcolar 
 Creşterea vulnerabilităţii faţă de potenţiale influenţe 

negative 
 Reducerea dorinţei de finalizare a cursurilor, de 

participare la examenele finale 
 Scăderea numărului de elevi care continuă studiile 
 Refuzul de a participa la activităţile şcolare şi 

extraşcolare 
 Provenienţa elevilor şcolii din mediu social modest 
 Modificările rapide în sistemul educaţional 
 Implicarea redusă a părinţilor în sprijinirea şcolii  
 Existenţa unor prejudecăţi, chiar la cadrele 

didactice care vin să activeze aici, referitoare la o 
poziţionare inconvenabilă a şcolii 

 Reducerea populaţiei şcolare  
 Transferul unor elevi la alte unităţi şcolare după 

începerea anului şcolar, pe motiv de mai mare 
înţelegere a lor şi lejeritate a procesului instructiv - 
educativ 

 Majoritatea contractelor de parteneriat încheiate cu 

operatori economici la care se desfăşoară instruirea 
practică nu prevăd clauze care să oblige partenerul 
social să ajute în vreun fel şcoala 

 Majoritatea angajatorilor  nu au programe de 
dezvoltare a firmei, deci nu se pot elabora studii / 
prognoze realiste la nivel de sector / domeniu. 

 Aprobarea depăşirii numărului de elevi peste 
maxim pe clasă la liceele din central oraşului 

 Lipsa mijloacelor necesare unor lecții de calitate în 
contextual de pandemie în care ne aflăm și al 
posibilităților material reduse a multor elevi 

 
 

 

Număr de elevi /cadru didactic 

Din analiza realizată pe regiune şi judeţ , rezultă numărul de elevi pe un cadru didactic. 

Evoluţia numărului de elevi pe cadru didactic pentru şcoala noastră se găseşte în Anexa A 2.7 
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Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare 

 
         Având în vedere că România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul privind 

dezvoltarea din septembrie 2015 adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un program de acţiune globală în 

domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării 

durabile – economic, social şi de mediu, ținând cont de cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ei, de direcţiile 

de dezvoltare ale municipiului Baia Mare cuprinse în Strategia integrată de dezvoltare  a 

Municipiului Baia Mare (sursa www.baiamare.ro/ ), de  prioritățile naţionale, de priorităţile, obiectivele, ţintele 

regionale şi locale, cunoscute la acest moment, de propriile priorităţi (ţinte strategice) şi obiective ale școlii și ținând 
cont de analiza mediului extern (contextul socio-economic), a mediului intern, de analiza SWOT putem rezuma astfel: 

 

Una dintre cele mai importante ţinte urmărite de ţara noastră a fost integrarea în Uniunea Europeană, ţintă a cărei 

atingere presupune şi trecerea de la o economie centralizată la o economie de piaţă. 

O creştere economică se poate realiza doar prin  retehnologizare, ceea ce presupune noi competenţe din 

partea angajaţilor. Formarea iniţială ţine cont de aceste aspecte şi are ca obiectiv prioritar dobândirea de noi 

competenţe la elevii din sistem, competenţe care să le permită o integrare socio-profesională la nivel local, judeţean, 

regional şi naţional. 

       Din acest punct de vedere este important ca şcoala să-şi analizeze cu atenţie rolul şi poziţia strategică 

urmărind aspecte precum: 

 corelarea ofertă – nevoi de formare 

 orientarea şi informarea în carieră 
 reabilitarea infrastructurii 

 competenţele profesionale şi resursele umane 

 parteneriatele 

 şanse egale pentru tineri. 

Autoevaluarea activităţii şcolii a relevat faptul că priorităţile în dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, 

identificate la nivel regional şi local, au constituit ţinte strategice pentru şcoala noastră, necesitând dezvoltarea în 

continuare, dar a scos în evidenţă şi unele probleme: 

 dotarea laboratoarelor – cabinetelor nu este adaptată în totalitate noilor cerinţe; 

 populaţia şcolară este în scădere;  

 insuficienta implicare a operatorilor economici în procesul de instruire practică; 

 dezinteresul unor angajatori de a investi în formarea profesională; 

 insuficienta implicare a partenerilor sociali în îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii; 

 metode de predare învăţare insuficient adaptate formării noilor competenţe profesionale ; 

 abilităţile specifice şi competenţele generale ale absolvenţilor nu corespund în totalitate locurilor de muncă 

prezente şi viitoare;  

 insuficienta cunoaştere a condiţiilor  necesare ocupării unui loc de muncă; 

 slaba motivaţie a elevilor pentru studiu. 

 

În PAS 2013 – 2020 s- a ținut cont de  Strategia de dezvoltare durabilă - Baia Mare 2020(sursa 

www.baiamare.ro/ ) și în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă  unde din categoriile de probleme ce se doresc 

rezolvate apar: 

 “• Schimbările climatice - strategia trebuie să contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice, în special prin 

susţinerea zonelor verzi şi prin diminuarea dispersiei de resurse (spre exemplu, piederile de apă, consumul prea 

ridicat de apă per capita, cantitatea excesivă de deşeuri, dispersiile termice/energetice). Trebuie diminuate riscurile 

asociate.  

 • Energia - strategia trebuie să contribuie la ameliorarea eficienţei energetice, cu măsuri de diminuare a emisiilor 

poluante, utilizare a energiilor alternative, în condiţiile refacerii design-ului urban. 

 • Resursele – strategia trebuie să analizeze atent resursele umane, naturale sau construite, materiale sau imateriale, 

capabile să susţină propria dezvoltare şi contribuţia urbană asupra zonelor limitrofe, regionale, naţionale sau europene 
”  

Calificările oferite de şcoala noastră vin în întâmpinarea a ceea ce se doreşte prin rezolvarea 

problemelor menţionate în Strategia de dezvoltare durabilă - Baia Mare 2020 (sursa www.baiamare.ro/ ), iar 

educația oferită de școală are în vedere atât obiectivele din Strategia integrată de dezvoltare  a 

Municipiului Baia Mare, cât și cele din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, în special: Educaţie de 

calitate, Inegalităţi reduse,  Consum şi producţie responsabile, Viaţa terestră  și Parteneriate pentru realizarea 

obiectivelor (în măsura în care prin educație și comportament putem promova aceste obiective) . 

În cap II.3. Obiectivele strategiei integrate de dezvoltare  a Municipiului Baia Mare (sursa 

www.baiamare.ro/ ), apar : 
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II.3.1. Obiectivele principale- care sunt correlate cu obiectivele și direcțiile de acțiune ale 

documentelor europene prezentate, asigurând astfel un consens în dezvoltare. Principalele trei obiective 
propuse sunt: 

• Economie performantă bazată pe inovație și turism prin care sunt realizate noi locuri de muncă 

• Calitate ridicată a mediului, poluare conform standardele UE 
• Mediu social coeziv, incluziv, nediscriminatoriu, integrator 

Dintre obiectivele de la subcapitolul II.3.2. Obiective sectoriale ale strategiei importante 

pentru școala noastră sunt: 

O5 – Mediu.    in special pentru școala noastră deoarece profilul majoritar al școlii  noastre 

este Resurse naturale și protecția mediului.   Cum se observă în extrasul următor: 
“Aceste probleme au consecințe asupra sănătății locuitorilor, educației, capacității de angajare și se reflectă și în 

imaginea orașului. În cadrul acestui obiectiv se urmărește centralizarea tuturor cazurilor care necesită asisență, 

realizarea centrelor comunitare în apropierea locuitorilor vizați și organizarea programelor destinate promovării 

aptitudinilor personale și incluziunii sociale. Obiectivele europene vizează direct problemele educației și incluziunii 
sociale, în special ale populației sărace, iar în Baia Mare, 

deși sunt implementate numeroase proiecte sociale și există numeroase entități active inclusiv municipalitatea, 

problema persoanelor defavorizate rămâne una de actualitate. 

Forța de muncă specializată, adaptată necesităților pieței este o necesitate pentru reducerea migrației, a șomajului și 

asigurarea capacității de creștere continuă a economiei locale. Existența centrelor de formare și 

reconversie profesională contribuie la acest sub-obiectiv, însă ele nu reprezintă răspunsul neadecvării ofertei 

educaționale la necesitățile pieței forței de muncă. Pentru a suplini acest neajuns sunt încurajate parteneriatele de 

practică profesională între unitățile economice și unitățile de învățământ universitar, professional și tehnologic 

pentru a asigura o tranziție a elevilor și studenților către locurile de muncă 

din economia locală. Este urmărită în același timp formarea forței de muncă înalt calificată, disponibilă pentru 

locuri de muncă cu o remunerație corespunzătoare, pentru creșterea nivelului de trai Servicii performante de 

educație atât în ceea ce privește procesul de învățământ cât și al confortului și utilizării unităților. Aceaste acțiuni 

continuă și completează amplele acțiuni desfășurate în ultimii ani în oraș, care vizează reabilitarea, modernizarea și 

dotarea unităților de educație. Sunt vizate în special unitățile de învățământ tehnic și profesional pentru a crește 

capacitatea acestora de a forma tineri calificați și ușor integrabili pe piața muncii locale. Acțiunile vizate în 

acest sens presupun dotarea laboratoarelor cu aparatură specializată și performantă, organizarea de conferințe 

și întâlniri cu actorii economici și facilitarea parteneriatelor cu aceștia cu scopul facilitării angajării ulterioare 

a elevilor”. 

• Locuire confortabilă, adaptată nevoilor prezente, deservită integral de rețelele edilitare. Acest sub-obiectiv 

presupune conectarea tuturor locuințelor la rețelele edilitare existente, dar în același timp el se coroborează cu o 

planificare atentă a extinderii intravilanului pentru a putea susține intervențiile de extindere a acestora. O altă direcție 

de acțiune în cadrul acestui sub-obiectiv vizează creșterea gradului de reciclare a deșeurilor menajere și 

municipal ”.  
 

Comparând analizele mediului intern şi mediului extern (inclusiv analiza SWOT) din ultimul ciclu de învăţământ şi 

luând în calcul şi ,  se observă următoarele: 

- în ceea ce priveşte inserţia socio-profesională, raportat la numărul absolvenţilor,  continuă studiile sau s-

au angajat în procente apropiate ca ordin de mărime în primul si următorii 2 ani din ultimul ciclu de 

învățământ, cu un salt crescător in al doilea an. Saltul este datorat celor care continuă studiile. Cei care s-

au angajat sunt în procente apropiate de 40 – 41 % în toți cei 3 ani,  numărul şomerilor a a scăzut 

substanțial în ultimii primii 3 ani faţă de ultimul din ciclul anterior. În 2020 continuă studiile sau s-au 

angajat mai puțini absolvenți ca în anul trecut, numărul şomerilor a crescut, ceea ce conduce la concluzia 

că absolvenţii noştri, datorită competenţelor dobândite în liceu pot să-şi continue  studiile sau să - şi 

găsească un loc de muncă, chiar dacă nu întotdeauna în domeniul în care s-au pregătit, dar se constată că 
unor absolvenți le convine această situație, având în vedere cât de repede solicită adeverințe de la școală, 

după absolvire, în acest sens; Sunt și alte situații, adică absolvenți despre care nu avem date sau care sunt 

plecați în străinătate. 

- în ceea ce priveşte rezultatele la învăţătură şi purtare se observă că procentul de promovabilitate a scăzut, dar 

nesemnificativ, iar numarul absenţelor a scăzut în acest an şcolar faţă de anul anterior, ceea ce demonstrează 

interesul profesorilor, dar nu neapărat şi al elevilor. o scădere a numărului de medii generale  peste 7 în acest 

an şcolar faţă de anul şcolar trecut, deşi numărul elevilor la zi este mai mic. 

- în ceea ce priveşte examenul de Bacalaureat se observă rezultate cu fluctuații de la an la an, uneori scăderi, 

uneori creşteri mici, iar din păcate în 2020 promovabilitatea la examenul de bacalaureatlasă de dorit. Există 

interes din partea profesorilor, precum și a unor elevi, după cum din partea unor elevi nici măcar dorința de a 

participa la examen nu există. Profesorii fac eforturi suplimentare pentru a-i ajuta pe elevi, se organizează 

consultații pentru disciplinele de examen sau pentru a ajuta elevii cu rămâneri în urmă, inclusive prin proiecte 
cum este ROSE (există dovezi în acest sens în dosarele catedrelor sau în portofoliile cadrelor didactice).  

- La examenul de certificare a calificării profesionale sunt rezultate bune și asemănătoare în ultimii 4 ani 

școlari, însă ne confruntăm din partea elevilor cu o tendință de scădere a participării la acest examen. 
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Trebuie ţinut cont de următoarele aspecte: 

- datorită suspendării Şcolii de Arte şi meserii, tocmai pe când elevii intraseră pe un făgaş normal, adică cel ce 

simţea că nu e capabil, nu mergea la liceu, mulți elevi și părinții lor nu mai doresc să urmeze o școală 

profesională, chiar dacă s- a reînființat învățământul profesional de 3 ani și se dă și o bursă; 

- chiar dacă a apărut și învățământul dual, nu sunt suficienți operatori economici care să-și ia un angajament de 

sprijin a școlarizării elevilor pe o perioadă de 3 ani, mulți dintre ei doresc muncitori calificați rapid, prin 

cursuri de scurtă durată, unii s-au autorizat în acest scop și fac astfel o concurență neloaială școlilor, mai ales 

că ar dori ca viitorii angajați să fie calificați, să știe, dar nu le-ar plăti salarii mai mari; 
- s-a introdus finanţarea pe cap de elev ceea ce a dus la scăderea calităţii educaţiei, nu din lipsa preocupării 

cadrelor didactice, ci din atitudinea unor elevi şi părinţi, care socotesc că se poate oricum şi până la urmă vor 

trece. În plus colegiile care sunt mai spre periferia orașului, au din acest punct de vedere un pericol în 

realizarea planului de școlarizare propus, cu atât mai mult cu cât, din elevii noștri după clasa a IX a sau a X a, 

după ce profesorii noștri s-au ocupat de ei și i-au ajutat să crească din punct de vedere al cunoștințelor, al 

rezultatelor, unii pleacă la licee mai centrale, care pe motivul creșterii fondurilor îi primesc, chiar dacă 

depășesc numărul maxim în clasă prevăzut prin Legea Educației Naționale, iar la admiterea în clasa a IX a nu 

au avut medie mai mare ca ultima medie de intrare la acel liceu.  

Noi, cadrele didactice, ne confruntăm cu carenţe uriaşe ale unor elevi, care vin după 8 ani de şcoală generală 

fără să ştie să citească cursiv şi fără să ştie să facă calcule simple. Avem ghinionul că la proba de profil la 

examenul de bacalaureat, disciplina de examen nu este una tehnică, nici măcar la proba la alegere și atunci elevii 

care au venit și pentru că doreau să facă liceul, dar nu erau prea buni la matematică, sunt obligați să dea examen 
național tocmai din aceasta. Acest fapt este un motiv în plus pentru care în ciclul superior al liceului sunt elevi 

care se transferă la licee vocaționale. 

Școala se confruntă cu existenţa unui număr mare de elevi liceu zi ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate la 

muncă, ceea ce conduce la nevoia de a-i lăsa în grija altora, uneori în responsabilitatea unor persoane incapabile să 

ofere sprijin şi suport moral, atât de necesare la această vârstă sau sunt lăsaţi să- şi poarte singuri de grijă în baza 

ajutorului financiar pe care îl primesc de la părinţi.  

Aproape 200 dintre elevii noştri de la liceu zi, sunt din diferite zone ale judeţului. Unii din localităţi suficient de 

apropiate încât să poată face naveta, chiar dacă aceasta înseamnă să se trezească la ora 5 și să ajungă acasă la 17 sau 

chiar 18. În internat și în chirie stau 83 elevi, iar aproximativ 35% fac naveta. Naveta îi face să fie mai obosiți și 

reduce substanțial timpul de studio. Aproape 77 % elevi provin din familii dezavantajate din punct de vedere social 

(din familii cu venituri mici, orfani etc), astfel că unii sunt nevoiți să lucreze pentru a contribui la întreținerea familiei. 
Cu toate că școala dispune de spații de cazare și cantină, mulți elevi și părinți preferă naveta sau aleg să stea în chirie. 

Deseori cei care stau în chirie se gospodăresc singuri fără a fi supravegheați de cineva, simt gustul libertății și pierd 

timpul la calculator sau ies cu diverse anturaje seara, astfel că timpul de odihnă e insuficient, întârzie sau lipsesc de la 

ore. Aspectele menționate conduc la reducerea timpului alocat studiului, apariția rezultatelor slabe la învățătură, 

creșterea numărului de absențe, a riscului de abandon școlar, apariția refuzului de a participa la activitățile școlare și 

extrașcolare și a reducerii dorinței de finalizare a cursurilor, de participare la examenele finale.   

În concluzie: 
Problemele din familie, exemplele de genul persoanelor fără studii și câștiguri mari, absenteismul, programele 

școlare încărcate, lipsa obișnuinței de a învăța creează greutăți suplimentare diriginților, profesorilor în a-i consilia în 
carieră și a-i stimula să participe la examenele finale. 45% din elevi vin la liceu cu lipsuri în cunoștințele care ar fi 

trebuit deja acumulate. Dificultatea unor discipline, programele încărcate, rămânerile în urmă din timpul gimnaziului, 

i-au făcut să piardă ritmul sau precum un burete să nu mai poată absorbi noi cunoștințe. Naveta și dezinteresul unor 

părinți nu i-au stimulat să învețe zilnic, astfel încât să nu considere examenul de bacalaureat o barieră de netrecut. Ca 

urmare sunt elevi care obțin note de trecere la fiecare probă, dar nu obțin media de promovare. 

Aceste aspecte cumulate cu scăderea populaţiei şcolare ridică serioase probleme în realizarea planului de 

şcolarizare. Oferta de calificări este mare şi cu toate că avem dotări foarte bune şi cadre didactice calificate, se pare că 

elevii şi părinţii preferă să fie la o şcoală cât mai de „centru”, deşi la stadiul actual al economiei nu se poate face o 

prognoză reală. Nici un studiu de piaţă nu ne poate asigura că peste patru ani va fi nevoie de x, să zicem, electricieni 

sau y economişti.  

Încercăm să ne aliniem la tendinţele şi direcţiile de dezvoltare ale oraşului, la preocupările majore pentru mediu şi 
gestionarea deşeurilor, căutăm să aplicăm metode şi strategii atractive la clasă şi să ne facem o bună popularizare, dar 

suntem conştienţi că fără un suport financiar solid nu se va putea face o educaţie de calitatea aşteptată şi dorită atât de 

societate, cât şi de noi. 

Avem în vedere și faptul că pe parcursul ultimilor 5 ani școlari scopurile și obiectivele stabilite prin PAS și 

planurile operaționale anuale s-au îndeplinit în proporție de 90% - la capitolul dotare am reușit doar în mai mică 

măsură, fondurile primite prin buget nu au fost pe măsura dorințelor și necesităților noastre. Multe lucruri le-am 

realizat prin atragerea de fonduri prin proiecte cu finanțere, prin participareavoluntară a cadrelor didactice, a unor 

părinți și elevi. 

Colectivul de cadre didactice a analizat toate problemele menționate și a identificat și câteva soluții pe care vom 

încerca să le punem în practică cu sprijinul partenerilor sociali și al unor proiecte pentru care am depus documentații în 

vederea selecției sau care sunt déjà în derulare. 

Soluții propuse: 
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- Monitorizarea atentă, de către diriginți, a absențelor elevilor cu părinți plecați în străinătate, cu părinți 

divorțați sau cu alte probleme în familie, verificarea motivărilor absențelor, existența unei evidențe a elevilor cu părinți 

plecați, care să conțină date de contact cu aceștia și cu persoanele în grija cărora au fost lăsați, dezvoltarea unor 

programe de consiliere de către specialiști în colaborare cu profesorii care le predau, inițierea, prin intermediul 

proiectului ROSE, a unor programe remediale, a unor activități extrașcolare de tip școală după școală. 

- Psihologul școlar și diriginții, în colaborare cu specialiştii, vor consilia elevii cu risc de abandon școlar, vor 

iniția întâlniri cu părinții și elevii. 

- Organizarea de programe de consiliere a elevilor care nu intenționează să participe la examenul de 
bacalaureat, nici măcar la cel de certificare a calificării profesionale, realizarea de activităţi de tip after school (cercuri 

educativ-aplicative, programe remediale, de sprijin) şi activități extrașcolare (excursii de documentare/ vizite de 

studiu) care să–i stimuleze să dorească să participe la examenele școlare și să–i ajute să se pregătească în acest scop 

- Organizarea de programe remediale de tip şcoala după şcoală, care să–i ajute pe elevi să învețe cum să învețe, 

să le faciliteze depășirea rămânerilor în urmă, înțelegerea noțiunilor la care au nelămuriri, sprijinirea elevilor corigenți 

la disciplinele de bacalaureat. 

- Elevii care provin din familii cu venituri mici, dezorganizate, cu părinţi şomeri sau alte probleme care 

contribuie la nepromovarea examenului de bacalaureat vor fi antrenați în activități extrașcolare care vor duce la 

creșterea stimei de sine, la desprinderea de problemele de acasă, vor beneficia de consiliere din partea diriginților, a 

psihologului școlar şi a specialiştilor, precum și de ore de pregătire la disciplinele de bacalaureat la care au nevoie de o 

mai bună pregătire în vederea promovării acestuia. 

Deși ne confruntăm cu multe probleme, avem şi motive de mândrie pentru şcoala noastră, motive care ne dau 
speranţe pentru viitor, pentru că deşi avem mulţi elevi care provin dintr-un mediu social defavorizat şi se confruntă de 

mici cu probleme grele şi serioase de viaţă, sunt între ei aceia, care prin eforturi susţinute, talent şi voinţă reuşesc să 

aibă rezultate deosebite la învăţătură, la concursuri, în proiecte, la olimpiade..... Dovada sunt absolvenţii noştri ajunşi 

ingineri, medici, manageri etc în diverse oraşe ale lumii. 

 

Obiectivele din  documentele de proiectare ale dezvoltării Municipiului Baia Mare și ale celor celor 193 

state membre ale ONU care au adoptat  Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă  sunt rațiunile pentru 

care școala noastră adoptă un PLAN de ACȚIUNE al ȘCOLII pentru 2020- 2025, care prin țintele, 

prioritățile sale strategice și calificările oferite să se alinieze acestor obiective.  
 

      Pe baza studiului diagnostic realizat rezultă că Colegiul TEHNIC “C.D. Neniţescu” Baia Mare are eficienţă 

internă şi externă, deşi nu la nivelul pe care îl dorim. Urmare a acestor constatări şcoala noastră şi-a propus 

următoarea strategie (extras din PAS ): 
 

                              STRATEGIA      COLEGIULUI  TEHNIC “C.D. Neniţescu” Baia Mare  
 

                                           PRIORITĂŢI (ŢINTE STRATEGICE) 2020 – 2025  
 

Ca urmare a analizelor mediului intern şi extern, precum şi a rezultatelor P.A.S. anterior,  Colegiul Tehnic 

„C.D. Neniţescu” adoptă priorităţile (ţintele strategice) identificate, care au în vedere aspecte prevăzute de toate cele 3 

domenii ale Legii calităţii educaţiei nr.87/2006, respectiv:  
 

Domeniul A: Capacitate instituţională (Ţinta 1,3, 4)  
Domeniul B: Eficacitate educaţională (Ţinta 2, 3, 6,7)  

Domeniul C: Managementul calităţii (Ţinta 1,5,6)  
 

Prioritatea  1: CREŞTEREA  CALITĂŢII PROCESULUI  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI EGALITATEA  DE  

ŞANSE PENTRU  ELEVI 

ŢINTA  STRATEGICĂ  1 - Creşterea  calităţii procesului  de  învăţământ prin oferirea de şanse egale elevilor, 

diminuarea părăsirii timpurii a şcolii cu 1%, reducerea absenteismului cu 5% până în 2021,  creşterea procentului 

de participare la examenul de bacalaureat cu 4% şi promovare a acestuia cu 2% până la terminarea proiectului 

ROSE, respectiv de participare la examenul de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera 

tehnologică cu 4%. 

Obiectiv 1 : Creşterea calităţii procesului de învăţământ 

Obiectiv 2:  Promovarea egalităţii de şanse 
 

Prioritatea 2 : PREVENIREA,  REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞI  ABANDONULUI  ŞCOLAR – 

PREVENIREA  FENOMENULUI  DE  VIOLENŢĂ  ŞCOLARĂ       

ŢINTA  STRATEGICĂ  2 – Prevenirea abandonului şcolar si  a  fenomenului  de  violenţă  şcolară  prin reducerea 

absenteismului, dezvoltarea colaborării cu părinţii, CJRAE, partenerii sociali , antrenarea în cluburile elevilor 

înfiinţate de şcoală 

Obiectiv : Reducerea numărului de elevi care renunţă la şcoală din diverse motive. 

Obiectiv : Prevenirea fenomenului de violenţă în rândul elevilor. 
 

Prioritatea 3: DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ - COMUNITATEA LOCALĂ 
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ŢINTA  STRATEGICĂ  3 –– Identificarea de noi parteneri din comunitate, dezvoltarea parteneriatelor existente şi 

încheierea de noi parteneriate funcționale 

Obiectiv : Creşterea eficienţei lucrului în parteneriat pentru sprijinirea invăţământului profesional şi tehnic. 
 

Prioritatea 4: DEZVOLTAREA SERVICIILOR  DE ORIENTARE SCOLARA  ŞI PROFESIONALĂ 

Obiectivul : Dezvoltarea competenţelor profesorilor consilieri în utilizarea unor instrumente specifice, vehicularea 
informaţiilor certe despre lumea ocupaţiilor şi valorificarea resurselor fiecărei discipline şcolare în această direcţie. 

Evaluarea  cu  scop  de  orientare  şi  optimizare  a  învăţării 

ŢINTA  STRATEGICĂ  4 – Identificarea problemelor existente în plan emoțional la elevi şi consilierea în carieră 

şi dezvoltarea personală 
 

Prioritatea 5: EFICIENTIZAREA OFERTEI  CURRICULARE 
Obiectiv : Transformarea  şcolii într-o structură flexibilă, deschisă în permanenţă spre cerinţele angajatorilor (piaţa 

forţei de muncă) şi în concordanţă cu tendinţele de dezvoltare socio-economică regională în scopul corelării ofertei 

şcolii cu cerintele de pe piaţa muncii locale/zonale şi cu nevoile elevilor de pregatire la standarde europene. 

ŢINTA  STRATEGICĂ  5 – Adaptarea ofertei curriculare la cerințele pieței muncii 
 

Prioritatea 6: PARTICIPAREA  LA  PROIECTE  ŞI  PARTENERIATE  CU  CARACTER  EUROPEAN, 

TRANSFER DE BUNE PRACTICI  

Obiectiv: Încheierea de parteneriate şi derularea de proiecte ce promovează valorile europene. 

Obiectiv : Împărtăşirea exemplelor de bună practică între profesori şi instituţii partenere, respectiv a metodelor, 

tehnicilor de îmbunătăţire a calităţii actului de predare. 

ŢINTA  STRATEGICĂ  6 – Dezvoltarea instituțională prin participarea la selecție şi derularea de proiecte cu 

character European, creşterea prestigiului şcolii 
 

Prioritatea 7: CREŞTEREA ABILITĂŢILOR GENERALE 

Obiectiv : Dezvoltarea competenţelor de comunicare, (inclusiv intr-o limbă străină), dezvoltarea gândirii critice, 

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

management de proiect, conduita civică. 

ŢINTA  STRATEGICĂ  7 – Dezvoltarea competențelor şi deprinderilor elevilor, care conduc la creşterea 

abilităților generale 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

 Nr. 1118/ 08.09.2020  

PLANUL  OPERAŢIONAL pentru anul şcolar 2020  -  2021    
În contextul situației actuale: PRAI este elaborat pentru perioada 2016 – 2025, dar PLAI 2013 – 2020 este în curs de revizuire, PAS-ul școlii noastre se va revizui cu 

datele cunoscute pană acum, mai ales pe analiza internă, urmînd ca revizuirea să se finalizeze după aparițua PLAI actualizat 

Priorităţile (ţintele strategice) şcolii: 

 
PRIORITATEA 1 : CREŞTEREA  CALITĂŢII PROCESULUI  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI EGALITATEA  DE  ŞANSE PENTRU  ELEVI 

ŢINTA  STRATEGICĂ  1 - Creşterea  calităţii procesului  de  învăţământ prin oferirea de şanse egale elevilor, diminuarea părăsirii timpurii a şcolii cu 2%, reducerea absenteismului cu 5% până în 

2022,  creşterea procentului de participare la examenul de bacalaureat cu 4% şi promovare a acestuia cu 2% până la terminarea proiectului ROSE, respectiv de participare la examenul de certificare 

a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică cu 4%. 

Obiectiv 1:  Creşterea calităţii procesului de învăţământ 

Obiectiv 2:  Promovarea egalităţii de șanse 

Rezultate măsurabile:  
- 15 % din cadrele didactice vor participa la cursuri de formare sau/şi grade didactice şi 90% vor aplica în activitatea la clasă metodele de învăţare centrate pe elev; 
- 30 % din elevii şcolii, care nu continuă studiile, vor putea obţine locuri de muncă în primul an de la absolvire;  
- 85 %  din elevii şcolii vor promova valorile europene; 
- Îmbunătăţirea dotării pentru minim 2 cabinete şi laboratoare  în limita fondurilor disponibile, respectiv schimbarea unei părţi din geamurile mai vechi din şcoală şi internat cu geamuri termopan; 
- 80 %   din elevii noştri vor fi inscrişi la biblioteca şcolii şi 50 % îşi vor îmbunătăţi competenţele de lectură; 
- Diminuarea părăsirii timpurii a şcolii cu 1%;               
- creşterea procentului de participare la examenul de bacalaureat cu 4% până în 2022; 

- Creşterea cu cel puţin 2 % a procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat până în 2022; 
- creşterea procentului de participare la examenul de certificare a calificării profesionale cu 4% până în 2022; 
- 95 % din elevi  vor participa la activităţile  CDI – ului. 

Context:     Sistemul de învăţământ este la ora actuală în continuă schimbare, cadrele didactice trebuie să se adapteze permanent, să contribuie la elaborarea curriculum-ului, să găsească soluţii pentru 
schimbarea mentalităţii părinţilor, elevilor şi chiar a lor,  să fie deschise la nou. Mijloacele didactice şi spaţiile de învăţământ nu sunt la standardele cerute pe toate domeniile. Proiectarea activităţilor 
didactice nu se realizează întotdeauna ţinând cont de nevoile de sprijin ale elevilor. Şcoala nu dispune de mijloacele şi dotările necesare creării unor lecţii cât mai atractive, desfăşurării unor activităţi 
extracurriculare care să-i atragă spre şcoală pe elevii cu risc de abandon şcolar sau care să-i sprijine pe elevii ce provin din familii dezavantajate, cu situaţie materială precară, pe elevii navetişti sau care au 
cel puţin un părinte plecat în străinătate la muncă, respectiv părinţi care fie nu se interesează suficient de ei, fie le îndeplinesc prea uşor dorinţele (gazdă în loc de internat, bani în loc de prezenţa 
părinţilor). În 2019 – 2020, dintre elevii noştri sunt: elevi liceu zi care au părinţi plecaţi în străinătate la muncă,  elevi care  provin din diferite zone ale judeţului, din localităţi suficient de apropiate încât să 

poată face naveta, elevi care stau in internat şi în chirie, un procent ridicat de elevi care aparţin grupurilor dezavantajate ( venituri mici, navetişti, CES, centru de plasament, rrom, alte etnii sau cu părinţi 
decedaţi), elevi care  provin din familii cu venituri mici (burse sociale şi bani de liceu).   

Opţiunea strategică 1- abordarea transdisciplinară a disciplinelor de specialitate pe domeniile în care şcolarizăm 

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: Sursa de finanţare  

 
Studierea  şi implementarea legislaţiei şi 

reglementărilor din domeniul educaţiei, 
care sunt în vigoare în contextul 
prevenirii infectării cu SARS  COV2 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii revizuită 

Toate cadrele didactice vor implementa : 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar din 31 
august 2020, 
OF și RI revizuit 
Sistemul de management al calităţii 
şi vor respecta curriculele în vigoare 

 
30 

octombrie 
2020 
 
 
 
31 august 
2021 

Director Mehes A. 
Comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea 
calităţii 
Buhai R  coordonator 
proiecte și programe 
educative șc și extrșc 
Magyarosi Laszlo 
responsabil cu 

 
ISJMM 

Consiliul 
profesoral 
Operatori 
economici 
Părinţii 
Elevii 

Resurse materiale 
- consumabile  

- calculatoare cu 
acces la internet 
Resurse de timp 
 

 
Fonduri bugetare 
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dezvoltarea profesională  
Chiuzbăian Eniko - 
contabil şef 

Identificarea şi monitorizarea nevoilor 
de formare continuă 
 

Lista nevoilor de formare 
15% din numărul de cadre didactice vor 
participa la cursuri de formare sau examene 
pentru acordarea gradelor didactice 

15 
noiembrie 
2019 
31 august 
2020 

 
Directorul 
Responsabilul  cu 
dezvoltarea profesională  
Şefii de arii curriculare 

 
ISJMM, CCD, 
Universităţi,   
Cadrele didactice  
 

Resurse materiale 
- chestionar  
Resurse de timp 

 
Fonduri bugetare   
Fonduri ale MEN  
autofinanţare 

Monitorizarea profesorilor  privind 
aplicarea competentă a metodelor de 
învăţare centrată pe elev şi a celor 

pentru elevii cu CES  cu respectarea 
egalităţii, demnităţii şi libertăţii şi 
utilizarea de abordări transdisciplinare 

Minim 60  lecţii asistate 
Tabelele cu stilurile de învăţare şi elevii cu 
CES pe clase 

90% din cadrele didactice vor aplica în 
activitatea la clasă metodele de învăţare 
centrate pe elev şi vor utiliza instrumente ce 
sprijină egalitatea şanselor, nediscriminarea şi 
interculturalitatea, inclusiv abordarea 
transdisciplinară 

Semestrial 
30 
octombrie 

2020 
 
15 iunie 
2021 

Directorul  
Diriginţii 
Psihologul şcolar 

 
Comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea 
calităţii 
 

ISJ 
Şefii de catedră 
Profesorii 

interesaţi 
Diriginţii 

Resurse materiale 
-fişe de asistenţă 
-chestionare  

-videoproiector 
Resurse de timp 

 
Fonduri bugetare  şi 
extrabugetare 

Elaborarea planurilor de îmbunătăţire 

pentru descriptorii de perfomanţă notaţi 
cu – sau 0 în Raportul de autoevaluare  
şi Raportul de evaluare internă 2019 – 
2020, RAEI 

 

Planurile de îmbunătăţire 
2020 - 2021 
Raportul de evaluare internă 2019 - 2020 

1octombrie 

2020 
Respectiv 
14 
octombrie 
2020 

 

Comisia CEAC 
Şefii de arii curriculare 
şi compartimente 
 

 

Directorul 
Cadrele didactice 
Personalul 
didactic auxiliar şi 
nedidactic 

Resurse materiale 

- consumabile  
- calculatoare cu 
acces la internet 
Resurse de timp 

 

Fonduri bugetare   

Adaptarea proiectării activităţii 
didactice la planurile de îmbunătăţire 
elaborate, în funcţie de nevoile de 

sprijin  şi la planul operaţional  pentru 
2020-2021 

Schiţele, proiectele activităţilor didactice 
 
Planificările calendaristice 

 
Proiectele unităţii de învăţare  
Instrumente de lucru diverse 

Permanent 
 
20 

septembrie 
2020 
Semestrial 

Şefii de catedră 
Director prof Meheş 
Adalbert 

Director adj prof Bud 
Maria  
șefii de arii curriculare 
 

 
Cadrele didactice 
 

Resurse materiale 
- consumabile  
- calculatoare cu 

acces la internet 
Resurse de timp 
 
 

Fonduri bugetare   

Opţiunea strategică 2- Organizarea de activităţi after school 

Elaborarea testelor iniţiale şi de progres 
pe arii curriculare, aplicarea la elevi, 

analiza rezultatelor,   

 
Testele iniţiale şi de progres 

Baremele de corectare 
Statisticile comparative ale rezultatelor la 
teste 
 

 
1 octombrie 

2020 
şi 
semestrial 

 
Directorul 

 
Directorul adjunct 
Şefii de arii curriculare 
 

 
Diriginţii 

Psihologul şcolii 
Cadrele didactice 

Resurse materiale 
- consumabile  

- calculatoare cu 
acces la internet 
Conform 
bugetului 

 
Fonduri bugetare  şi din 

bugetul prevăzut prin 
proiectul ROSE 

Identificarea nevoilor de sprijin a 
elevilor în spiritul egalităţii de şanse, a 
toleranţei şi nediscriminării 

Listele cu nevoile de sprijin  
Tabele cu elevii care au nevoie de sprijin 
 

semestrial Directorul 
 
Directorul adjunct 

Şefii de arii curriculare 

Elevii Resurse de timp 
Resurse materiale 
 

Fonduri bugetare  şi 
extrabugetare 
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Pregătirea suplimentară a elevilor 
claselor IX-XI, XII-XIII pentru 
îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură, 
în vederea promovării examenului de 

bacalaureat prin activităţi de tip ”Şcoală 
după şcoală”, inclusiv activități online 
Revizuirea grupelor de elevi din grupul 
țintă și a echipei de implementare 

Orarul de consultaţii 
planurile remediale 
  
 

Semestrial 
 
4 ore/lună 

Şefii de arii curriculare 
Câte un cadru didactic 
responsabil pentru 
fiecare domeniiu 

interdisciplinar (Limbă 
şi comunicare, 
Matematică – TIC, 
Biologie/Fizică/Chimie 

Elevii 
 
Elevii 
Cadre didactice 

din fiecare 
domeniu 
interdisciplinar  

Resurse materiale 
- consumabile  
- calculatoare cu 
acces la internet 

Conform 
bugetului 
Resurse de timp 

 
Fonduri bugetare  şi din 
bugetul prevăzut prin 
proiectul ROSE 

Program de consultaţii şi testări de 
progres prin programul educaţional ”O 
nouă şansă”, inclusiv activități online 

Lista cu elevii corigenţi sau care nu au 
promovat examenul de bacalaureat în prima 
sesiune 

Orarul de consultaţii 
Teste de progres 

4 ore/2 
sâptămâni 
(clasele XII- 

XIII) 
 2 ore/ 
săptămână 
(cls IX-XI) 

Câte un cadru didactic 
responsabil pentru 
fiecare domeniiu 

interdisciplinar (Limbă 
şi comunicare, 
Matematică – TIC, 
Biologie/Fizică/Chimie 

Elevii 
Cadre didactice 
din fiecare 

domeniu 
interdisciplinar 

Resurse materiale 
- consumabile  
- calculatoare cu 

acces la internet 
Conform 
bugetului 
Resurse de timp 

 
Fonduri bugetare  şi din 
bugetul prevăzut prin 

proiectul ROSE 

Opţiunea strategică 3- Activităţi extracurriculare pentru dobândirea de competenţe în domeniile: protecţia mediului, silvicultură, chimie industrială, electric şi industrie alimentară şi pentru 

dobândirea de progres şcolar 

Revizuirea cercurilor educativ-
aplicative: tehnico-ştiinţifice, sportive, 
fotografie, arte studiu, educaţie pentru 
sănătate şi stil de viaţă sănătos, educaţie 
ecologică şi protecţia mediului, design, 

în contextul situației cauzate de apariția 
virusului SARS  COV2 și a necesității 
susținerii acestora online 

Realizarea unei pagini de ,,Jurnal”, la finalul 
fiecărui semestru 
Organizarea unei expoziţii cu produsele 
realizate de elevi 
Rapoarte de activitate/cerc 

Fotografii 
 

4 ore/cerc 
/lună, 
organizate 
alternativ 

8 cadre didactice 
responsabile pentru cele 
8 cercuri  
1 cadru didactic  

Elevi 
Cadre didactice 

Resurse materiale 
- consumabile  
- calculatoare cu 
acces la internet 
Conform 

bugetului 

 
Fonduri bugetare  şi din 
bugetul prevăzut prin 
proiectul ROSE 

Studiu aprofundat al unor scriitori din 
programa de bacalaureat prin efectuarea 
de: 
Excursie de documentare, dacă acest 

lucru va fi posibil în contextual actual 
 
 

Listele cu elevii şi profesorii participanţi 
Documentaţia necesară deplasării,  
Fişe de monitorizare a activităţilor,  
Procese-verbale 

Fotografii 

 
Săptămâna 
”Şcoala 
altfel” 

O excursie 
în semestrul 
II 

10 profesori însoţitori Elevii 
Cadre didactice 
Instituţii (Muzee, 
Case memoriale 

etc) 

Resurse materiale 
- consumabile  
- calculatoare cu 
acces la internet 

Conform 
bugetului 
Resurse de timp 

 
Fonduri bugetare  şi din 
bugetul prevăzut prin 
proiectul ROSE 

Opţiunea strategică 4-accesarea de proiecte educaţionale specifice 

Identificarea şi monitorizarea nevoilor 
de formare  pentru scrierea proiectelor 

de finanţare şi managementul 

proiectelor 

Erasmus +, POSDRU, granturi etc 

Lista nevoilor de formare 
15% din numărul de cadre didactice vor 
participa la cursuri de formare  
Numărul proiectelor scrise, numărul  

proiectelor coodonate sau în care am aplicat 

1 noiembrie 
2020 
 
31 august 

2021 

Directorul 
responsabilul cu 
dezvoltarea profesională  
Şefii de arii curriculare 

 
ISJMM, CCD, 
Universităţi,   
Cadrele didactice  

 

Resurse materiale 
- chestionar  
Resurse de timp 

 
Fonduri bugetare   
Fonduri ale MEN  
autofinanţare 

Participarea la proiectul ROSE cu 
revizuirea echipei manageriale a 
proiectului și a echipei de implementare 
a proiectului 
 

120 elevi beneficiari direcţi 
100 elevi beneficiari indirecţi 
Un Centru de Resurse amenajat şi dotat  
Instrumente şi materiale pentru activităţile din 
proiect 
Expoziţii cu produsele realizate de elevi 

1octombrie 
2018 
incepere, 1 
octombrie 
2020 
revizuire 

2018 – 2022 
derulare 

 
Echipa de implementare 
a proiectului 
 

ISJMM, CJRAE 
Cadre didactice 
Elevi 
Părinţi 
Reprezentanţi ai 
comunităţii 

Resurse materiale 
- aparat foto 
- consumabile 
- calculator cu 
acces la internet 
Resurse de timp 

Resurse financiare 
extrabugetare 
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Participarea la proiecte şi activităţi cu 
caracter european 

Dotare cu echipamente pentru uz didactic  
Instrumente şi materiale pentru activităţile din 
proiecte 
Expoziţii cu produsele realizate de elevi 

31 august 
2021 

Directorul 
Buhai R  coordonator 
proiecte și programe 
educative şcolare şi 

extraşcolare 
 
Echipele de proiecte 

ISJMM, CJRAE 
Cadre didactice 
Elevi 
Părinţi 

Reprezentanţi ai 
comunităţii 
Alte şcoli, 
universităţi 

Resurse materiale 
- aparat foto 
- consumabile 
- calculator cu 

acces la internet 
Resurse de timp 

Resurse financiare 
extrabugetare 

Opţiunea strategică 5- amenajarea şi dotarea sălilor de clasă cu mijloace de învăţare moderne pentru ca lecţiile să devină mai atractive 

Executarea lucrărilor de reparaţii 
curente şi capitale  din bugetul local, 

venituri proprii  sau finanţări din 
proiecte 

 
Lista lucrărilor necesare 

 
Lucrări de reparaţii efectuate 
 

 
30 nov 2020 

 
31 august 
2021 
 

Directorul,  
Directorul adjunct, 

Contabilul şef 
 Primăria Baia Mare, 
Consiliul de 
administraţie  

 
ISJ, Primăria Baia 

Mare, Consiliul 
de administraţie al 
şcolii, operatori 
economici 

 
Costul lucrărilor  

- consumabile 
Resurse de timp 
 

 
Fonduri 

bugetare, extrabugetare 
venituri proprii şi din 
proiecte 

Achizionarea de echipamente  pentru  
toate domeniile în care şcolarizăm, 
precum şi mobilier în vederea 

îmbunătăţirii dotării cabinetelor, 
laboratoarelor, bibliotecii şi CDI-ului. 

 
În limita fondurilor atrase pentru minim 2 
cabinete, laboratoare   şi CDI se va 

îmbunătăţi dotarea,  
Echipamente obţinute prin colaborarea cu 
operatorii economici parteneri. 

 
1decembrie 
2020 şi pe 

parcursul 
semestrului 
II 

Directorul,  
Directorul adjunct, 
Contabilul şef 

Bibliotecarul  
Documentaristul 
Administratorul de 
patrimoniu 

 
ISJMM, Primăria 
Baia Mare,  

Operatori 
economici, 
Părinţi  

Costul 
echipamentelor. 
mobilierului, 

softuri 
educaţionale, 
cărţi, reviste, 
materiale 
publicitare 

 
Fonduri 
bugetare, extrabugetare 

şi din proiecte 

Amenajarea  şi dotarea Centrului de 
Resurse, dotarea a cel puţin 2 cabinete 
din şcoală 

Lista lucrărilor necesare 
 
 

Lista lucrărilor de reparaţii efectuate 
Lista achiziţiilor făcute 
Centrul de Resurse şi 2 cabinete dotate 

31 
octombrie 
2020  

31 august 
2022 

Directorul,  
Directorul adjunct, 
Contabilul şef 

Administratorul de 
patrimoniu 

Elevii 
Cadre didactice  
Echipa de 

implementare a 
proiectului 

Costul lucrărilor  
Costul achiziţiilor 
făcute  

Resurse de timp 
Conform 
bugetului 

Fonduri bugetare  
conform bugetului 
prevăzut prin proiectul 

ROSE 

PRIORITATEA 2 : PREVENIREA,  REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞI  ABANDONULUI  ŞCOLAR – PREVENIREA  FENOMENULUI  DE  VIOLENŢĂ  ŞCOLARĂ       

ŢINTA  STRATEGICĂ  2 – Prevenirea abandonului şcolar si  a  fenomenului  de  violenţă  şcolară  prin reducerea absenteismului, dezvoltarea colaborării cu părinţii, CJRAE, partenerii sociali , 

antrenarea în cluburile elevilor înfiinţate de şcoală 

Obiectiv 1 : Reducerea numărului de elevi care renunţă la şcoală din diverse motive. 
Obiectiv 2: Prevenirea fenomenului de violenţă în rândul elevilor. 

Rezultate măsurabile : 
- Existenţa unui plan de acţiune pentru prevenirea şi diminuarea părăsirii timpurii a şcolii                                       
- Numărul de burse oferite elevilor cu situaţii materiale precare şi dosare aprobate din programul Bani de liceu 
- Reducerea absenteismului cu minim 4% faţă de 2019-2020 

- 100% diriginţi vor aborda la orele de dirigenţie subiecte pe tema fenomenului de violenţă şcolară, a prevenirii consumului de alcool, tutun şi droguri 

Context : Creşterea numărului elevilor care, din motive diverse (părinţi divorţaţi, plecaţi la muncă în străinătate, lipsa supravegherii de către un adult, situaţie material precară, dorinţa de câştig imediat, 
părinţi bolnavi sau dezinteresaţi, influenţa unor grupuri de personae fără caracter) renunţă la şcoală şi creşterea riscului apariţiei fenomenului de violenţă şcolară. 

Opţiunea strategică 1 – identificarea, monitorizare şi consilierea grupurilor vulnerabile  

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: Sursa de finanţare  

Identificarea grupelor de elevi cu pericol 
de abandon şi a acţiunilor specifice 

Analiza internă 
Planul de acţiune pentru prevenirea şi 

1 Noiembrie 
2020 

Directorul 
Diriginţii 

Elevii ca 
beneficiari ai 

Resurse materiale 
- rechizite  

 
Fonduri bugetare  şi 
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necesare pentru a preveni abandonul diminuarea părăsirii timpurii a şcolii Coordonatorul proiecte 
și programe educative 
şcolare şi extraşcolare 
Psihologul şcolar 

serviciilor de 
educaţie 
ISJMM, CJRAE 
părinţi 

Resurse de timp 
 

extrabugetare 

Monitorizarea înregistrării în 
documentele şcolare a absenţelor, 
organizarea de lectorate cu părinţii, 
consilierea şi responsabilizarea lor în 
vederea prevenirii şi combaterii 
absenteismului, a fenomenului de 
violenţă şcolară, consumului de de 

alcool, tutun şi droguri 

Înregistrările absenţelor 
 
Procesele verbale ale întâlnirilor cu părinţii. 
 
Raportul psihologului 

 
10 iulie 
2021 
 

Director prof  Meheş 
Adalbert 
 
Prof  Buhai Ramona 
Diriginţii 
Comisia de verificare a 
frecvenţei elevilor 

Psihologul şcolii 

 
 
Diriginţii 
 
Părinţii 
 
Elevii 

 
Resurse materiale 
- consumabile  
- calculatoare cu 
acces la internet 
Resurse de timp 

 
 
Fonduri bugetare   

Activităţi de consiliere –  şi dezvoltare 
personală 

Întâlniri de grup (elevi, elevi-părinţi)  
Teste de aptitudini şi orientare în carieră 
chestionare, fişe de observaţie individuală, 
rapoarte de activitate 

Lunar până 
la 31 august 
2021 

Specialişti 
Psihologul şcolii 
Diriginţi 

Elevi  
Părinţi 

Resurse materiale 
Resurse de timp 
Conform 
bugetului 

Fonduri bugetare  şi 
extrabugetare 

Opţiunea strategică 2 – identificare şi aplicarea de măsuri pentru creşterea siguranţei în mediul şcolar 

Căutarea unor parteneri care să sprijine 
menţinerea elevilor cu risc de abandon  
în sistemul şcolar 

 

Numărul de ajutoare financiare oferite 
elevilor cu situatii materiale precare de către 
organizaţii partenere 

 

 
   Iunie 2021 

Managerii 
Diriginţii 
Psihologul şcolii 

Elevii şi tinerii ca 
beneficiari ai 
serviciilor de 

educaţie, CJRAE, 
părinţi şi comitete 
de parinţi, 
angajatorii ca 
parteneri în 
calificarea forţei 
de muncă, ONG-
uri, administraţia 

publică locală. 

 
Resurse materiale 
- consumabile  

- calculatoare cu 
acces la internet 
Resurse de timp 

 
 
 

Fonduri bugetare  şi 
extrabugetare 

Implementarea planului de măsuri 
privind creşterea siguranţei în unităţile 
de învăţământ în anul şcolar 2020-2021 

Adoptarea la nivelul şcolii a unor măsuri 
prevăzute în acest sens la nivel judeţean, în 
strategia ISJMM 

 
15 
noiembrie 
2020 

Directorul 
Consiliul de 
administraţie 
Diriginţii 
 

Comisia judeţeană 
pentru prevenirea 
şi combaterea 
violenţei în 
mediul şcolar a 
ISJMM 

Resurse materiale 
- consumabile  
- calculatoare cu 
acces la internet 
Resurse de timp 

 
Fonduri bugetare   

Întâlniri între elevii şcolii noastre şi 
părinţi, bunici, modele din comunitate, 
inclusive online în contextual situației 
actuale de pandemie 

Lista invitaţilor (specialişti din diferite 
domenii, părinţi, bunici, voluntari, 
personalităţi marcante ale locului natal, 
refugiaţi, elevi ai altor unităţi de învăţământ) 
Proecse verbale 
Rapoarte de activitate 
Fotografii 

De 2 ori pe 
semestru 
pănă la 31 
august 2021 

Directorul 
Coordonatorul proiecte 
și programe educative 
educative şcolare şi 
extraşcolare 
Psihologul şcolar 
Diriginţii 

Elevi  
Părinţi 
Bunici 
Voluntari 
Personalităţi 
marcante  ale 
locului natal 
Refugiaţi 

Elevi ai altor 
unităţi de 
învăţământ 

Resurse materiale 
Resurse de timp 
Conform 
bugetului 
 

 
 
 
Fonduri bugetare  şi 
extrabugetare 

PRIORITATEA 3 : DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ – COMUNITATEA LOCALĂ                 
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ŢINTA  STRATEGICĂ  3 – Identificarea de noi parteneri din comunitate, dezvoltarea parteneriatelor existente şi încheierea de noi parteneriate funcţionale 

Obiectiv: Creşterea eficienţei lucrului în parteneriat pentru sprijinirea învăţământului profesional şi tehnic 

Rezultate măsurabile:  

- Încheierea de cel puţin 20 convenţii de colaborare (parteneriate) cu operatori economici şi alţi parteneri sociali. 

Context:  
Insuficienta susţinere a procesului de învăţământ prin intervenţiile partenerilor ; 
Gradul de acoperire a stagiilor de practica pentru elevi este insuficient prin intermediul operatorilor economici implicaţi ca parteneri ai şcolii; 
Implicarea angajatorilor în asigurarea bazei materiale a şcolilor este insuficientă sau se rezumă la lecţii vizită  ; 
Existenţa unor părinţi ai elevilor, care nu conştientizează rolul ce le revine în asigurarea unui proces educaţional şcolar corespunzător 

Opţiunea strategică 1 – dezvoltarea parteneriatelor funcţionale şi încheierea de noi parteneriate sociale 

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: Sursa de finanţare  

Actualizarea  parteneriatelor  
funcţionale şi încheierea de noi 
convenţii de parteneriat cu operatori 

economici, parteneri sociali cu luarea în 
considerare a situației actuale de 
necesitate a distanțării sociale.   

 Convenţiile de parteneriate funcţionale 
pentru domeniile : chimie industrială,  
protecţia mediului, electric, industrie 

alimentară şi silvicultură. 
Parteneriate funcţionale cu instituţii din 
comunitatea locală şi nu numai 

 
 
1 noiembrie 

2020 şi pe 
parcursul 
anului 
şcolar 

Directorul 
Directorul adjunct 
Comisia pentru  

evaluarea şi asigurarea 
calităţii 
Consiliul de 
administraţie 
Cadrele didactice  

Operatorii 
economici 
Autorităţile locale 

şi regionale,  
ONG-uri 
 

Resurse materiale 
-rechizite 
- calculatoare cu 

acces la internet 
Resurse de timp 

 
Fonduri bugetare şi 
extrabugetare 

Implicarea operatorilor economici,  a 
partenerilor sociali în dobândirea de 
abilităţi cheie de către elevi, în 

evaluarea competenţelor elevilor, în 
proiectele importante ale şcolii şi în 
activităţi extracurriculare. 

 Minim 3 operatori economici, parteneri 
sociali vor fi implicaţi în acţiuni organizate cu 
elevii  

 
 
 

Iunie 2021 

 
Directorul 
Directorul adjunct 

Şefii de catedre 

ISJMM,  
Operatori 
economici,  

ONG -uri,  
Autorităţi locale şi 
regionale 

 
Resurse materiale 
Resurse de timp 

 

 
Fonduri  extrabugetare  

Monitorizarea inserţiei  socio 
profesionale a absolvenţilor  

Absolvenţi angajaţi  
Absolvenţi care continuă studiile 
Alte situaţii 

1 octombrie 
2020 
15 ianuarie 
2021 

Balog Erika 
Enăşel Dana 

Diriginţii 
absolvenţilor 
Secretariatul 

Resurse materiale  
Resurse de timp 

Fonduri bugetare 

PRIORITATEA 4 : DEZVOLTAREA SERVICIILOR  DE ORIENTARE SCOLARA  ŞI PROFESIONALĂ  

 

ŢINTA  STRATEGICĂ  4 – Identificarea problemelor existente în plan emoţional la elevi şi consilierea în carieră şi dezvoltarea personală 

Obiectiv: Dezvoltarea competenţelor necesare în utilizarea unor instrumente specifice consilierii, transmiterea informaţiilor legate de cererea pe piaţa muncii şi valorificarea resurselor fiecărei discipline 
şcolare în această direcţie. 
Obiectiv: Evaluarea  cu  scop  de  orientare  şi  optimizare  a  învăţării 

Rezultate măsurabile:  
- Funcţionarea optimă a cabinetului psihologic, a parteneriatelor cu ISJMM, CJRAE, respectiv AJOFM pentru orientare şi consiliere profesională  
- Asigurarea a minim 85 % din suportul informaţional adecvat pentru profesorul consilier educativ, diriginţi şi cadre didactice în acordarea de consultanţă şi asistenţă pentru orientare şcolară şi 

profesională. 
- Creşterea cu 7% a numărului de absolvenţi care îşi găsesc un loc de muncă sau urmează studii superioare în domeniul în care s-au calificat în şcoala noastră. 
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Context: Procesul de consiliere este asigurat respectând următorul traseu: profesori consilieri → diriginţi → elevi. 
Pe acest traseu apar probleme în ambele puncte de transfer – atât profesorii consilieri, cât şi diriginţii nu dispun de suficiente informaţii / materiale despre situaţia actuală a pieţei forţei de muncă / 
prognoze ale acesteia pe termen scurt, mediu şi lung şi abilităţi relevante pentru a asigura o formare corespunzătoare nivelului imediat următor. Rezultatele acestei situaţii se regăsesc  în cazul 
absolvenţilor, care, în lipsa unei consilieri adecvate, nu îşi valorifică potenţialul pe piaţa forţei de muncă. Pe de altă parte există părinţi dezinteresaţi de situaţia copiilor lor, există probleme materiale şi 

sociale în multe familii ale elevilor noştri, există dorinţa elevilor dea lucra pentru câştig imediat chir cu riscul părăsirii şcolii, lipsa motivaţiei pentru studiu şi a deprinderii de a învăţa, există carenţe în 
cunoştinţele a cel puţin 50% din elevii care vin in clasele a IX a 

Opţiunea strategică 1 – Identificarea, monitorizarea şi consilierea elevilor care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea personală şi orientarea în carieră 

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: Sursa de finanţare  

 
Identificarea nevoilor de formare a 
diriginţilor privind orientarea carierei şi 
monitorizarea participării la formare 

Lista nevoilor de formare 
10 % din numărul de  diriginţi vor participa la 
cursurile de formare din oferta CCD sau 
MEN 

31 
octombrie 
2020 
 
21 iunie 
2021 

Magyarosi  Laszlo 
Buhai  Ramona 
Psihologul şcolar 

ISJMM, CJRAE, 
CCD, MEN, 
AJOFM, reţeaua 
şcolară, 
autorităţile locale 
şi regionale, 
operatori 

economici 

Resurse materiale 
-chestionare  
Resurse de timp 

Programe de formare 
finanţate de  MEN 
Autofinanţare  

Identificarea elevilor care au nevoie de 
sprijin în dezvolarea personală şi pentru 
orientarea în carieră 

Listele cu elevii 
Rapoartele diriginţilor şi a psihologului şcolar 

31 
octombrie 
2019 

Buhai Ramona 
Psihologul şcolar 
Diriginţii 

ISJMM, CJRAE, 
părinţii 

Resurse materiale 
-chestionare  
Resurse de timp 

Fonduri bugetare 

Monitorizarea implementării 
procedurilor, a materialelor pentru 

consilierea şi orientarea elevilor cu 
probleme personale pe toată durata 
şcolarizării 

Materiale revizuite sau 
actualizate 

Cabinet psihologic şi CDI dotat 
corespunzător 

 
15 iunie 

2021 

Responsabilul cu 
dezvoltarea profesională 

Buhai Ramona 
Psihologul şcolar 
Documentaristul 
Contabilul şef 

Director 
ISJ Maramureş 

CCD, CJRAE 
Diriginţii 

Resurse materiale 
- calculator 

- consumabile  
Resurse de timp 

Fonduri bugetare 

Activităţi de consiliere – orientare în 
carieră şi dezvoltare personală 
 
 

Întâlniri elevi, elevi-părinţi 
Teste de aptitudini şi orientare în carieră fişe 
de lucru, chestionare, fişe de observaţie 
individuală, rapoarte de activitate 

 lunar  
 
31 august 
2021 

Specialişti 
Psihologul şcolii 
Diriginţi 

Elevi  
Părinţi 

Resurse materiale 
- calculator 
- consumabile  
Resurse de timp 

Fonduri bugetare   

PRIORITATEA 5: EFICIENTIZAREA OFERTEI  CURRICULARE 

Obiectiv : Transformarea  şcolii într-o structură flexibilă, deschisă în permanenţă spre cerinţele angajatorilor (piaţa forţei de muncă) şi în concordanţă cu tendinţele de dezvoltare socio-economică 
regională în scopul corelării ofertei şcolii cu cerintele de pe piaţa muncii locale/zonale şi cu nevoile elevilor de pregatire la standarde europene. 

ŢINTA  STRATEGICĂ  5 – Adaptarea ofertei curriculare la cerinţele pieţei muncii 

Rezultate măsurabile: 
-     Numărul claselor  de liceu tehnologic  şi de postliceală realizat faţă de numărul propus 

-    Creşterea cu 5 % a procentului de absorbţie al absolvenţilor noştrii  care intră pe piaţa muncii 
-    Creşterea cu 7 % a numărului absolvenţilor care continuă studiile în domeniul în care s-au pregătit  

Context: Schimbările demografice au afectat fluxul de intrări în sistemul ÎPT, impunând  redimensionarea capacităţilor şcolare. Pe de altă parte, schimbările rapide în structura economică a judeţului 
nostru au creat discrepanţe între cererea de forţă de muncă şi profilul şcolii noastre. In acest context, eficientizarea ofertei curriculare se impune atât cantitativ, cât şi calitativ. 

Opţiunea strategică 1 – Identificarea necesarului de forţă de muncă pe piaţa muncii, adaptarea ofertei curricular la cerinţele comunităţii 

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: Sursa de finanţare  

Reconsiderarea Ofertei curriculare pe   Directorul Inspectoratul Resurse materiale  
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baza Planului de acţiune al şcolii, a 
orientărilor din PLAI şi a solicitărilor 

partenerilor operatori economici. 

Proiectul planului de şcolarizare pentru 
2021 - 2022 
 
 

Realizarea 100% a numărului de clase 
propus 

Februarie 
2021 
 
 

10 august 
2022 
 
 

 
Consiliul de 
administraţie al şcolii 
 

CEAC 

Şcolar Judeţean, 
CLDPS,   
Operatorii 
economici 

Autorităţile 
locale, 
Universităţi, 
AJOFM, ONG. 
Părinţii 

- PAS 
- PLAI 
- calculator cu acces  
internet 

- materiale 
documentare  
Resurse de timp 

Resurse financiare 
bugetare şi 
extrabugetare 

Completarea dotării şcolii cu 
echipamente performante necesare 

calificării în conformitate cu standardele 
de educaţie şi instruire europene,  
pentru domeniile în care şcolarizăm, 
pentru calificări solicitate de parteneri ai 
şcolii, operatori economici şi cu 
sprijinul acestora,  pentru a oferi elevilor 
şanse egale de instruire. 

Creşterea cu 5% a procentului de absorbţie 
al absolvenţilor  pe piaţa muncii. 

 
Creşterea cu 7 % a numărului absolvenţilor 
care continuă studiile în domeniul în care s-
au pregătit 

 
 

 
 
31 august 
2021 

 
Directorul 

 
Consiliul de 
administraţie 
 
Contabilul şef 
 

Autorităţile 
locale,  

Cadrele 
didactice, 
Părinţii 

Resurse materiale 
- SPP 

- oferte de 
echipamente 
- calculator cu acces  
internet 
- materiale 
documentare  
Resurse de timp 

 
Resurse financiare 

bugetare şi 
extrabugetare 

PRIORITATEA 6 : PARTICIPAREA  LA  PROIECTE  ŞI  PARTENERIATE  CU  CARACTER  EUROPEAN, TRANSFER DE BUNE PRACTICI  

Obiectiv: Încheierea de parteneriate şi derularea de proiecte ce promovează valorile europene. 
Obiectiv: Împărtăşirea exemplelor de bună practică între profesori şi instituţii partenere, respectiv a metodelor, tehnicilor de îmbunătăţire a calităţii actului de predare. 

ŢINTA  STRATEGICĂ  6 – Dezvoltarea instituţională prin participarea la selecţie şi derularea de proiecte cu character European, creşterea prestigiului şcolii 

Rezultate măsurabile:  
- Minim 20 parteneriate funcţionale 
- Derularea a cel puţin 15 proiecte și programe ce promovează valorile europene  

- Bune practici identificate în şcoală  
- Cel puţin 40 % din documentele şi produsele cadrelor didactice şi elevilor existente în CDI vor fi utilizate în scopul transferului  de bune practici 
- Cel puţin 15 schimburi de experienţă realizate cu alte unităţi şcolare 

Context: Există oportunităţi de a participa la proiecte europene, cu sau fără finanţare 
În prezent există o serie oportunităţi de împărtăşire a bunelor practici şi de instrumente prin care bunele practici se pot transmite în toate şcolile .  În acest an școlar activitățile  se vor desfășura astfel încât 
să se respecte regulile impuse de existența pandemiei, unele activități derulându-se online. 

Opţiunea strategică 1 – Identificarea oportunităţilor, scrierea documentaţiilor, participarea la selecţie pentru câştigarea de proiecte benefice şcol ii 

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: Sursa de finanţare  

Identificarea oportunităţilor pentru a 
participa la proiecte 

Număr de posibilităţi identificate şi 
fructificate prin completarea formularelor 
de aplicaţie şi participarea la selecţie 

 
 
permanent 

Directorul 
Buhai Ramona -

coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

educative şcolare şi 

extraşcolare  

Coordonatorii de 
proiecte şi programe 

 
ISJMM 
Cadrele 
didactice 

Operatori 
economici 
Elevii 

Resurse materiale 
- poze 
- calculator cu acces  
internet 

- materiale 
documentare  
Resurse de timp 

 resurse financiare 
bugetare şi 
extrabugetare 

 
Actualizarea  paginii web şi a paginii de 

Faceebook  a școlii pe  parcursul anului 
şcolar 2020 - 2021 

 
 

Pagina WEB a şcolii şi  pagina de 
Faceebook reactualizate  

 
 

permanent 

 
Directorul 

Directorul adjunct 

 
ISJMM 

Cadrele 
didactice 

Resurse materiale 
- poze 

- calculator cu acces  
internet 

Resurse financiare 
bugetare şi 

extrabugetare 
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 Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

educative şcolare şi 

extraşcolare  

Stavilă Cristi 
Administrator reţea 

Operatori 
economici 
Elevii 

- materiale 
documentare  
Resurse de timp 

Derularea de proiecte, programe  

educaţionale ce promovează valorile 

europene. 

Ne propunem următoarele:  

 

Număr de proiecte câştigate 
Formarea la elevi  a unei conduite ecologice 
şi a respectului pentru valorile umane şi  

europene 
Derularea de către şcoală a cel puţin 15 
proiecte şi programe  
 

august 2020 
 

Directorul 
Buhai Ramona 
Coordonatorii de 
proiecte şi programe 

 

Universităţi, 
MECS, 
CCDMM,  
AFM,  

ONG- uri,  
Primăria Baia 
Mare 
Consiliul Local 
Cadrele 
didactice 
Elevii şi părinţii 
Alţi parteneri 

Resurse materiale 
- aparatură audio 
video  
- consumabile 

- calculator cu acces 
la internet 
Resurse de timp 

Resurse financiare 
bugetare şi 
extrabugetare 

Eco-şcoala 

 

Spaţii verzi amenajate, eco-codul, Panoul 
Eco Scoala, ppt, diplome 

 

Iunie 2021 
 

Herţa Crina 
Magyarosi Laszlo 
 

Centrul 
Carpato-
Danubian de 
Geoecologie 
 

Resurse materiale 
- aparatură audio 
video  
- consumabile 
- calculator cu acces 
la internet 
Resurse de timp 

Resurse financiare 
extrabugetare 

Patrula de reciclare  

 

Panou, poze activităţi, DEEE colectate şi 
predate, kituri de colectare, certificate de 
voluntariat, acord de parteneriat, pliante 

15 mai 2021 
 

Ursu Marcela 
Clapa Maria 

RoRec 
Maramureş 
Elevi 
Cadre didactice 
Alţi parteneri 
 

Resurse materiale 
- aparat foto 
- consumabile 
- calculator cu acces 
la internet 
Resurse de timp 

Resurse financiare 
proprii şi extrabugetare 

GreenIMPACT MM 

ATTRACTION 

Poze activităţi, acord parteneriat, calendar 
 

Iunie 2021 
 

 
Buhai Ramona 

Hojda Iulea 

Primăria Baia 
Mare 

cadre didactice 
 

Resurse materiale 
- aparat foto 

- consumabile 
- calculator cu acces 
la internet 
Resurse de timp 

Resurse financiare 
extrabugetare 

 

Educaţie_Progres_ Succes 

Proiectul  ROSE 

 

 

Se vor stabili dupa etapele din toamna 2018 
și se vor reactualiza la fiecare început de an 
de proiect 

31 august 
2021 

Mehes Adalbert 
Bud Maria 
Echipa de proiect 

 

ISJMM 
Cadre didactice 
Elevi 

Părinţi 

Resurse materiale 
- aparat foto 
- consumabile 

- calculator cu acces 
la internet 
Resurse de timp 

Resurse financiare 
extrabugetare 

Citeşte_Convinge_Creează broşuri, poze, premii, numărul de lucrări 
înscrise, lista cuprinzând proiectele din 
CAER 2020 - 2021 

August 2021 Buhai Ramona 
 

Elevi şi cadre 
didactice din 
şcoli partenere 
din ţară 

Resurse materiale 
- aparat foto 
- consumabile 
- calculator cu acces 

Resurse financiare 
proprii 
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la internet 
Resurse de timp 

Prietenul meu din străinătate – 

parteneri în proiect  internaţional, 
proiect care promovează dialogul între 
culturi şi conştientizare a diversităţii 
culturale printre copii 

Poze, acord de parteneriat, fişa de activitate, 

diplome 

Iunie 2021 Mehes Adalbert 

Bud Maria 
Buhai Ramona 
Hojda Iulea 
 

Şcolile 

Gimnaziale 
“Lucian Blaga”, 
“Ion Luca 
Caragiale” 
Elevi, profesori 

Resurse materiale 

- aparat foto 
- consumabile 
- calculator cu acces 
la internet 
Resurse de timp 

Resurse financiare 

proprii 

Cine decide? Eu decid – proiect 
antidrog 

Poze, acord de parteneriat, fişa de activitate, 
diplome 

Iunie 2021 Andron Maria 
Codrea Manuiela 

Elevi 
Cadre didactice 
Alţi parteneri 

Resurse materiale 
- aparat foto 
- consumabile 

- calculator cu acces 
la internet 
Resurse de timp 

Resurse financiare 
proprii 

Proiect „Întâlnirile franco-române 

pentru turism” 

Acord de parteneriat, reţea licee, planuri de 
acţiune ale reţelei 

Iunie 2021 Mehes Adalbert 
 

Institutul 
Francez din 
România 
Federaţia 

Industriei 
Hoteliere din 
România 
CNDIPT 
ISJ SB, CCD 
Sibiu 

Resurse materiale 
- aparat foto 
- consumabile 
- calculator cu acces 

la internet 
Resurse de timp 

Resurse financiare  
extrabugetare 

Proiect ECO Fotografia Anulului 

 

Poze, diplome 
 

 

Iunie 2021 Ursu Marcela 
 

Cadre didactice 
şi elevi 

Resurse materiale 
- aparat foto 

- consumabile 
- calculator cu acces 
la internet 
Resurse de timp 

Resurse financiare 
proprii 

Pod peste culturi Poze, diplome, acord parteneriat, ppt 
 

Iunie 2021 Magyarosi Laszlo 
 

asociaţia ”Team 
for Youth” 
Elevi 

Cadre didactice 

Resurse materiale 
- aparat foto 
- consumabile 

- calculator cu acces 
la internet 
Resurse de timp 

Resurse financiare 
proprii 

Parteneriat  cu Centrul Europe Direct 

Maramureş 

 

Prezentare, desene, diplome, poze 
 

Mai 2021 
 

Bibliotecar Dragomir 
Garofiţa 
 

Centrul Europe 
Direct 
Maramureş 
Elevi 
Cadre didactice 

Resurse materiale 
- aparat foto 
- consumabile 
- calculator cu acces 
la internet 

Resurse de timp 

Resurse financiare 
proprii 

Parteneriat cu JaRomania Broşuri, poze 
 

Iunie 2021 
 

Magyarosi Laszlo 
Clapa Maria 
Ursu Marcela 

JaRomania 
Elevi 

Resurse materiale 
- aparatură audio 
video  
- consumabile 
- calculator cu acces 

Resurse financiare  
extrabugetare 
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la internet 
Resurse de timp 

 Mathèmatiques sans frontières 2020 / 

Proiect educaţional 
 

 

 

 

 

Poze, regulamente, participanţi, fişe 

înscriere 

Mai 2021 

 

Balogh Erika 

 
 
 
 

Elevi şi cadre 

didactice 
Alţi parteneri 
 
 

Resurse materiale 

- aparat foto 
- consumabile 
- calculator cu acces 
la internet 
Resurse de timp 

Resurse financiare  

proprii 

Învăţ, ştiu şi aplic bunele maniere Acord parteneriat, premii, diplome,  poze Noiembrie 
2020 

Bud Maria 
Clapa Maria 

Colegiul 
Transilvania 

Elevi şi cadre 
didactice 
Alţi parteneri 
 

Resurse materiale 
- aparatură audio 

video  
- consumabile 
- calculator cu acces 
la internet 
Resurse de timp 

Resurse financiare  
proprii 

Mănâncă sănătos – fi sănătos  Acord de parteneriat, poze, pliante, ppt, 
desene 

Noiembrie 
2020 

Fodo Daniela 
Țelman Andreea 

Elevi și cadre 
didactice, alți 

participanți 

Resurse materiale 
- aparatură audio 

video  
- consumabile 
- calculator cu acces 
la internet 
Resurse de timp 

Resurse financiare 
proprii 

Natură_Puritate_Sănătate Broșuri, poze, premii, revistă cu ISSN, 
număr de lucrări scrise 

Aprilie 2021 Clapa Maria Anuța Elevi și cadre 
didactice din 
școli partenere 

din țară 

Resurse materiale 
- aparatură audio 
video  

- consumabile 
- calculator cu acces 
la internet 
Resurse de timp 

Resurse financiare 
proprii 

15 Martie Ziua Internațională a 

Consumatorului 

Acord de parteneriat, poze, pliante, ppt, 
desene 

Octombrie 
2021 

Fodo Daniela 
Țelman Andreea 

Elevi și cadre 
didactice, alți 
participanți 

Resurse materiale 
- aparatură audio 
video  

- consumabile 
- calculator cu acces 
la internet 
Resurse de timp 

Resurse financiare 
proprii 

Schimburi de experienţă cu unităţi 
şcolare partenere în proiectele şi 
programele derulate, inclusiv în scopul 

promovării valorilor şi principiilor 

europene, cu alţi parteneri sociali 
inclusiv online 

 
Cel puţin 15 schimburi de experienţă  

 
Iunie 2021 

Managerii 
Buhai Ramona 
Coordonatorii de 
proiecte şi programe 

Şefii de arii curriculare 

ISJ 
CCD 
Unităţi şcolare 
din ţară şi 

străinătate 

Resurse materiale 
- consumabile 
videoproiector 
Resurse de timp 

Resurse financiare 
bugetare şi 
extrabugetare 

Identificarea şi dezbaterea exemplelor 
de bună practică la nivel de arie 
curriculară ; disciplină sau instituţii 
partenere, inclusiv a celor care 

Instrumente de evaluare  şi autoevaluare 
elevi elaborate Exemplele de bună practică      
Cel puţin 75 % din bunele practici 
identificate vor fi promovate    prin consilii 

 
15  iunie 2021 
 

 
Directorul 
Directorul adjunct 
Consilierul educativ 

ISJMM 
Profesori 
Documentaristul 
Unităţi şcolare 

Resurse materiale  
Aparatură audio - 
video 
Resurse de timp 

 resurse financiare 
bugetare şi 
extrabugetare 
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promovează egalitatea, demnitatea 

umană  şi libertatea. 

profesorale,  şedinţe de catedră sau întâlniri 
organizate cu instituţiile partenere 

Şefii de arii curriculare Parteneri sociali 

Prioritatea 7: CREŞTEREA ABILITĂŢILOR GENERALE  

Obiectiv : Dezvoltarea competenţelor de comunicare, (inclusiv intr-o limbă străină), dezvoltarea gândirii critice, abilităţi antreprenoriale şi manageriale, dezvoltarea spiritului de echipă, a  abilităţilor de 
management a timpului şi de management de proiect, conduita civică. 

ŢINTA  STRATEGICĂ  7 – Dezvoltarea competenţelor şi deprinderilor elevilor, care conduc la creşterea abilităţilor generale 

Rezultate măsurabile:  
-   Număr de cadre didactice participante la cursuri de formare specifice obiectivului 
-   Rata de absorbţie a elevilor şcolii care intră pe piaţa muncii în primul an de la absolvire 

-   Număr de absolvenţi ai şcolii care îşi pierd locul de muncă şi intră în evidenţele AJOFM înainte de a acumula minim un an de experienţă pe post  

Context: În contextul în care prea puţine firme din România investesc în formarea continuă a angajaţilor, revine sistemului de invăţământ sarcina formării unor abilităţi generale ale elevilor. Acestea sunt 
cu atât mai importante pentru obţinerea (şi păstrarea) primului loc de muncă, deoarece în acest caz absolvenţii trebuie să treacă peste handicapul lipsei de experienţă profesională. Trebuie ţinut seama şi de 
faptul că marea majoritate a firmelor caută să angajeze personal cu respectivele abilităţi deja formate. 

Opţiunea strategică 1 – Identificarea  şi utilizarea de mijloace prin care competenţele şi  deprinderile elevilor pot fi dezvoltate în scopul unei bune inserţii pe piaţa muncii 

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: Sursa de finanţare  

Utilizarea metodelor de predare 
moderne şi atractive, centrate pe 
dezvoltarea abilităţilor elevului cu 

respectarea egalităţii şanselor, 

demnităţii umane şi a libertăţii 

- rata de absorbţie a elevilor şcolii care intră 
pe piaţa muncii în primul an de la absolvire 
- număr de abolvenţi ai şcolii care îşi pierd 
locul de muncă şi intră în evidenţele 
AJOFM înainte de a acumula minim un an 
de experienţă  

 
 
 
Iulie 2021 

 
 
Directorul 
CEAC 
Şefii de arii curriculare 

  ISJMM 
administraţia 
locală,  
operatori ec, 
cadre didactice 
elevi 

Resurse materiale 
- mijloace didactice 
- calculatoare,  
videoproiector 
Resurse de timp 

Resurse financiare 
bugetare şi 
extrabugetare 

Organizarea unor activităţi  vizând 

dezvoltarea de abilităţi generale în CDI, pe 

terenurile de sport, în spaţiile şcolii sau ale 

partenerilor sociali, inclusiv ale partenerilor : 

universităţi sau şcoli din Uniunea 

Europeană, asociaţii profesionale 

europene, ONG–uri cu scop educaţional/de 

formare profesională care activează la 

nivel european sau care promovează 

valorile europene prin acţiunile lor. 

- numărul de mese rotunde,  simpozioane, 

conferinţe, dezbateri, activităţi sportive, acţiuni 

de voluntariat etc 

- numărul de proiecte, programe şi activităţi în 

parteneriat cu operatori economici, instituţii 

publice inclusiv universităţi sau şcoli din 

Uniunea Europeană, asociaţii profesionale 

europene, ONG–uri cu scop educaţional/de 

formare profesională care activează la nivel 

european sau care promovează valorile 

europene prin acţiunile lor. 

 

 

Iunie 2021 

 

Directorul 

Şefii de arii curriculare 

Coordonator proiecte şi 

programe 

Bibliotecarul 

Documentaristul 

  ISJMM 

administraţia 

locală,  agenţi 

economici ,  

ONG, CJAPP 

cadre didactice 

elevi 

unităţi şcolare 

Resurse materiale 

- echipamente 

- calculatoare,  

videoproiector 

- organizare 

Resurse de timp 

Resurse financiare 

bugetare şi extrabugetare 

“ŞCOALA ++, UN PAS SPRE UN MEDIU 

CURAT”_Curcubeul florilor 

Concurs internaţional sau alte proiecte din 

această categorie 

Diplome, acord de parteneriat, deşeuri- hârtie, 

pet, desen, produse Origami şi din deşeuri 

reciclabile 

Martie 2021 Clapa Maria,  

Dragomir Garofiţa, Ursu 

Marcela 

Elevi şi cadre 

didactice din 

instituţii de 

învăţîmânt 

naţionale şi 

internaţionale 

Resurse materiale 

- aparat foto 

- consumabile 

- calculator cu acces la 

internet 

Resurse de timp 

Resurse financiare proprii 

Flori de gând împotriva violenţei – concurs 

judeţean 

Diplomă, afiş Decembrie  

2021 

Buhai Ramona 

Marchiș Marcela 

ISJ Maramureş 

Elevi şi cadre 

didactice 

Resurse materiale 

- aparat foto 

- consumabile 

- calculator cu acces la 

internet 

Resurse de timp 

Resurse financiare proprii 

         Planul de acţiune pentru elevii cu CES este în Anexa 5   

 Finanţarea planului se va realiza din ; 

 buget de stat,  
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 buget local,   

 sponsorizări   - lucrări ce vor fi efectuate de sponsori, fonduri din donaţii pentru premii, reabilitare mobilier, pardoseli etc 
 

Proiectul pentru 2022 urmează a se întocmi. 

 

 

1.2. Planul de şcolarizare propus pentru anul şcolar  2019 – 2020   

 
LICEU  filiera tehnologică   

Profil Domeniu Calificarea  IX XI 

ZI SERAL SERAL 

 

Resurse 

naturale  şi 

protecţia 

mediului 

 

Protecţia mediului 

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii 

mediului 

 

0,5 

 

1 

 

1 

Silvicultură Tehnician în silvicultură şi exploatări 

forestiere 

 

0,5 

0 0 

Industrie alimentară Technician analize industria alimentară 1 0 0 

Tehnic Electric Tehnician în instalaţii electrice 0 0 0 

 Chimie industrială Tehnician chimist de laborator 0 0 1 

TOTAL  2 1 2 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT  PROFESIONAL  CU  DURATA  de  3 ani  clasa a IX a  
 

Domeniu Calificarea  AN 

Electric Electrician exploatare joasă tensiune 1 

Chimie industrială Operator ceramică  fină 1 

TOTAL  2 

 

Şcoală postliceală – nivel 5 Filiera Tehnologică 

 
Domeniu Calificarea  AN 

Energetică Tehnician electroenergetician 1 

TOTAL  1 

                                                     

                                                                                                    Analiza comparativă a realizării planului de şcolarizare se găseşte în Anexa A 2.1   
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3.3 Planul de parteneriat 

 

ORGANIZAŢIA 

PARTENERĂ  

 

ACTIVITATE  

 

PERSOANE 

RESPONSABILE 

 

PERSOANE  

IMPLICATE 

 

TERMENE 

 

REZULTATE EVALUATE 

/AŞTEPTATE  

Centrul Judeţean de 
Resurse și Asistență 
Educațională 

-Elaborarea şi aplicarea testelor de orientare 
şi a testelor de aptitudini pentru elevii din 
ÎPT  
-Consilierea individuală a elevilor cu nevoi 
speciale 
-Elaborarea  materialelor informative 

necesare  

Consilieri ai CJRAE 
Buhai Ramona 
Psihologul şcolii 
 

Inspector şcolar de 
specialitate 
Diriginţii 
Părinţii 

Anual 
 
 
Permanent 

Scăderea ratei abandonului şcolar 
Îmbunăţăţirea rezultatelor obţinute de către 
elevi 
Creşterea eficienţei muncii educative 

 
S.C.VITAL  S.A. 

Efectuarea stagiilor de practică 
Elaborarea sau revizuirea CDL-urilor 
Stabilirea abilităţilor generale şi specifice 
necesare absolvenţilor 

 
Bud Maria 

Mecea Mircea 
Clapa Maria 
 

 
Conform planificărilor 
semestriale 

 
Dezvoltarea  abilităţilor generale şi 
specifice 
 

S.C. 
ELECTROSISTEM  

SRL 

 
Efectuarea practicii comasate 

 
Bud Maria 

 
Mureşan Cristina 

Conform planificărilor 
semestriale 

Dezvoltarea  abilităţilor generale 
şispecifice 

 

SALAMANDRA PLUS 
SRL                                                   

 
Efectuarea practicii comasate 

 
Bud Maria 

Cărstian Gabriela  

Chindriș Terezia 
Fodo Daniela 
Țelman Andreea 

Conform planificărilor 
semestriale 

Dezvoltarea  abilităţilor generale 
şispecifice 
 

 
 
A.P.M. Baia Mare 

 
Efectuarea stagiilor de practică 
Lecţii vizită 
 

 
Bud Maria 
Clapa Maria 
 
 

Cadre didactice care 
predau discipline de 
specialitate pe domeniile 
chimie industrială şi 
protecţia mediului 

Conform planificărilor 
semestriale şi 
calendarului 
activităţilor 
extracurriculare 

 
Dezvoltarea  abilităţilor generale 
şispecifice 
Educaţia ecologică a elevilor 

 
ISJMM, AJOFM şi 
Camera de Comerţ şi 
Industrie 
 

 
Organizarea târgului  ofertelor educaţionale 

  
Meheş  Adalbert 

Bud Maria 
Buhai Ramona 
Avram Angela 
Administrator de reţea 

 
Luna  mai  2020 

Standul grupului şcolar 
Realizarea planului de şcolarizare 
Creşterea numarului de absolvenţi care se 
încadrează pe piaţa muncii 

 
OCOLUL  SILVIC 
MUNICIPAL 

 
 
Efectuarea practicii comasate sau lecţii vizită 

 
Meheş  Adalbert 

 
Leşan Lia 
Stavilă Cristi 

 

Conform planificărilor 
semestriale şi 
calendarului 

activităţilor 
extracurriculare 

 
Dezvoltarea  abilităţilor generale 
şispecifice 

 

Direcţia de Sănătate 
Publică 

Identificarea elevilor cu probleme de sănătate 
şi sprijinirea acestora 

 
Dr. cabinet şcolar 
 

 
Directorii 
Diriginţii 

 
La început de an şcolar 
şi când este cazul 

Acordarea de burse pe motive de boală 
Scăderea numărului de absenţe pe motive 
medicale 

Primăria Acordarea de sprijin pentru elevii cu 

probleme sociale 
Asigurarea condiţiilor optime pentru 
derularea procesului instructiv- educativ 
Derularea de proiecte 

 

Directorii 
 

Primarul 

Dârle Aurora 
Echipele de proiect 

Semestrial 

 
 
Pe parcursul anului 
şcolar 

Scăderea ratei abandonului şcolar 

Dezvoltarea bazei materiale 
Condiţii de siguranţă fizică pentru elevi 
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3.4 Planul de dezvoltare profesională a personalului    

Formarea continuă a cadrelor didactice şi finanţarea acesteia se axează pe două componente: 

 

 Formarea continuă prin grade didactice  va continua în funcţie de numărul cadrelor didactice înscrise şi de noile reglementări care vor fi în vigoare. 

Vor fi efectuate  în  2020-2021 inspecţii candidaţilor din şcoală înscrişi la grade didactice. 

 

 Participarea personalului la perfecţionarea periodică   se va face în funcţie de oferta existentă, necesarul de formare şi dorinţele personalului. 

3.5 Finanţarea planului se va realiza din : 
 buget de stat,  

 buget local,   

 sponsorizări   - lucrări ce vor fi efectuate de părinţi, fonduri donate de părinţi pentru premii, reabilitare mobilier, pardoseli etc 

 

PARTEA a IV a      CONSULTARE, MONITORIZARE SI  REVIZUIRE 

 4.1  Organizarea procesului de consultare pentru elaborarea PAS 

În vederea elaborării PAS, au fost consultaţi următorii parteneri ai Colegiului Tehnic “C.D.Neniţescu”: ISJ Maramureş, Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, Agenţia 
Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă - pentru a ne furniza date cât mai recente referitoare la domeniile care înregistrează excedent de forţă de muncă şi respectiv necesar de forţă de 

muncă, reprezentanţi ai comunităţi locale 

În acelaşi scop au mai fost consultate : PRAI, PLAI, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă,  pagina de Internet a Statisticilor Naţionale, Strategia Națională privind educația, 

Strategia integrată de dezvoltare  a Municipiului Baia Mare . 

               Consultările pentru analiza mediului extern  au avut loc în perioada iulie - noiembrie 2020 şi s-au concretizat în  întâlniri şi discuţii cu: elevi, părinţi, ISJMM, , parteneri 

economici, parteneri sociali şi educaţionali, cadre didactice ale şcolii, directori de şcoli generale. 

Analiza mediului  intern s-a realizat în  septembrie – octombrie 2020 pe baza Raportului de autoevaluare şi prin consultarea statisticilor întocmite la nivelul şcolii;  fişelor de 

evaluare; testelor de evaluare iniţială; chestionarelor pentru stabilirea tipurilor de inteligenţă, a stilurilor de învăţare;  mapelor comisiilor metodice;  portofoliilor profesorilor şi ale 

elevilor; rapoartelor responsabililor echipelor de sprijin a CEAC, consultarea şefilor compartimentelor la nivel de şcoală, a fişelor de observare a lecţiilor; membrilor Consiliului de 

Administraţie;   programului de formare continuă şi dezvoltare profesională a personalului şcolii; rezultatelor la olimpiade şi concursuri şcolare,  proceselor verbale de inspecţii ale ISJ şi  

execuţiei bugetare  2019 - 2020. 

 

4.2 Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi revizuire PAS 
 Ţinând seama de faptul că instituţia responsabilă de elaborarea şi aplicarea PLAI este ISJ Maramureş şi că PAS este derivat din PLAI,  monitorizarea şi evaluarea PAS va fi de 

competenţa ISJ Maramureş şi se va realiza anual pe baza fişei de evaluare. 

O primă evaluare a PAS  va fi realizată de către Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic “C.D. Neniţescu”.  După aprobarea PAS de către Consiliul profesoral, va fi 

publicat pe site – ul școlii .   

Revizuirea PAS se va face anual şi presupune completarea descrierii mediului economic şi educaţional cu date statistice noi, ajustarea previziunilor / prognozelor, precum şi 
regândirea ofertei curriculare în concordanţă cu noile condiţii, cu analizele din PRAI, respectiv PLAI în vigoare.. 

Monitorizarea PAS  se va face de către Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Colegiului Tehnic “C.D.Neniţescu” şi de către echipa de monitorizare nominalizată de 

CLDPS Maramureş, iar  evaluarea anuală se va realiza de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, prin inspectorul de specialitate - discipline tehnice. 

Monitorizarea, evaluarea şi revizuirea PAS în cadrul Colegiului Tehnic “C.D.Neniţescu”, va fi coordonată de către directorul şcolii conform programului activităţii de 

monitorizare şi evaluare. Anexa 6  
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