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INTRODUCERE  

a. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA  ELABORĂRII  NOULUI  PAS  

Planul de acțiune al școlii (PAS) reprezintă un document de planificare strategică a ofertei de formare profesională prin 

învățământul profesional și tehnic în perspectiva anului 2018. El poate fi utilizat pentru identificarea nevoilor de formare 

profesională și de către alte unități din învățământ sau furnizori.  

Structura PAS 2013-2018 și modalitățile de realizare ale acestuia se bazează pe recomandările formulate în Planul regional 

de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesionl și tehnic (PRAI), Planul local de acțiune pentru învățământul profesional 

și tehnic (PLAI), Manualul privind efectuarea de analize economice necesare planificării în învățământul profesional și tehnic și 

Ghidul de elaborare a Planurilor de Acțiune/Dezvoltare ale școlii (versiunea 9).  

 Prezentul plan cuprinde următoarele elemente: 

 folosește cu precădere date provenind de la Institutul Național de Statistică și de la Direcția Județeană de Statistică;  

 folosește un set de indicatori care permite compararea cu PAS elaborate de către alte unități școlare din localitate;  

 include și analiza mediului extern ceea ce presupune o diagnoză a mediului demografic şi economic, a pieţei muncii şi a 

ofertei şcolilor IPT   

Aceste documente de planificare a ofertei de școlarizare vor sta la baza elaborării:  

– propunerilor de plan de școlarizare pentru anul școlar 2015- 2016 și pentru următorii ani școlari;  

– susținerea măsurilor privind optimizarea procesului de învățământ;  

– consilierea și orientarea elevilor prin grija profesorilor;  

– susținerea cererilor de finanțare a unor proiecte în folosul elevilor unității școlare.  

În baza nevoilor identificate, cât și a elementelor surprinse de analiza SWOT, au fost propuse următoarele direcții strategice 

pentru perioada 2013-2018:  

1. Adaptarea planului de școlarizare și a ofertei de formare profesională inițială la cerințele pieței muncii și în concordanță 

cu opțiunilor elevilor.  

2. Creșterea ponderii populației cu grad ridicat de pregătire/calificare din mediul urban sau rural.  

3. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și dezvoltarea unui învățământ incluziv prin:  

- creșterea gradului de includere a elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul tehnic  

- asigurarea de șanse egale în educație  

- sprijinirea grupurilor defavorizate  

4. Dezvoltarea activității de consiliere și orientare profesională bazată pe un mecanism local de date prelucrate și diseminate 

necesare orientării profesionale.  

5. Dezvoltarea activității de mentorat în vederea creșterii ratei de absolvire și de tranziție la nivel local.  

6. Adaptarea și consolidarea structurii de formare profesională în contextul concurențial pentru a fi competitivi în spațiul 

european.  

Au fost realizate consultări pe marginea documentului atât în cadrul Comitetelor Locale pentru Dezvoltarea Parteneriatelor 

Sociale, cât și cu factorii de decizie (ISJ Mureș, Primăria Târnăveni).  

 

b. DEFINIREA  ETAPELOR  ÎN  REALIZAREA  PAS ȘI CATEGORII DE RESURSE UTIULIZATE  

Acţiunile urmate în vederea elaborării PAS-ului:  

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor  

2. Consultarea PRAI, PLAI şi a ghidului de întocmire a PAS-ului  

3. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS  

4. Culegerea informaţiilor necesare elaborării PAS prin chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor, agenţilor 

economici. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI, respectiv PLAI  
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5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor din domeniile care necesită dezvoltare şi prezentarea acestora, spre consultare în 

Consiliul Profesoral, în cadrul şedintelor de catedră, în Consiliul elevilor şi a părinţilor şi agenţilor economici cu care 

şcoala are relaţii de parteneriat  

6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultării şi pe baza acestora reformularea priorităţilor şi a obiectivelor  

7. Elaborarea planurilor operaţionale  

Au fost consultate şi analizate următoarele:  

• documente de analiză a activităţii şcolii (procese verbale ale şedinţelor de catedră, ale Consiliului de Administraţie, 

rapoartele de monitorizare internă, procesele verbale şi planul de acţiune al CEAC)  

• documentele referitoare la dotarea existentă în momentul planificării  

• rapoarte ale celorlalte compartimente a şcolii: - secretariat, contabilitate, administraţie şi bibliotecă  

• rapoarte ale echipei manageriale  

• documente de promovare şi prezentare a şcolii  

• procese verbale scrise ale inspectorilor întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală  

• procese verbale ale comisiei diriginţilor, Consiliul elevilor şi Consiliul părinţilor  

• planul de şcolarizare, planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru anul curent 

•  datele statistice ale AJOFM  

• protocoale şi convenţii de colaborare cu partenerii economici şi sociali  

c. PLANIFICAREA  

În ultimii ani, abordarea planificării în învăţământ a trecut printr-un proces de reformă. Proiectele Phare destinate întăririi 

sistemului TVET în România au introdus în sistemul educaţional un cadru de planificare pe patru niveluri și  procesul de planificare 

strategică definit doar pentru sistemul TVET, a urmat  să acţioneze ca un exemplu de urmat pentru întreg sistemul educaţional, caz 

în care experienţa avea să se dovedească benefică şi constructivă.  

  

   

                                       Procesul de planificare pe patru niveluri  

 

 

 
 

 

  
  
  
  
  

Cadrul naţional   
planificarea   

  
Dezvo ltarea resurselor umane   

MEN și MMPS   
  

Viziune   
Obiective   

Ținte   

  
PRAI     

Feedback   
CNC   
&   

Rețeaua   
de școli   

  
PLAI   

  
PAS   
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PARTEA I: CONTEXTUL 

                      ”Diferenţa dintre succesul şi eşecul unei democraţii constă în faptul că într-o democraţie sănătoasă interesul  major al 

tuturor actorilor este să facă ca sistemul să funcţioneze”       

                                                                                                          Walter Schwimmer 

 

 

1.1. FORMULAREA SCOPULUI 

     Scopul principal al reformei învățământului profesional și tehnic este realizarea unei formări profesionale la nivelul standardelor de 

pregătire din ţările Comunitătii Europene, adaptate la cerinţele unei societăţi democratice, ale unei economii de piaţă în concordanţă cu 

evoluţia pieţei muncii în România.  

     O cultură umanistă şi tehnică adecvată înseamnă cunoaşterea  pe sine – premisă a reuşitei şcolare, a succesului profesional şi a 

performanței. 

     Învăţământul profesional şi tehnic trebuie să fie orientat astfel încat să asigure o bună pregatire a absolvenţilor, care constituie singura 

garanţie reală de evitare a excluderii sociale încă din momentul absolvirii diverselor forme de pregătire din cadrul liceului.  

 

1.2. MISIUNEA  ŞCOLII 

     Colegiul Tehnic Târnăveni,ca organizație furnizoare de educație își propune să dezvolte un învățământ de nivel european care să 

asigure forță de muncă de înaltă calificare, tineri competenți pe piața muncii în vederea unei bune inserții socio-profesionale. Pentru toți 

elevii, avem în vedere formarea competențelor: de specialitate, de comunicare, de utilizare a computerului, de management și de 

comunicare într-o limbă modernă. Totodată, vizăm asigurarea abilității de adaptare la schimbările survenite în contextul  

socio-economic, național și european. 

      Prioritatea  asumată de colectivul de profesori, maiştri şi specialişti din cadrul Colegiului Tehnic Târnăveni este crearea  unui 

puternic centru  zonal de pregătire pentru specializările: protecţia mediului, administratie publică,matematică-informatică, 

electromecanică, mecanic- auto,  telecomunicaţii, etc. 

      Intenţia noastră declarată este formarea  unor adolescenţi cu o puternică  personalitate, bazată pe o gândire creativă, posibilităţi de 

comunicare, capacitatea de adaptare la situaţii diferite, capacităţi de investigare şi utilizare a tehnologiilor de vârf în mod adecvat în 

contextul procesului de globalizare ce se manifestă îndeosebi în activitatea economică. 

      Suntem interesaţi în egală masură  de atragerea factorilor de decizie ai comunităţii  care ar putea susţine intenţiile noastre, dar şi de 

integrarea tinerilor absolvenţi în viaţa socială a comunităţii, deoarece, convigerea noastră este că o integrare reală presupune înlăturarea 

riscului de eşec sau abandon. 

       Misiunea noastră, a tuturor celor care doresc prosperitatea acestei şcoli, este de a-i asigura un viitor european, care să cuprindă 

printre altele, şanse egale de afirmare şi de integrare socio–profesională a absolvenţilor colegiului, crearea condiţiilor necesare obţinerii 

de satisfacţii profesionale pentru toţi salariaţii şcolii, precum şi implicarea activă a instituţiei în viaţa comunităţii, prin introducerea 

dimensiunii europene, prin promovarea valorilor şi conştientizarea necesităţii îmbunătăţirii continue a calităţii actului instructiv – 

educativ şi prin realizarea unui parteneriat permanent şcoală–elevi–părinţi–comunitatea locală, raportându-ne la standardele şi practicile 

din Uniunea Europeană. 

     Școala își propune de asemenea : 

 Promovarea imaginii sale la nivel local, regional și european precum și atragerea de noi resurse 

financiare necesare dezvoltării bazei materiale 

 Dezvoltarea parteneriatelor educaționale și sociale pentru formarea profesională în scopu 

integrării socio-profesionale a absolvenților 

 Dezvoltarea resurselor umane ale școlii prin formarea continuă a personalului didactic și nedidactic în funcție de nevoile 

identificate. 

 

În vederea realizării misiunii şcolii s-a elaborat „Strategia de evaluare internă a calităţii” (anexa 18), s-au stabilit ţintele strategice 

(anexa 19) şi s-au elaborat „Planurile operaţionale” 
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1.3.  SCURT  ISTORIC 

 

Până la constituirea României întregite în 1918, localitatea Diciosînmărtin (actualul municipiu Târnăveni) a fost reşedinţă a 

comitatului Târnava Mică. Administraţia locală susţinea o şcoală de ucenici în următoarele profile: pantofari, croitori, brutari, etc, în 

funcţie de nevoile economice ale zonei. 

După Marea Unire de la 1918, în toată perioada interbelică, legislaţia  şcolară şi-a făcut simţite efectele. S-a urmărit mereu  

ridicarea pregătirii profesionale a ucenicilor şi acoperirii necesarului de muncitori atât în intreprinderile din localitate cât şi pentru cele 

din judeţ. Astfel, în anul 1925, la încheierea anului de învaţământ la "Şcoala de ucenici industriali şi meserii"  terminau  212 elevi în 

diverse profile, număr semnificativ mai mare faţă de  cîteva zeci înainte de 1918. În paralel, funcţiona o şcoală care pregătea personal 

calificat de uzină pentru platforma chimică a oraşului, cu completare în activitatea  metalurgică, care în anul 1938 fuzionează cu prima 

şcoală menţionată. În 1941 în condiţii de excepţie, numărul absolvenţilor trece de 100. Unii absolvenţi proveneau din rîndurile 

persoanelor expulzate forţat de autoritaţile hortyste, din teritoriul cedat în urma Tratatului de la Viena din 30 august 1940. Spre sfârşitul 

războiului şi după terminarea lui, între elevii şcolii s-au aflat şi copiii persoanelor refugiate din Moldova, din cauza foametei şi a 

instabilităţii în zonă.  

Din anul 1948, Şcoala profesională tehnică de chimie a funcţionat în localul actual  al Colegiului Tehnic Târnaveni, local care 

în perioada  regimului austro-ungar a fost al prefecturii Târnava Mică, apoi după 1918 al prefecturii româneşti. În anul şcolar 1948-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Colegiul Tehnic   

   TÂRNĂVENI 
    

   

  
specialişti  domenii  Pregăteşte  în  

învăţământului  racordate  cerinţelor  
PROFESIONAL şi TEHNIC şi solicitărilor  
pieţei muncii   
  

  

Pregăteşte  elevii  să  
devină cetăţeni responsabili    

elevii  în  Educă  
spiritul RESPECTULUI şi  
TOLERANŢEI   faţă de cei  
care gândesc, acţionează sau  
arată  în mod diferit şi sunt  
defavorozaţi  fizic  şi/sau  
social   

Dezvoltă  priceperi  ce  
permit elevilor să se integreze  

ş profesional  i  social ,  prin  
formarea de  COMPETENŢE  
PROFESIONALE şi SOCIALE   

  

  

Dezvoltă abilităţi  
de   COMUNICARE   

  

  

elevii  Îndrumă  
pentru a deveni  buni  
gospodari  ai resurselor  
personale,  financiare,  
mate riale,  spirituale   
  

Învaţă elevii cum să - şi protejeze  
propria sănătate şi siguranţa persoanei; îi  
ajută să înţeleagă şi să practice,   în  
comunitate, principiile:   

DEMOCRAŢIEI    
TOLERANŢEI     
EGALITAŢII    

  

Învaţă elevii să aprecieze  
cultura,  frumosul,  binele  ş i  să  
recunoască  adevăratele  valori  
naţionale şi europene, modul în care   
acestea trebuie  respectate, apărate  
şi promovate.   
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1949, numărul elevilor pregătiţi pentru domeniul industrial s-a ridicat la 281, şcoala avînd 25 de profesori titulari. Tot în acest an şcolar 

a început pregătirea primilor maiştri. În 1955 denumirea şcolii se schimbă în "Şcoala tehnică de maiştri chimişti", iar apoi în "Grupul 

Şcolar de Chimie  Industrială Târnăveni" pîna în 2004 cînd denumirea oficială a şcolii va fi schimbată  în "Colegiul Tehnic Târnaveni". 

Între anii 1955-1968 şcoala a pregătit maiştrii chimişti, iar  între anii 1961-1963 în paralel şi muncitori  calificaţi. Între anii 

1969-1971 a funcţionat ca Şcoală postliceală de chimie. În 1971 în cadrul şcolii a început un curs liceal seral, iar din 1972 un curs liceal 

de zi, noul liceu industrial având dublă subordonare: Ministerul Învaţămîntului şi Ministerul Industriei Chimice 

În anul 1978 a terminat prima promoţie a liceului curs de zi -13 clase. Profilurile tradiţionale ale liceului au fost : chimia, 

mecanica, electrotehnica. După 1990 au apărut profiluri noi: electromecanica -prima promoţie absolvînd în 1996 , administraţia publică, 

biologie-chimie, protecţia mediului, mecanic-auto, telecomunicaţii. În paralel a funcţionat şi învaţământul profesional. 

1.4. PROFILUL  ACTUAL AL ȘCOLII 

         În anul şcolar 2014-2015 Colegiul Tehnic , ca furnizor de formare profesională a oferit  pregătire în profilele : 

 Teoretic-specializarea științele naturii intensiv engleză 

 Servicii–specializarea tehnician în administraţie 

 Resurse–specializarea tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, tehnician în chimie industrială 

 Tehnic–specializarea tehnician  telecomunicatii, tehnician transporturi şi tehnician electromecanic,tehnician în instalații 

electrice,tehnician în activitati de comerț,  mecanic-auto, instalator instalații tehnico-sanitare, confecționer produse textile, tinichigiu 

vopsitor auto, comerciant vânzător, tehnician transporturi interne ți internaționale. 

        Şcoala a recrutat  elevi din şcolile generale ale municipiului Târnăveni , dar şi din şcolile generale din satele învecinate. Oferta 

pentru anul școlar 2015-2016 a cuprins cursuri ale liceului de zi-ruta directă,  liceu seral și școala postliceală. În anul 2015-2016 au fost 

înscrişi 690 din care, elevi la cursuri de zi, 587,   elevi la cursuri serale 69, elevi școala postliceală 34 .  

         66 de cadre didactice, personal didactic auxiliar format din 7  persoane, personal nedidactic format din 17  persoane.  

SITUAŢIA  ÎNCADRĂRII CU PERSONAL DIDACTIC ŞI NEDIDACTIC PE ANUL ŞCOLAR 2014 – 2015 

PERSONAL DIDACTIC  :  51 + 15         TOTAL PJ 

   Persoane 

TOTAL PERSONAL DIDACTIC :   51 + 15 PO 

 

 

Total  

unitate 

Titulari :  41 Suplinitori :  10 P.O.: 

  15 

  Profesori  Ingineri  Instit si 

ms.inst. 

Total 

titulari  

Profesori  Ingineri  Total 

Supl. 

Total  

Gr. I 24+7 12 8 3 23 1  1 7 

Gr.II 16+3 8 6  14 1 1 2 3 

Def.  9+5 4   4 3 2 5 5 

Deb.  +2      2 2  

Total  51+15 24 14 3 41 5 5 10 15 

9 PERS LA PO 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR:                       7  PERSOANE 

Funcţia  Colegiu Lic.”Brancusi” Total unitate   

Secretar şef               1  1  

Secretar                                                         1 1  

Administrator financiar 

(contabil 

1  1  

Administrator financiar 

(administrator 

1  1  

Laborant chimie  1  1  

Bibliotecar 1  1  

Analist programator 1  1  

Total posturi  6,0 1 7  

PERSONAL  NEDIDACTIC: 19  PERSOANE 

Funcţia  Colegiu Lic.”Brancusi” Total unitate   

Portari 3 3 6  

 Îngrijitori                                           6 (1 post CSS) 2 8  

Muncitori 3 - 3  

Total nedidactic 12 5 17  

POSTURI: 

- DIDACTICE     -        55,302    din care : 1,22 CSS 

- DID. AUXILIARE   :    7 

- NEDIDACTICE :        17 

- TOTAL   :                     79,302     POSTURI 
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COLEGIUL TEHNIC TÂRNĂVENI 

SITUAŢIA STATISTICĂ A ELEVILOR  PE FILIERE ŞI SPECIALIZĂRI AN ŞCOLAR 2015 – 2016 

    NR. CLASE   NR. ELEVI        TOTAL 

PROFIL DOMENIU NIVEL 

CALIFICAREA 

PROFESIONALA  
 

IX X XI XII 

XI S XII 

S XIV PL IX X XI XII 

 

XI S 

 

XIIS 

 

XIV S PL   

 Tehnic    Mecanica nivel 2/3   Mecanic auto 

 

1 1   

  

  19 25   

  

  44 

Tehnic Mecanică nivel 4 Tehnician transporturi     

1 

 

1 

        

25 

 

20 

      

45 

Tehnic Electromecanică nivel 4 Tehnician electromecanic  1 1 1        

21 

 

19 

 

19 

      

59 

Tehnic Electric  nivel 4 Tehnician în instalații electrice  

1 

        

17 

       

19 

Tehnic Electronică şi 

automatizări 

nivel 4 Tehnician de telecomunicaţii    1           19           

20 

Resurse 

naturale si 

protectia 

m 

Protecţia mediului nivel 4 Tehnician ecolog şi protectia 

calitatii mediului 

1 1 1 1       

18 

 

23 

 

21 

 

24 

      

85 

Servicii Economic nivel 4 Tehnician în administraţie 1 1 1 1       

25 

 

24 

 

26 

 

24 

      

99 

Real Stiinte ale naturii nivel 4 Stiinte ale naturii 

(intensiv engleza) 

  

1  

            

19  

         

19 

Tehnic Chimie industr nivel 4  Tehnician in chimie  

industriala 

          

1 

            

16  

  

16 

Tehnic  Transporturi  nivel 5 Tehnician transporturi interne și 

internaționale 

            

1 
            

34 34 

        4 5 5 4   1 1 79 112 110 86   16 34 437 

Servicii Comert  nivel 4 Tehnician in activitati de comert      1        19   19 

Tehnic  Mecanica  nivel 4 Tehnician mecanic pt. intretinere 

si reparatii 

    1        34    31 

Tehnic Constructii 

instalatii si lucrari 

publice 

nivel 2/3 Instalator instalatii tehnico 

sanitare si gaz 

1   1        21   21      

42 

Tehnic Textile pielarie nivel 2/3 Confectioner produse textile  0,5 1       18 18      36 

Tehnic Mecanică nivel 2/3 Tinichigiu vopsitor auto 1 1       25 23       48 

Servicii comert  nivel 2/3 Comerciant vanzator 1 0,5 1      30 7 19       

Servicii comert   Tehnician in activ.de comert    1        18      

TOTAL : 

 

3 2 3 1 

 

1 

 

1   76 48 58 18 

 

34 

 

19   253 
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1.5. EVOLUȚIA ȘI ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ȘCOLAR 

2014-2015 

 

REALIZĂRI DIN ANUL ȘCOLAR 2014-2015 

Plan de activitate  

    

 Cunoaşterea tendinţelor de dezvoltare a unor ramuri economice în perioada 2015-2016 Identificarea noilor calificări cerute 

pe piaţa forţei de muncă 

 Realizarea PAS 

 Implicarea fiecărui membru CEAC în realizarea sarcinilor specifice 

 Interpretarea rezultatelor obţinute, diseminarea în cadrul fiecărei catedre a acestor rezultate şi a măsurilor de îmbunătăţire. 

 Optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale la nivelul unităţii şcolare 

 Şcoala vizează pe parcursul  anului şcolar : locurile de practică şi condiţiile de pregătire la agenţii economici asigurate 

pentru toţi elevii 

 O mai buna colaborare profesor-elev-parinte 

 Elaborarea şi semnarea acordului de parteneriat 

 Întâlniri ale cadrelor didactice şi părinţilor cu reprezentanţi ai justiţiei, poliţiei, bisericii 

 Diversificarea ofertei educaţionale la liceu şi la şcoala postliceală de specialitate 

 Elaborarea unui program de evaluare referitor la feed-back-ul consilierii privind dezvoltarea relaţiilor şcoală-familie 

 Elaborarea unor programe, în colaborare cu instituţiile locale, pentru  combaterea fenomenelor antisociale 

 Identificarea nevoilor de reabilitare a infrastructurii şi stabilirea priorităţilor 

 Atragerea de resurse financiare pentru modernizarea bazei materiale a şcolii 

 Dezvoltarea activităţilor de instruire centrate pe elevi 

 

 

Activitati şcolare ,dotari și  amenajari   

 

 Dotarea și repararea laboratorului de FIRME DE EXERCITIU prin proiectul POSDRU. 

Înființare cabinet limba română 

 Amenajarea  si igienizarea sălilor  de clasă pentru buna desfăşurare a cursurilor. 

 Înlocuirea tablelor care nu mai corespundeau desfășurării orelor de curs ,cu table ecologice. 

 Amenajarea birourilor secretariat,contabilitate și a bibliotecii. 

 Începerea modernizării cabinetului medical în colaborare cu Primăria. 

 Începerea modernizării unui laborator de măsurări electrice. 

 Asigurarea  diseminării materialelor privind orientarea profesională a elevilor. 

 Îmbunătăţirea fondului de carte al şcolii. 

 Monitorizarea şi evaluarea activităţii curriculare la nivelul fiecărei catedre. 

 Realizarea încadrării cu personal calificat la toate catedrele. 

 Participarea  cadrelor didactice din scoală la cursuri de perfecţionare. 

 Relaţii stabile şi colegiale intre angajaţii şcolii. 

 O bună colaborare cu factorii decizionali ai municipiului Târnăveni. 

 

CONCURSURI ȘI PREMII 

 Concursul judeţean de interpretare artistică “Vasile Voiculescu” - ediţia a IX-a, organizat de ISJ Mureş – Liceul 

Tehnologic “Gheorghe Sincai”, 

- premiul II  elevul Vasilca Dan (clasa a XI-a A) 

-  diploma de participare eleva Rus Roxana (clasa a X-a). 

 Concursul Naţional ,,Naşterea Domnului – Renaşterea Bucuriei", organizat de Scoala B.P.Hasdeu Iasi, în 

parteneriat cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei 

         -Premiul I cu elevaVulea Adriana(clasa a X-a A). 

   -Premiul II cu elevaSpinean Andrea(clasa a X-a A). 

  --Premiul III cu eleva Ciocan Raluca(clasa a X-a A). 

 - Premioul Special –Călean Mircea(clasa a X-a A). 

 Concursul judeţean de interpretare artistică “Vasile Voiculescu”, ediţia a IX-a 

 concursului “Frumuseţea universului eminescian – secţiunea creaţie literară” (adev. nr. 5/19.01.2015). 

 Concursul  „ Cariera, între dorință și realitate“, premiul II , Galați, 21-22 Mai 2015 

  Concursul „Micul antreprenor“ 

- Premiul III Cătană Anda (clasa a XII-a B). 

 Concursul Național de Referate și Comunicări Știintifice, cu participare internațională ,,Ștefan Procopiu ’’ 

 Concursul de interpretare literar-artistică “Dor de Eminescu”, 15 ianuarie 2015, 

 -premiul III- Puia Denisa Emilia (clasa a XII-a) 

 Concursul Internațional de creație plastic și literară ,,Sărbătoarea Învierii-Lumina Sufletelor Noastre’’- CAEN 

2015cu nr.26362/10.02.2015, avizat ISJ Iași 
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              -Premiul I cu eleva Lungu Alina (clasa a X-a B). 

                    -Premiul Icu eleva Brătean Loredana (clasa a XII-a B). 

                   - Premioul Special –Cernea Mircea(clasa a X-a A). 

 Concursul “Sfintele Paşti – Sărbătoare sfântă la creştini”, avizat MEN în CAERI 273/2015, obţi -Premiul I cu eleva 

Alina Moldovan,  

- Premiul II cu eleva Loredana Brătean. 

 Concursul “Vestitorii Bucuriei Învierii” –ediţia a II-a, 31 martie 2015 

- Zincenco Flaviu, Bratean Loredana, Gabor Alexandra, Lungu Alina; 

 Concurs de eseuri UBB Cluj-Napoca  

- elevul Șeulean Olimpiu -  mențiune 

 Concurs „Alege este dreptul tău”  

- locul III, Cătană Cristina,  

- mențiune Lungu Alina și Gabor Alexandra 

 Concursul “Războiul Minţilor”, organizat de ISJ Mureş în colaborare cu TVR 

- Şeulean Olimpiu, Pîrău Markus, Moldovan Diana, Nemeş Andrea; 

Proiecte şi programe educative 

Activitati extraşcolare şi extracurriculare sem. I 2014-2015 

 

 Domeniul educativ - Ed. pt. securitate personală 

  “ Alaturi de tine !”- sprijinirea elevilor vulnerabili la devianta scolara si delicventa juvenila– program pentru 

prevenirea delincvenţei juvenile- consiliere colectiva – psiholog şcolar, dirigintii - in colaborare cu Politia de 

proximitate; 

 “ Alcoolul nu te face mare”- dezbateri, vizionari de filme - la orele de dirigentie - diriginţii; 

 “Să spunem NU violenţei !” – concurs de eseuri cu tema: Prevenirea violenţei. Iniţiator Compartimentul de 

Prevenire a Criminalităţii Mureş  – 10.11. – 25.11.2014 –  participanţi Zolog Cristina IXB şi Cândea Andreea XB. 

Rezultate obţinute: Cândea Andrea XB – locul I. Coordonator, prof. Rânceanu Mirela. 

 Campania celor 16 zile de activism împotriva violenţei – campanie de informare şi conştientizare “ Năsturelul” – 

derulată pe Face Boook – Siguranţa mureşenilor. Activitate realizată în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie Mureş, 

Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii. Au participat clasele: XID – prof. Florea Monica, XD – prof. 

Notar Rodica, IXB – prof. Feşteu Angela, XIB – prof. Gheţiu Radu, IXC – prof. Chiş Elena, XIA – prof. Rânceanu 

Mirela, XIIE – prof. Podar Mihaela, XIID – prof. Bogdan Mirela, XB – prof. Păcurar Viorel, XA – prof. Bărbat Maria. 

 Circulaţia rutieră – 5.XII.2014 – dezbatere. Activitate derulată în colaborare cu Poliţia Municipală, biroul rutier – 

Tiucă Lorena – reprezentant. Au participat elevii claselor a XII-a. Responsabili: prof. Hulpuş Maria, Prof. Benzovschy 

Ioan, prof. Vulea Adela, Prof. Viziteu Cristina şi prof. Mureşan Gheorghe. 

Domeniul educativ  - Educaţie pentru mediu : 

 Proiectul “ Aleea liceenilor ”- coordonator, Prof. Păcurar Viorel – are drept scop continuarea amenajarii şi întreţinerii 

spaţiului verde din faţa clădirii internatului. 

 Colectarea selectivă a deşeurilor – se realizează la nivelul fiecărei clase prin responsabili de mediu monitorizaţi de diriginţi. 

Domeniul educativ  - Educaţia pentru sănate: 

 “Săptămâna luptei împotriva drogurilor”—dezbateri, expuneri, studiu de caz - clasele IX-XII liceu  – toţi dirigintii 

– 2014 noi. - S4; 

 Lunar fiecare diriginte a desfăşurat la clasa - dirigentie - cel putin o tema de prevenire si combatere a consumului 

de droguri; 

 “Sanatatea mentală şi emoţională la adolescenţi”- program de preventie si interventie - consiliere colectiva prof. 

psiholog; 

 13-15 noi. 2014 – campanie antihepatita A – elevi/părinţi – prof. Bărbat Maria/diriginţii. 

 Domeniul educativ  - Cultural artistic / Educaţie pentru valori 

 Balul bobocilor – 2014.05.10. – diriginţii claselor a XII –a – prof. Mathe M., Pasc O., Ignat M., Bogdan M., Podar 

M.; 

 Spectacol omagial – dedicat Zilei Naţionale a României – coordonator, prof. Viziteu Cristina. 

 Spectacol dedicat sărbătorilor de iarnă – “ Uite, vin colindătorii ! “ – coordonatori prof. Mihăilescu Alin şi 

Constantin Mădălina în colaborare cu Protopopiatul ortodox  reprezentat prin preot Velcherean Ioan. (2014 dec. 18 

în Sala Festivă, respectiv în 12 dec. 2014 la Biserica “Înălţarea Sfintei Cruci”, acţiune în cadrul proiectului educativ 

“Hristos se naşte, slăviţi – L” coordinator prof. Barba D. – Şcoala Gimnazială “Avram Iancu”); 

 “ Halowvin la Colegiul Tehnic”- spectacol realizat sub coordonarea prof. Ignat Minerva (29 oct.2014). 

 “Tehnologia” Zilei Europene a limbii străine -  Oct. 2014,Responsabili:Prof. Ignat Minerva, Prof. Molnar M., prof. 

Florea Monica. 

 Teatru religios – spectacol realizat de trupa de teatru a liceului coordonată de prof. Notar Rodica în colaborare cu 

Protopopiatul ortodox la catedrala ortodoxă din Târnăveni – dec.2014. 

 

 Domeniul educativ  - Educaţie pentru valori / Educaţie pentru cetăţenie democratică 

 Holocaust – comemorare – 17.10.2014 - prof. Viziteu Cristina, prof. Mihăilescu Alin – proiect educativ – invitat: 

Lucia Petru – muzeograf, Muzeul Municipal Târnăveni. 
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 “Să ne cinstim eroii !” – depuneri de coroane/25.10.2014/ prof. Corpade Lucian şi prof. Pasc Ovidiu. 

 1 Decembrie Ziua Naţională a României – spectacol omagial – prof. Viziteu C., - proiect educativ. 

 15 ianuarie – Mihai Eminescu în contextul literaturii universale – coordonator, prof. Ranceanu Mirela – concurs 

de recitare. Participanţi: elevi de la Colegiul Tehnic şi de la Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu”. 

 24 ianuarie – Mica Unire – prof. Mihăilescu Alin - expozeu. 

 “Un million de stele” -  organizarea unei acţiuni de voluntarii liceului conduşi de Cătana Andreea – XB, în 

colaborare cu Caritas greco – catolic pentru colectare de fonduri în vederea sprijinirii persoanelor vârstnice şi cu 

disabilităţi din Târnăveni cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Coordonator prof. Bărbat Maria şi prof. Bogdan Mirela. 

Responsabil Caritas – Ramona Baciu. 

 Săptămâna 20-24.10.2014 – prelucrare la nivelul claselor a XII-a a Ghidului alegătorului aflat la primul vot – 

realizat de prof. Bărbat Maria. Reaponsabili: prof. Mathe Maria, Pasc Ovidiu, Ignat Minerva, Bogdan Mirela, Podar 

Mihaela. 

 “Din suflet pentru tine !” – darurile primite de către elevii colindători în perioada 15-19 dec. 2014 au fost donate 

Caselor de copii din municipiul Târnăveni. Coordonator prof. Constantin Mădălina şi Rânceanu Mirela. 

 

 Domeniul educativ  - Concursuri şcolare: 

 În perioada dec. 2014 – ian. 2015 s-au desfăşurat elapele locale ale olimpiadelor pe obiecte; 

 

Alte activităţi: 

 

 Excursie realizată la Arhiepiscopia Alba Iulia – prof. Notar Rodica, Mihăilescu Alin şi Constantin Mădălina, Ignat Minerva. 

 

ACTIVITĂŢILE DE FORMARE CONTINUĂ  

ŞI PERFECŢIONARE ALE CADRELOR DIDACTICE SEM. I 2014-2015 

 

Nr. crt DENUMIREA ACTIVITATII PERIOADA CADRE DIDACTICE 

I. FORMARE CONTINUA/PERFECTIONARE 

1. Proiectul de perfecţionare profesională 

“Perfecţionarea cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar care predau 

disciplina Religie (PREL)”, contract 

POSDRU/157/1.3/S/134267 

noiembrie 2014 – 

prezent 

Constantin Madalina 

Mihailescu Alin 

2 GRAD DIDACTIC I – preinspectie si 

colocviu admitere 

 Constantin Mădălina 

Molnar Mihaela 

Mihailescu Alin 

3 Platforma digitală interactivă pentru 

eficientizarea activităţii cadrelor didactice în 

relaţia sindicală 

 Chiş Elena 

Constantin Mădălina 

Mureşan Gabriela 

Mureşan Gheorghe 

Podar Mihaela 

4 Masterat „Elite, cultură şi construcţie 

europeană” al Universităţii „Petru Maior” 

Târgu-Mureş 

 Viziteu Cristina 

5 Activitati in comisiile metodice de 

specialitate 

permanent Toate cadrele didactice 

II. ALTE FORME DE PERFECŢIONARE, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, SESIUNI DE 

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE, ETC 

1. Colocviul Naţional “Reprezentarea 

etnologică şi etnomuzeografică. Tradiţie – 

contemporaneitate”, organizat de Muzeul 

Judeţean Mureş, Secţia de Etnografie şi Artă 

Populară, in colaborare cu Consiliul 

Judetean Mures 

21 noiembrie 2014 Fola Nicolae 

Constantin Madalina 

2 Simpozionului „Firma de exerciţiu, 

instrument ideal în tranziția de la școală la 

locul de muncă“ 

 Bogdan Mirela 

Festeu Angela 

3. Coordonare proiecte cu finanţare : 

 Firme de exerciţiu, ediţia a III-a 

 Un singur pământ, proiect cu 

finanţare nerambursabilă derulat în 

colaborare cu   C.J. Mureş şi ONG 

EcotehnoEducaţia 

 Gheţiu Radu Mihail  

Păcurar Viorel 

Csiszar Eugenia  

Man Ioan 

Feier Ciprian 

Precup Iulia 

Bogdan Mirela 

Festeu Angela 
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(nr.6833/3.06.2014, suma aprobată 

1000 RON) 

 Fair play-arc peste timp 

 IT în laboratorul tehnologic-2 

calculatoare 

 Proiectul multicultural internaţional 

„ Diferiţi, dar împreună!“ 

Acţiune susţinută de BNR-Despre bănci şi 

bani-19.11.2014 

Oportunităţi de dezvoltare-actiune susţinută 

în colaborare cu Agenţia de şomaj-

11.11.2014 

Proiect „ Spune nu violenţei “-ISJ Mureş 

Proiect Risc-Sc gen 3-27.11.2014 

Barbat Maria 

Mathe Maria 

4 Activităţile organizate de Biblioteca publică 

din Târnăveni 

19.01.2015 Rinceanu Mirela Adela 

Constantin Madalina 

5 Activitati Muzeul Unirii din Alba Iulia, 

Muzeul Municipal Târnăveni, Muzeul 

Naţional de Istorie şi Arheologie din Târgu 

Mureş,  Universitatea 1 Decembrie 1918 din 

Alba Iulia si cu Universitatea Lucian Blaga 

din Sibiu 

 Viziteu Cristina 

ACTIVITATI NONFORMALE 

1 Manifestarea cultural-artistica: Concursul de 

interpretare literar-artistică “Dor de 

Eminescu” 

15.01.2015 Rinceanu Mirela Adela 

Notaru Ana 

Voda Liviu 

Mathe Maria 

Barbat Maria 

Ignat Minerva 

Molnar Mihaela 

Florea Monica 

Oanta Mirela 

Constantin Madalina 

2 Manifestarea cultural-artistica “Sarbatoarea 

Nasterii Domnului” 

Decembrie 2014 Constantin Madalina 

Mihailescu Alin 

3 Manifestarea cultural-artistica “Hristos Se 

Naste”, organizata de ISJ Mures in 

colaborare cu Protopopiatul Ortodox 

Tarnaveni 

Decembrie 2014 Constantin Madalina 

Mihailescu Alin 

4 Manifestarea cultural-artistica 

 “1 Decembrie” 

01.12.2014 Viziteu Cristina  

Rinceanu Mirela Adela 

Mihailescu Alin 

5 “Holocaustul” 17 octombrie 2014 Mihailescu Alin 

Viziteu Cristina  

Festeu Angela 

6 Manifestarea cultural-artistica 

“Ziua Principatelor” 

 Mihailescu Alin 

7 Concursul judeţean de interpretare artistică 

“Vasile Voiculescu” 

26.11.2014 Rinceanu Mirela Adela 

Constantin Madalina 

8 Activitati specifice sarbatorilor de Craciun 

pentru copiii aflati in casele de plasament 

22.12.2014 Rinceanu Mirela Adela 

Constantin Madalina 

9 Concursul Naţional ,,Naşterea Domnului – 

Renaşterea Bucuriei" 

Decembrie 2014 Rinceanu Mirela Adela 

Podar Mihaela 

Constantin Madalina 

Barbat Maria 

Viziteu Cristina 

10 Intalnirea tinerilor crestin ortodocsi romani 

din Germania 

octombrie 2014 Mihailescu Alin 

11 „Halloween” noiembrie Ignat Minerva 

Oanta Mirela 

12 Despre bani şi bănci …..  Festeu Angela 

13 ”Fii antreprenor” (Junior Achievement)  Festeu Angela 

14 Un milion de stele Decembrie 2014 Festeu Angela 

Barbat Maria 
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15 “Nu lăsa violenţa în familia ta- Nasturelul”  Festeu Angela 

Barbat Maria 

Florea Monica 

Podar Mihaela 

Bogdan Mirela 

16 ,,Ziua portilor deschise”-sectia Pompieri 

Tarnaveni 

Octombrie 2014 Muresan Gabriela 

Hulpus Maria 

Podar Mihaela 

17 Parteneriat de practică  comasată la  

societatea KROMBERG SI SCHUMBERT 

la MEDIAS 

 Csiszar Eugenia 

Corpade Lucian 

Muresan Gheorghe 

 

ACTIVITĂŢILE DE FORMARE CONTINUĂ  

ŞI PERFECŢIONARE ALE CADRELOR DIDACTICE SEM.II 2014-2015 

 

 

Nr. crt DENUMIREA ACTIVITATII PERIOADA CADRE DIDACTICE 

I. FORMARE CONTINUA/PERFECTIONARE 

1. Proiectul de perfecţionare profesională 

“Perfecţionarea cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar care predau 

disciplina Religie (PREL)”, contract 

POSDRU/157/1.3/S/134267 

noiembrie 2014 –  martie 

2015 

Constantin Mădălina 

Mihăilescu Alin 

2 GRAD DIDACTIC I – colocviu admitere 

-preinspectie  

februarie 2015 

 

iunie 

Constantin Mădălina 

Molnar Mihaela 

Mihăilescu Alin 

Podar Mihaela 

3 GRAD DIDACTIC II august 2015 Viziteu Cristina 

4 Masterat „Elite, cultură şi construcţie 

europeană” al Universităţii „Petru Maior” 

Târgu-Mureş 

 Viziteu Cristina 

5 Masterat „Managementul afacerilor” al 

Universităţii „Petru Maior” Târgu-Mureş 

iulie 2015 Vulea Adela 

6 Curs Postuniversitar „Management 

educaţional” – Universitatea „Lucian Blaga” 

Sibiu 

în desfăşurare Podar Mihaela 

Corpade Lucian 

7 Curs Postuniversitar „Stiinţe” – 

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 

în desfăşurare Podar Mihaela 

8 Curs e-Mentor: Dezvoltarea de competente  

si  abilitati TIC  si Mentorat Educational al 

persoanelor cu dizabilitati  

mai 2015 Podar Mihaela 

9 Activitati in comisiile metodice de 

specialitate 

permanent Toate cadrele didactice 

II. ALTE FORME DE PERFECŢIONARE, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, SESIUNI DE 

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE, ETC 

1. FORUMUL EDUCAȚIONAL MAGISTER, 

FORUM PROFESIONAL 

 Gheţiu Radu 

Păcurar Viorel 

2 Conferinţa cu participare internațională  

„Creativitate și inovaţie în educaţie“, CCD 

Mureş 

mai 2015 Csiszar Eugenia 

Szekely Kinga 

Feşteu Angela 

3. Sesiune de referate și comunicări  „Să iubim 

și să protejăm natura“ 

 Csiszar Eugenia 

4 Activităţile organizate de Biblioteca publică 

din Târnăveni 

 Rinceanu Mirela Adela 

Constantin Mădălina 

5 Activitati Muzeul Unirii din Alba Iulia, 

Muzeul Municipal Târnăveni, Muzeul 

Naţional de Istorie şi Arheologie din Târgu 

Mureş,  Universitatea 1 Decembrie 1918 din 

Alba Iulia si cu Universitatea Lucian Blaga 

din Sibiu 

 Viziteu Cristina 

6 Concursul Național de Referate și 

Comunicări Știintifice, cu participare 

internațională ,,Ștefan Procopiu ’’ 

 Csiszar Eugenia 

Mathe Maria 

Bogdan Mirela 
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7 Simpozionul   naţional   Edmond   Nicolau-

Ediţia   a   IX-a,   Tîrgu-Mureş, -

„TEHNOLOGIE   ŞI  SOCIETATE” 

20 martie 2015 Csiszar Eugenia 

8 Intâlnire de lucru pentru proiectul Educaţie 

cu profit - Covasna 

 Csiszar Eugenia 

9 Simpozion „Firme de exercițiu” ediția III  Feşteu Angela 

10 Simpozion„Edmond Nicolau”, ediția a IX-a, 

Tîrgu-Mureş 

20 martie 2015 Feşteu Angela 

11 Coordonare reviste şcolare  Feşteu Angela – 

“Liceenii” 

Constantin Mădălina – 

“Theiosis” 

12 Simpozionul interjudeţean ,,Mecanicul auto 

- o profesie prezentă și viitoare’’ 

 Mathe Maria 

Bogdan Mirela 

13 Proiectul Educaţional “Copiii, şcoala şi 

Biserica creştină” 

 Constantin Mădălina 

ACTIVITATI NONFORMALE 

1 Manifestarea cultural-artistica: Concursul de 

interpretare literar-artistică “Dor de Eminescu” 

15.01.2015 Rinceanu Mirela Adela 

Notaru Ana 

Voda Liviu 

Mathe Maria 

Barbat Maria 

Ignat Minerva 

Molnar Mihaela 

Florea Monica 

Oanta Mirela 

Constantin Madalina 

2 Manifestarea cultural-artistica “Vestitorii 

Bucuriei Invierii”, organizata de ISJ Mures in 

colaborare cu Protopopiatul Ortodox Tarnaveni 

mai 2015 Constantin Mădălina 

Mihăilescu Alin 

3 „Diferiţi, dar împreună“, proiect în colaborare cu 

Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I “ 

Timișoara 

 Păcurar Viorel 

Mathe Maria 

Bogdan Mirela 

4 Vizită la întreprinderea Hirchmann România 

S.R.L. din Chirileu, în săptămâna ,,Școala altfel’’ 

9 Aprilie 2015 Păcurar Viorel 

Csiszar Eugenia 

5 Concursul  „ Cariera, între dorință și realitate“ 21-22 mai 2015 Csiszar Eugenia 

6 Manifestarea cultural-artistica 

“Ziua Principatelor” 

 Mihailescu Alin 

Viziteu Cristina  

7 Activități în colaborare cu ISU Horia  Csiszar Eugenia 

Feşteu Angela 

Mureşan Gabriela 

Benyovszky Ioan Bela 

8 Concursul „Micul antreprenor“  Csiszar Eugenia 

9 Concursul Internațional de creație plastic și 

literară ,,Sărbătoarea Învierii-Lumina Sufletelor 

Noastre’’ 

Februarie 2015 Csiszar Eugenia 

Feşteu Angela 

10 Concurs “Alege, este dreptul tău”  Feşteu Angela 

Csiszar Eugenia 

Mureşan Gabriela 

11 Concurs de eseuri UBB Cluj-Napoca  Feşteu Angela 

12 Participare proiect internațional „Fii antreprenor”  Feşteu Angela 

13 „Să vorbim despre bani” realizată cu sprijinul 

reprezentanților BNR 

 Feşteu Angela 

14 Concursul „Cariera, între dorinţă şi realitate”, 

Galaţi 

21-22 mai 2015 Feşteu Angela 

15 Activitatea desfasurata de Politia locala  

“Educatie rutiera” 

 Hulpuş Maria 

16 Derulare proiect "EDUCAŢIE CU PROFIT” 

REF. POSDRU/175/2.1/S/150105 

 Feşteu Angela 

17 Parteneriat de practica  comasata la  societatea 

KROMBERG SI SCHUMBERT la MEDIAS şi 

vizite de lucru 

 Csiszar Eugenia 

Feşteu Angela 

Corpade Lucian 

Muresan Gheorghe 
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18 Expoziţie de  produse din materiale recuperabile 

și reciclabile pentru ZIUA PORȚILOR 

DESCHISE 

 Mathe Maria 

Bogdan Mirela 

19 Întâlnirea Anuală a Tinerilor din Arhiepiscopia 

Alba Iuliei 

 Constantin Mădălina 

20 Întâlnirea Municipală a Tinerilor  Constantin Mădălina 

Mihăilescu Alin 

21 Întâlnirea eparhială a grupurilor de iniţiativă 

pentru tineret – Alba Iulia 

13 iunie 2015 Constantin Mădălina 

 

22 Concursul “Frumuseţea universului eminescian”  Constantin Mădălina 

Rînceanu Mirela 

23 Concursul “Sfintele Paşti – Sărbătoare sfântă la 

creştini” 

 Constantin Mădălina 

Rînceanu Mirela 

24 Concursul “Războiul Minţilor”  Constantin Mădălina 

 

 

Metodist ISJ Formator 

Chiş Elena Corpade Lucian 

Florea Monica Feşteu Mariana - Angela 

Ignat Minerva Notar Rodica 

Rînceanu Mirela Adela  

 

 

STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ACŢIUNI COMUNITARE (SNAC)  

 

Denumirea 

activităţii 

Parteneri Acţiuni/ activităţi concrete Timp / 

durată 

Rezultate obţinute 

“Vino şi 

aprinde o stea” 

Asociaţia Caritas 

Mitropolitan Greco – 

Catolic Blaj 

Donaţii în bani pentru vârstnici 

aflaţi în situaţii dificile din punct 

de vedere material sau al sănătăţii.. 

12.10.2015 

 

-voluntarii au mobilizat cca 

200 de elevi din şcoală care au 

participat la acţiunea din 

centrul municipiului. 

- au participat la realizarea 

spectacolului artistic cu acest 

prilej. 

-s-au făcut donaţii în bani. 

     

“ Şi eu donez o 

jucărie ” 

 

 

“ Poliglot FM ”, 

portalul “ Târnăveni.ro 

” şi Asociaţia “ 

Amiciţia ” 

-colectare de jucării   

 

 

dec 2015 

- jucăriile vor fi donate 

preşcolarilor, nevoiaşi, de la 

grădiniţele din localitate cu 

prilejul zilei de Moş Nicolae. 

“Spiritul 

Crăciunului” 

Protopopiatul Ortodox 

din Târnăveni 

-colectare de alimente 15-20 

dec.2015 

Vor fi elevii nevoiaşi din 

şcoală. 

 

 

“Să fim 

împreună!” 

Asociaţia “Amiciţia” 

Asociaţia Catharsis 

 

- supravegherea tinerilor cu 

disabilităţi în cadrul spectacolului 

caritabil dedicate acestora în 

scopul colectării de fonduri 

financiare. 

 

 

 

 

Dec. 2015 

 

 

 

-sumele adunate vor fi 

utilizate de Asociaţie pentru 

integrarea profesională a 

tinerilor cu disabilităţi. 
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1.6. PRIORITĂȚI  NAȚIONALE 

 

    La nivel naţional au fost stabilite următoarele priorităţi: 

• Invăţarea centrată pe elev 

• Parteneriatul cu intreprinderile 

• Dezvoltare de curriculum 

• Dezvoltare de standarde 

• Formarea continuă a personalului 

• Asigurarea calităţii 

• Orientarea si consilierea 

• Sistemul informaţional 

• Modernizarea bazei materiale 

• Șanse egale 

• Utilizarea tehnologiei informatice în predare 

• Elevii cu nevoi speciale 

• Formarea continuă a adulţilor 

• Integrarea europeană 

• Dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată 

Dintre domeniile principale pe care se axează agenda reformei ÎPT am selectat următoarele priorități  vizate de școala noastră: 

1. Generalizarea învățării centrate pe elev deoarece elevul reprezintă elementul cheie în procesul de predare învățare. Calitatea 

activității didactice în școală este dată de capacitatea sa de a-și multiplica efectele formative asupra elevilor și de a evita acele situații 

în care învățarea devine un proces de memorare a răspunsurilor date unor întrebări, pe care elevii nu și le-au pus niciodată. 

2. Realizarea unor programe de formare a adulților, de reconversie profesională, pentru integrarea acestora pe piața muncii. 

3. Asigurarea șanselor egale în educație, atât pentru copiii din mediul urban și rural cât și pentru elevii proveniți din medii 

dezavantajate, din familii cu venituri reduse, din instituții de ocrotire socială. Este necesar să creăm un mediu educativ în care 

diferențele între elevi să fie armonizate în sensul cultivării încrederii, toleranței, acceptării și corectitudinii. 

4. Crearea unei rețele de orientare și consiliere a elevilor pentru integrarea rapidă a viitorilor absolvenți pe piața muncii. Considerăm 

că este necesară valorificarea resurselor de care dispune școala în scopul educării elevilor pentru conturarea aspirațiilor social 

profesionale,formarea unei cariere și găsirea imediată a unui serviciu potrivit. 

5. Stimularea formării continue a personalului școlii și asigurarea unei pregătiri optime a elevilor prin proiectarea unui învățământ 

modern și eficient presupune o foarte bună pregătire profesională a cadrelor didactice. Profesorii trebuie să-și actualizeze mereu 

informațiile deoarece, pentru a asigura lumii de mâine cunoștințele și deprinderile necesare,ei trebuie să răspundă de furnizarea și 

dezvoltarea conținutului informațional adecvat și,în plus, să fie capabili să gestioneze situațiile tipice, să stăpânească metode de 

cunoaștere și dezvoltare personală. 

6. Modernizarea bazei didactice pentru a creea elevilor condiții de pregătire, adaptate standardelor europene. 

 

 

PARTEA A II-A: ANALIZA NEVOILOR 

 

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 

2.1.1. STRUCTURA POPULAȚIEI PE GRUPE DE VÂRSTĂ  ȘI  SEXE  

 

    O componentă importantă a analizei geodemografice o reprezintă structura pe grupe de vârstă şi sexe, aceasta contribuind la 

reglarea populaţiei în ceea ce priveşte resursele umane, din punct de vedere economic şi demografic şi din perspectivă teritorială. 

Structurile pe grupe de vârstă din regiunea urbană şi periurbană a municipiului Târnăveni prezintă valori diferenţiate pe cele două 

medii. 

Reducerea populaţiei tinere şi creşterea ponderii vârstnicilor s-a înregistrat începând cu a doua jumătate a anilor ’70 , dar s-a 

accentuat în perioada de tranziţie de după 1990.  

Numărul redus al adulţilor din periurban demonstrează emigraţia externă a forţei de muncă adultă după 1990, precum şi cea internă, 

spre arealele industrializate. 

Dezechilibre evidente există în raportul întreţinuţi/întreţinători, indicele de dependenţă socioeconomică fiind foarte ridicat 
în aşezările îmbătrânite, în unele situaţii numărul întreţinuţilor depăşind cu mult pe cel al întreţinătorilor. 

Un risc major îl constituie absorbţia forţei de muncă disponibilizate din industrie şi construcţii, în sectoarele activităţilor primare, 

cu valoare adăugată mică şi nu în sectorul  

terţiar.Dificultăţile majore de în dezvoltarea unui sistem social echilibrat sunt  monospecializareaeconomică, şi creşterea 

demografică şi integrarea rromilor.                                                                           

             Datele statistice privind evoluţia populaţiei după 1990 indică un declin demografic general, mai accentuat pentru 

grupele de vârstă tinere. În schimb a crescut numărul şi ponderea populaţiei vârstnice (v.Anexa 1a). Structura pe vârste în 2010 

(v. fig.2.2), indică pentru grupa de vârstă 0-14 ani (16,2% la nivel judeţean), pondere mai mari decât media regională(15,5%) .  

 

Fig. 2.2  
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2.1.2. STRUCTURA ETNICĂ 

 

Judeţul Mureş se caracterizează printr-o mare diversitate etnică, lingvistică şi religioasă . Datele de la recensământul populaţiei şi 

locuinţelor din 2002 arată că în judeţul Mureş locuiesc cele mai multe persoane aparţinând minorităţilor etnice şi religioase, 

comparativ cu celelalte judeţe ale regiunii . 

Românii formează totuşi majoritatea absolută a populaţiei (53,2%), fiind urmaţi în ordine de maghiari (39,3%) din totalul populaţie, 

rromi (7,0%), si germani (0,3 %). Conform datelor de la recensământul din 2002, în  judeţul Mureş trăiau 7,5% din numărul total al 

rromilor din ţară.  

Etnia rromă este singura care a înregistrat creşteri faţă de recensământul anterior (+14,5% în 2002, faţă de 1992). Structura etnică a 

populaţiei judeţului Mureş este prezentată în fig.2. 

 

 

                                                Fig.2 

 

 

Sursa: INS, Statistică Teritorială 2004. Datele de la recensământ, 18 martie 2002 

15.5 14.5 14.3 16.8 16.5 16.2 15.8
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Structura populaţiei pe grupe de vârstă, la 1 iulie 2010
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STRUCTURA ETNICĂ A POPULAŢIEI JUDEŢULUI MUREŞ
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2.1.3. PROGNOZE DEMOGRAFICE 

    Populaţia reprezintă cea mai importantă resursă pentru un stat şi unica care poate genera producţie şi consum, constituind astfel unul din principalele subsisteme ale economiei naţionale. 

Este de neconceput dezvoltarea oricărei activităţi economice sau sociale făcând abstracţie de colectivitatea umană. Dezvoltarea umană şi economică se bazează pe raportul dintre populaţie şi 

economie, pe interdependenţa şi condiţionarea reciprocă a acestora, care pot genera o serie de procese şi fenomene cum ar fi urbanizarea şi migraţia, cu largi implicaţii în plan regional. 

Datele extrase din prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică pentru perioada 2003-2025 indică (într-o variantă medie) o reducere a populaţiei judeţului faţă de 2005 

cu 44,6 mii locuitori până în 2025 (- 7,6%), respectiv cu 10,8 mii loc. până în 2013 (-1,8%).  

Pe grupe mari de vârstă, faţă de 2005, cea mai accentuată scădere se proiectează în grupa 0-14 ani, cu 7,1% (-6,9 mii pers.) până în 2013, respectiv cu 22,5% (-21,8 mii pers.) până în 2025. 

În schimb, va creşte numărul persoanelor în vârstă (peste 65 ani)-  (v. tabelul 1). 

                                                                                                                                                                               Tab.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: INS, 

«Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în 2025» (valorile pt.2013 stabilite prin interpolare) 

N.B. Comparând valorile de mai sus pentru 2005 din proiecţia INS  (realizată în 2003) cu  datele statistice  pentru 2005 (conf. Anuarului statistic 2006), se prefigurează o scădere a populaţiei 

regiunii chiar mai mare decît cea prognozată în varianta mede, atât pe total cât  şi pentru grupele de vârstă 0-14, repectiv 15-64 ani. În schimb, datele statistice pentru 2005 referitoare la  populaţia 

de peste 65 ani, comparativ cu cele din proiecţie sugerează că  îmbătrânirea demografică ar putea fi  mai accentuată  decât cea prognozată. 

     

Evoluţia populaţiei in perioada 2003-2025 pe grupe mari de vârstă - varianta medie.                     - Mii pers. -                                                                                                                    

 2003 
2005 

Proiecţie 

2005 

ANUAR 
2010 2013 2015 2020 2025 

2013-2005 

(proiecţie) 

2025-2005 

(proiecţie) 

  %   % 

România 21733,6 21614,7 21623,8 21226,3  20696,6 20026,4 19243,4   -2.371,3 -11,0 

0-14 ani 3632,7 3432,5 3372,7 3152,9  3024,6 2798,7 2511,8   -920,7 -26,8 

15-64 ani 14993,1 15033,4 15059,7 14990,2  14606,0 13956,6 13384,0   -1.649,4 -11,0 

65 + 3107,8 3148,8 3191,4 3083,2  3066,0 3271,1 3347,6   198,8 6,3 

Regiune 2545,2 2538,4 2530,5 2509,5 2479,9 2460,6 2391,7 2305,3 -58,5 -2,3 -233,1 -9,2 

0-14 ani 426,3 404,8 397,4 377,8 371,0 366,6 337,1 299,0 -33,8 -8,3 -105,8 -26,1 

15-64 ani 1781,9 1790,1 1787,0 1787,4 1760,3 1742,4 1667,7 1600,2 -29,8 -1,7 -189,9 -10,6 

65 + 337,0 343,5 346,1 344,3 348,6 351,6 386,9 406,1 5,1 1,5 62,6 18,2 

Mureş 586,0 585,3 583,4 580,2 574,5 570,7 557,3 540,7 -10,8 -1,8% -44,6 -7,6% 

0-14 100,7 96,8 95,2 91,5 89,9 88,9 82,6 75,0 -6,9 -7,1% -21,8 -22,5% 

15-64 399,9 401,5 401,1 401,5 397,5 394,8 383,5 373,3 -4,0 -1,0% -28,2 -7,0% 

65 si peste 85,4 87,0 87,1 87,2 87,1 87,0 91,2 92,4 0,1 0,1% 5,4 6,2% 
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Figura 3 ilustrează schimbările care se vor produce în raportul dintre tineri şi vârstnici. Până în 2015, numărul tinerilor se va 

menţine mai mare decât al vârstnicilor, după care raportul se va schimba, populaţia judeţului va cunoaşte un proces accentuat de 

îmbătrânire. 

                                                 Fig.3 

   Sursa: datele din prognoza INS  

Conform studiului ADR Centru "Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolara şi şcolara din Regiunea Centru în perioada 2005-2025", 

realizat pe baza prognozei INS, se estimează reduceri semnificative la nivel judeţean pe totalul populaţiei şcolare şi preşcolare 

(3-24 ani) şi în toate grupele de vârstă analizate, cu excepţia grupei 7-10 ani (cu creştere prognozată de 3,3% până în 2015) – v. tab. 

2 

 

     Tab. 2 

Prognoza populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară din Judeţul Mureş 

Grupe de vârstă 2005 2015 2025 
2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

3 - 24 ani 163781 138812 128537 -24969 -15,2% -35244 -21,5% 

3 - 6 ani 24939 24427 20144 -512 -2,1% -4795 -19,2% 

7-10 ani 24715 25531 22048 816 3,3% -2667 -10,8% 

11-14 ani 26838 24633 23742 -2205 -8,2% -3096 -11,5% 

15 - 18 ani 36440 25031 25090 -11409 -31,3% -11350 -31,1% 

19 -24 ani 50849 39190 37513 -11659 -22,9% -13336 -26,2% 

Sursa: Studiul ADR Centru "Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolara şi şcolara din regiunea Centru în perioada 2005-2025", realizat 

pe baza prognozei INS 

Cele mai semnificative reduceri se estimeză în grupele 15-18 şi 19-24 ani, acestea fiind şi cele care încadrează grupul ţintă 

principal pentru planificarea în învăţământul profesional şi tehnic (15-18 ani pentru liceu şi şcoala de arte şi meserii, 19-24 ani 

pentru învăţămîntul postliceal şi superior) – v. tab.3 şi 4 

 Tab.3 

Prognoza populatiei din grupa de varsta 15-18 ani 

  2005 2015 2025 
2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

Regiunea Centru 164024 103874 105162 -60150 -36,7% -58862 -35,9% 

Mureş 36440 25031 25090 -11409 -31,3% -11350 -31,1% 

 

Pentru grupa 15-18 ani, faţă de 2005 se prognozează o scădere la nivel judeţean cu 31,3% pînă în 2015, respectiv cu 31,1% până 

în 2025 – v. Tab.3 

  Tab.4 

Prognoza populaţiei din grupa de vârstă 19-24 ani 

  2005 2015 2025 
2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

România 1947386 1428109 1260223 -519277 -26,7% -687163 -35,3% 

Regiunea Centru 237126 166203 154632 -70923 -29,9% -82494 -34,8% 

Mureş 50849 39190 37513 -11659 -22,9% -13336 -26,2% 

Pentru grupa 19-24 ani, faţă de 2005 se prognozează o scădere la nivel judeţean cu 22,9% pînă în 2015, respectiv cu 26,2% până 

în 2025) - v. tab.4 

Structura detaliată pe vârste şi evoluţia până în 2025 este prezentată grafic în piramida comparativă a vârstelor (fig.4).  

Cronica fidelă a generaţiilor, piramida vârstelor reflectă disproporţiile în populaţie, pe vârste şi sexe.  

Expresie a declinului demografic, scăderea populaţiei tinere îngustează semnificativ baza piramidei. Efectele acestei evoluţii vor 

afecta direct populaţia şcolară şi structura populaţiei în vârstă de lucru (mai puţini tineri vor intra pe piaţa muncii), cu impact 

potenţial asupra dezvoltării economico-sociale a regiunii.Pe de altă parte, în intervalul de analiză 2015-2025 se constată o 
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consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii, ceea ce în mod logic conduce la o nevoie crescândă de 

formare continuă pentru adulţi - în atenţia şcolilor interesate de compensarea pierderilor de populaţie şcolară! Sursa: studiul 

demografic realizat de ADR Centru pe baza datelor din prognoza INS 

 
Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeana de Statistică a judeţului Mureş în iulie 2008,  populaţia municipiului era de 26 144 

de locuitori. Zona Târnăveni, care cuprinde municipiul Târnăveni, dar şi localităţile rurale situate în apropierea municipiului, 

precum şi localităţile situate în judeţul Alba, mai apropiate de Târnăveni decât de localităţile urbane din judeţul respectiv, constituie 

bazinul de colectare a populaţiei şcolare pentru şcoala noastră.  

Având în vedere statistica privind  distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă în judeţul Mureş, redată în tabelul de mai jos, dar şi 

evoluţia ieşirilor din învăţământul gimnazial, desprinsă din PLAI Mureş, se poate constata că resursele, din bazinul propriu de 

colectare a populaţiei şcolare, scad cu 21,2%, dar această scădere poate fi compensată prin creşterea atractivităţii pentru calificările 

propuse de unitatea şcolară şi prin creşterea calităţii actului educativ şi prin dezvoltarea de programe de formare continuă a adulţilor. 

Conform recensământului din anul 2002 oraşul are o populaţie de 26.537 de locuitori structuraţi pe etnii şi religie astfel: 

 19.231 români, 4.721 maghiari, 2.568 rromi, 6 ucrainieni, 105 germani, 5 ruşi-lipoveni, 1 turc, 1 sârb, 2 slavi, 4 evrei, 1 

polonez, 4 italieni, 5 alte naţionalităţi  

 19.921 ortodocşi, 853 romano-catolici, 1.135 greco-catolici, 2.552 reformaţi, 257 penticostali, 214 baptişti, 99 adventişti, 

4 musulmani, 941 unitarieni, 256 evenghelişti, 38 evanghelici-lutherani, 16 lutherani, 3 mozaici, 285 alte religii, 44 liberi 

cugetători, 17 atei, 17 nu au răspuns.  

Analiza demografică indică un declin general al populaţiei, în mod deosebit pentru  grupele tinere de vârstă, însoţit de îmbătrânirea 

populaţiei. Se mai reţin din analiza demografică, diversitatea etnică specifică judeţului şi ponderea semnificativă a populaţiei rurale 

din judeţ. 

Constatările demografice recomandă măsuri la nivelul reţelei şcolare pentru raţionalizarea ofertei în raport cu nevoile de calificare 

şi acoperirea teritorială (segmentarea ofertei prin diferenţiere/eliminarea paralelismelor între şcoli teritorial apropiate), asigurarea 

accesului la educaţie şi formare profesională (cu accent pe calitatea serviciilor şi varietatea opţiunilor), optimizarea resurselor 

(concentrarea resurselor în şcoli viabile în paralel cu rezolvarea problemelor de acces / investiţii în şcolile din zone cu mobilitate 

redusă din motive obiective-infrastructura de transport deficitară/zone mai izolate/condiţii sociale precare, etc.). De asemenea, invită 

şcolile să colaboreze în reţea şi să-şi diversifice oferta de servicii (în special prin  formarea adulţilor, pentru compensarea pierderilor 

de populaţie şcolară).(SURSA PLAI) 

Concluzii cu implicaţii pentru ÎPT: 

a) Declinul demografic general va continua, în mod accentuat pentru populaţia tânără. De aici, 

 Nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare în 

capitalul uman. 

b) Reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi agravată de migraţia externă (cu tendinţă de accentuare după 2007, în 

cadrul procesului de integrare în UE). Apare pericolul unui deficit de forţă de muncă tânără înalt calificată (IT, ştiinţe şi 

tehnologie, medicină, etc.) precum şi  de tineri lucrători cu diverse calificări căutate pe piaţa europeană a muncii (construcţii, 

asistenţă socială şi medicală, etc.). 

Se desprinde nevoia de: 

 Creştere a nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere de a participa la forţa de muncă regională. 

Racordare realistă la piaţa europeană a muncii a activităţilor de informare, orientare şi consiliere  

c) Se prognozează reduceri semnificative ale populaţiei şcolare (faţă de 2005), îndeosebi în grupele: 

 15-18 ani:  cu 31,3% pînă în 2015, respectiv cu 31,1% până în 2025. 

 19-24 ani:  cu 22,9% pînă în 2015, respectiv cu 26,2% până în 2025 

În cifre absolute, în intervalul de timp 2005-2015 scăderea de efective în grupa de vârstă 15-18 ani ar fi de cca. 25.000 

persoane, ceea ce, luând în calcul rata netă de cuprindere în învăţîmânt de cca. 60,2% din prezent pentru grupa 15-18 ani, ar 

conduce la echivalentul dispariţiei la nivelul judeţului în învăţământul liceal şi profesional a unui număr de cca. 20 de şcoli 

de mărime medie). 
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În schimb, proiecţiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015-2025) o consolidare relativă a vârstei de mijloc 

(35-55 ani) active pe piaţa muncii, ceea ce va conduce la o nevoie crescândă de formare continuă - oportunitate în atenţia şcolilor 

interesate de compensarea pierderilor de populaţie şcolară ! 

Faţă de aceste constatări, se recomandă: 

Măsuri la nivelul reţelei şcolare: 

 Optimizarea alocării resurselor, prin: 

 concentrarea pregătirii în şcoli viabile 

 Colaborarea şcolilor în reţea sau chiar formarea unor consorţii de şcoli, care împreună să realizeze: 

 o ofertă cuprinzătoare şi diversificată  

 eliminarea paralelismelor nejustificate 

 colaborare pentru acoperire teritorială optimă 

 diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţi) 

   Implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi  

d) Fenomenul de îmbătrânire demografică (creşterea populaţiei în vârstă de peste 65 de ani cu 6,2 % până în 2025, faţă de 2005) 

conduce la: 

 Nevoi sporite de personal calificat - asistenţă socială şi medicală 

 Nevoi educaţionale specifice (educaţie non-formală) 

e) Ponderea semnificativă a populaţiei feminine  reclamă: 

 Din partea ofertei de pregătire - calificările dorite de populaţia feminină 

 Programe de sprijin (facilităţi) pentru participarea la educaţie (ex. pentru mamele care participă la cursuri de 

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

Populaţia rurală. Ponderea populaţiei rurale este semnificativă în judeţul Mureş,  47,2%  

Structura pe grupe de vârstă indică o populaţie mai îmbătrânită şi o pondere mai mică a populaţiei în vârstă de muncă din 

mediul rural, combinat cu tendinţa tinerilor de a părăsi ruralul. Faţă de aceste constatări, sistemul de educaţie şi formare 

profesională este chemat să contribuie prin măsuri specifice vizând: 

 Asigurarea accesului la educaţie  în condiţii de calitate şi varietate de opţiuni 

 Ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul diversificării şi creşterii competitivităţii economiei rurale 

 Educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului cultural specific şi resurselor naturale din mediul rural 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în mediul rural 

f)   Diversitatea etnică caracteristică judeţului, implică:  

 Educaţie multiculturală 

 Soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor (având în vedere dificultăţile de 

constituire a claselor pentru minorităţile cu număr mic de elevi dintr-o zonă)  

 Programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate (conf. recensământului din 2002, 6,9% din populaţia 

rromă a regiunii se înregistrează în Judeţul Mureş.   

 

2.1.4. ANALIZA MEDIULUI ECONOMIC 

• Statisticile economice referitore la Regiunea Centru indică un relativ echilibru al sectoarelor: 

primar, secundar şi terţiar. Comparativ cu structura PIB naţional, în cadrul Regiunii Centru este mult mai bine reprezentată industria 

35% faţă de 28% la nivel naţional, agricultura are o pondere apropiata de cea înregistrată la nivel naţional, iar serviciile sunt 

reprezentate mai slab. 

• Potrivit “Strategiei de dezvoltare a judeţului” în judeţul Mureş, caracteristica principală a economiei o reprezintă industria. 

Dezvoltarea unor noi sectoare de activitate reprezintă însă o prioritate pentru economia judeţului: construcţii, materiale de 

construcţii, protecţia mediului,agricultura şi industria alimentară, silvicultura, turismul, industria uşoară, 

telecomunicaţiile,transporturile, producerea energiei, mica industrie.Una din problemele majore cu care se confruntă localitatea 

Târnăveni este lipsa  agenţilor economici puternici care  determină scăderea locurilor  de muncă în mediul industrial. Activităţile 

industriale în declin au fost substituite cu dezvoltarea de alte activităţi industriale, realizate fie prin restructurarea unităţilor 

economice deja existente, fie prin înfiinţarea de I.M.M.-uri.  

Majoritatea firmelor care funcţioneaza în municipiul Tărnăveni  fac parte din categoria IMM –urilor.Din punct de vedere economic 

acest fapt este încurajator deoarece, IMM-urile sunt cele care prin dinamismul şi elasticitatea lor asigură atat absorbţia forţei de 

muncă dar şi creşterea economică durabilă.  

Puterea micilor întreprinzatori existenţi în prezent în economia locală este redusă, iar în rândul acestora nu există un spirit 

antreprenorial. În acest sens, micii întreprinzatori trebuie sprijiniţi, astfel încat sectorul IMM-urilor să se dezvolte pentru a putea 

face faţă pieţei concurenţiale. Aceasta situaţie trebuie echilibrată prin încurajarea antreprenoriatului local şi sprijinirea dezvoltarii 

IMM-urilor locale. 

Analizand numărul de firme după natura capitalului social constatăm un fapt incurajator și anume că cei mai mulți investitori sunt 

autohtoni.Pentru consolidarea economiei locale, vor trebui incurajate iniţiativele care să asigure sustenabilitatea mediului de afaceri.  

Este necesara stabilirea unor contacte mai strânse între administraţie si agenţii privaţi,contribuind astfel şi la rezolvarea provocărilor 

sociale ale comunității. 

În ultimii ani se poate observa o tendinţă de transformare a unor spaţii locative aflate la parterul blocurilor în spații comerciale 

permițând astfel cresterea suprafetelor cu destinaţie comercială fară investiţii prea mari - în detrimentul dezvoltării spațiilor 

comerciale mari. 



 22 

Analizând domeniile de activitate constatăm că în ultima perioadă s-a realizat o polarizare a activităţilor industriale în următoarele 

direcţii: 

 Industria confecţiilor textile, care a luat amploare atât prin dezvoltarea unităţilor economice deja existente, dar şi prin 

înfiinţarea unui număr mare de firme cu capital privat, autohton, extern, sau mixt, din care menţionăm: S.C. COTTON 

TEXTILE SRL, S.C. KINDER PRODUCTION SRL, S.C. DAVID SA 

 Industria materialelor de construcţii s-a dezvoltat prin restructurarea fostei unităţi economice FABRICA DE GEAMURI, 

respectiv prin divizarea acesteia în trei unităţi distincte, S.C. GECSAT S.A., S.C. OMEGA SRL şi S.C. VITRON S.A., care în 

etapa ulterioară restructurării au parcurs un amplu proces de modernizare şi retehnologizare, solicitând un efort în plus din 

partea şcolii de a forma personal calificat.  

 Domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice a cunoscut o puternică dezvoltare prin apariţia unui număr mare de agenţi 

economici cu capital privat, pe fondul unei solicitări crescânde de lucrări de construcţii, respectiv execuţia de construcţii noi 

dar şi reabilitarea celor existente (S.C. GENERAL CONSTRUCT S.A., S.C. SUBLIM SRL, S.C. BEA INSTAL SRL, S.C. 

EUROHAUS AMBIENT).  

 Industria electrotehnică, deşi inexistentă în trecut pe plan local, se regăseşte în prezent în cadrul unei societăţi: S.C. 

ELECTROSERV S.R.L., dar şi în ramura serviciilor prin înfiinţarea unor firme de reparaţii a articolelor electrocasnice. 

Având în vedere considerentele anterioare se impune ca pe viitor nevoile de calificare să fie reconsiderate şi să se pună un accent 

deosebit pe activitatea de formare profesională a adulţilor prin identificarea nevoilor de calificare existente în zonă pe piața muncii 

precum şi a competenţelor solicitate de către angajatori. În acest context socio-economic, se încearca adaptarea ofertei şcolare, atât 

la cerinţele imediate de calificare solicitate, cât şi la aspiraţiile tinerilor de educaţie în perspectivă.                                        

De asemenea trebuie luate în considerare şi PRAI şi PLAI, întocmite în baza planurilor de dezvoltare regională şi locală.  

Domeniile prioritare de calificare în zona Târnăveni,  sunt:  

1. Domeniul “Textile-pielărie”  

2. Domeniul “Materiale de construcţii” 

3. Domeniul “Construcţii, instalaţii şi lucrări publice”  

4. Servicii: turism, alimentaţie publică, comerţ. 

5. Agricultură: cultura plantelor şi creşterea animalelor. 

Din punct de vedere economic şcoala noastră îşi propune: 

 o bună gestionare a fondurilor de la bugetul local şi din venituri proprii 

 atragere de finanţări prin parteneriate, sponsorizări 

 acordarea de burse ,programul Bani de liceu 

 facilităţi plata abonamentelor 

Concluzii cu implicaţii pentru ÎPT: 

 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei - proporţional cu nevoile pieţei muncii - ponderea 

crescută a serviciilor, diversitatea activităţilor industriale, importanţa construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a 

agriculturii. 

 Calificări şi curriculum. Adaptările structurale din economie presupun competenţe adecvate şi o mobilitate 

ocupaţională sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. 

Se desprind două direcţii de acţiune la nivel local: 

- Aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională  

- Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL) 

 Ponderea crescândă a IMM reclamă din partea ÎPT un răspuns adecvat la nevoile specifice IMM, de adaptabilitate 

crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse, prin        

- Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide 

- Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe specifice economiei de piaţă 

(competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzări, marketing, etc.)  

- Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi  

 Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine şi cerinţele de 

competitivitate, trebuiesc avute în vedere: 

- Creşterea nivelului de calificare 

- Importanţa competenţelor cheie 

- Limbile străine 

- Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici de vânzare 

- Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate, de exemplu: tehnice şi 

comerciale/economice, tehnice - artistice – IT (design, grafică, publicitate, pagini web) etc. 

- Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile 

 Ca răspuns la cerinţele de mediu pe baza standardelor UE: 

- Calitate în pregătirea pentru calificările specializate pentru ecologie şi protecţie mediului pe baza standardelor 

de mediu ale UE   

- Dezvoltarea unor competenţe de mediu ca parte din pregătirea tehnică generală, indiferent de specialitate. 

 Parteneriatul şcoală-agenţi economici - indiferent de domeniul de pregătire, trebuie să reflecte: 

- diversitatea categoriilor de agenţi economici (pe clase de mărime, tipuri de capital, etc.) şi de activităţi 

producătoare de bunuri şi servicii. 
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2.1.5 PIAȚA MUNCII  

   Pentru tratarea fenomenelor şi proceselor din piaţa forţei de muncă, se utilizează în mod complementar două serii de date cu surse 

statistice diferite, respectiv, Balanţa forţei de muncă (BFM ) şi Ancheta asupra forţei de muncă în gospodarii (AMIGO). Pe baza 

analizei datelor din cele două serii statistice, fiecare caracterizate de metode de colectare, calcul şi definiri diferite, se poate oferi o 

imagine relevantă asupra stadiului şi trendurilor pieţei muncii din România, tocmai ca urmare a complementarităţii celor două şiruri 

de date statistice. 

Întrucât BFM permite comparabilitatea teritorială, la nivel naţional, pe regiuni şi pe judeţe,iar, AMIGO asigură comparabilitatea la 

nivel naţional între regiunile de dezvoltare şi compatibilitatea cu metoda statistica europeană (EUROSTAT).Datele anuale furnizate 

de INS, pe baza rezultatelor din rezultatelor din Balanţa forţei de munca (BFM)permit analiza comparativă la nivel judeţean a  

evoluţiei în timp a structurii populaţiei ocupate civile pe principalele activităţi ale economiei naţionale. 

Similar cu evoluţia PIB şi VAB pe activităţi, dacă până în 2003 structura ocupării civile la nivelul judeţului se caracterizează printr-

un raport relativ echilibrat între industrie şi servicii,începând cu 2004 se constată o modificare semnificativă a raportului în favoarea 

serviciilor. Se constată tendinţa de scădere a numărului şi ponderii populaţiei ocupate în industrie şi agricultură, în paralel cu 

creşterea în servicii şi în construcţii (fig. 1 a şi b).                                                  Fig.1.a. 

                                              
                                                                                                                             

       Fig.1.b. 

                                              
Sursa: INS, Anuarul Statistic (Balanţa Forţei de Muncă - la sfârşitul anilor) 

La nivelul judeţului, populaţia ocupată civilă a crescut atât în cifre absolute cât şi ca pondere în toate activităţile din cadrul sectorului 

servicii. În perioada 2002-2007, cel mai mult au crescut populaţia ocupată civilă în tranzacţii imobiliare (cu 69,2%), urmată de 

activităţile de hotel şi restaurant (cu 53,6%), intermedieri financiare (+37,5%), comerţ (+29,2%) %). 

În 2007, pe sectoare mari de activitate, la nivelul judeţului, se detaşează serviciile care totalizează o pondere de 39,6% din populaţia 

ocupată civilă, urmată de industrie (25,7%),agricultură (29,7%) şi construcţii (5,0%) 

Comparativ cu structura ocupării civile la nivel naţional, în judeţul Mureş este mai bine reprezentată industria (cu 3,3 puncte 

procentuale peste media naţională) şi agricultura este cu 1,4 puncte procentuale peste ponderea la nivel naţional. Serviciile au o 

pondere egală ceva mai mică decât cea la nivel naţional, puţin mai mare în comerţ. Construcţiile (5,0%) au pondere puţin mai mică 

decât media naţională (6,8%) – tab.1. 

                                                                                                                         Tab.1 

  ROMÂNIA R. CENTRU MS 

Agricultură şi silvicultură 28,3 23,5 29,7 

Industrie, din care: 22,4 28,1 25,7 

  - Industrie extractiva 1,0 0,7 1,3 

  - Industrie prelucratoare 20,0 25,9 22,6 

  - Energie electrica, termica, gaze, apa 1,5 1,5 1,8 

Construcţii 6,8 5,8 5,0 

Servicii, din care: 42,5 42,5 39,6 

        - Comert 13,8 15,0 14,0 

        - Hoteluri si restaurante 1,8 2,4 1,8 
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        - Transport, depozitare, comunicatii 5,5 5,4 4,9 

        - Intermedieri financiare 1,2 1,0 0,9 

        - Tranzactii imobiliare 5,6 4,1 2,8 

        - Administratie publica si aparare 2,4 2,1 1,8 

        - Educatie 4,9 5,3 5,3 

        - Sanatate si asigurari sociale 4,5 4,5 5,2 

        - Altele 2,8 2,7 2,8 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

 

                 Sursa:  INS, Anuarul statistic 2008, Balanţa Forţei de Muncă la sfârşitul anului  

În cadrul regiunii, Mureşul se evidenţiază cu cele mai mari ponderi ale populaţiei civile ocupate,în  

agricultură , silvicultură şi în industria extractivă. 

Profilul industrial al judeţului se confirmă prin ponderi peste media naţională în industrie. De notat însă, dependenţa de industria 

textilă a unei bune părţi a populaţiei ocupate, ameninţată de restrângeri de activitate în viitor sub presiunea concurenţială crescândă, 

rezultată din eliminarea cotelor de import din ţările Asiei de Sud-Est şi China aplicate de UE pentru produsele textile (Decizia OMC, 

începând de la 1 ianuarie 2005). 

Principalii indicatori din Balanţa Forţei de Muncă (BFM) 

                Tab.2 

Principali indicatori din Balanţa forţei de muncă la sfârşitul anului 2007 

  RO Centru AB BV CV HR MS SB 

Resurse de muncă                              - mii pers. 13772,7 1641,3 241,2 410,8 145,1 207,4 362,0 274,8 

Populaţia ocupata civilă                     - mii pers. 8725,9 1049,9 173,5 237,2 88,3 133,1 238,1 179,7 

Şomeri înregistraţi                             - mii pers. 367,8 53,4 10,5 12,6 6,6 7,2 10,7 5,8 

Populaţia activa civilă                        - mii pers. 9093,7 1103,3 184,0 249,8 94,9 140,3 248,8 185,5 

Populaţia în pregătire prof. şi alte categ. de pop. în 

vârstă de muncă                     - mii pers. 4679 538,0 57,2 161,0 50,2 67,1 113,2 89,3 

 Rata de activitate a resurselor de muncă   (%) 66,0 67,2 76,3 60,8 65,4 67,6 68,7 67,5 

 Rata de ocupare a resurselor de muncă     (%) 63,4 64,0 71,9 57,7 60,9 64,2 65,8 65,4 

   Rata şomajului înregistrat                          (%) 4,0 4,8 5,7 5,0 7,0 5,1 4,3 3,1 

Sursa: INS, "Balanţa forţei de muncă" la 1 ianuarie 2008 

 

Principalele constatări din analiza pieţei muncii indică o scădere a populaţiei active şi mai ales a populaţiei ocupate (în mod deosebit 

în mediul rural şi în cazul femeilor).  Se constată o rată de ocupare mai mică decât la nivel naţional şi un decalaj semnificativ faţă 

de ţinta UE pentru 2010 (care prevede o rata de ocupare de 70% în 2010). De asemenea rata şomajului se situează peste media 

naţională în  judeţul Mureş . Evoluţia şi structura comparativă pe niveluri de instruire a populaţiei ocupate şi a şomerilor evidenţiază 

că şansele de ocupare, respectiv de evitare a şomajului, cresc odată cu creşterea nivelului de instruire. Nivelul general de educaţie 

al populaţiei ocupate din judeţ este mai ridicat decât media pe ţară, dar se constată decalaje semnificative pe medii rezidenţiale 

(nivelul de instruire al populaţiei ocupate din mediul rural fiind mult mai scăzut decât în mediul urban). 

Similar cu evoluţia PIB, se constată în ultimii ani tendinţa de scădere constantă a numărului şi ponderii populaţiei ocupate (civile) 

în industrie şi agricultură, în paralel cu creşterea în servicii şi în construcţii. În ierarhia sectoarelor economice din punct de vedere 

al ocupării forţei de muncă civile, pe primul loc se află serviciile (39,3%), urmate de industrie (29,4%), agricultură (26,7%), 

construcţii ( 4,6%).  

Previziunile rezultate din studiul INCSMPS privind cererea şi oferta pe termen lung, pe sectoare de activitate (2013) estimează o 

diminuare a cererii în agricultură, industria extractivă, administraţie publică şi apărare, învăţământ, respectiv creşteri ale cererii în 

industria prelucrătoare, construcţii şi în majoritatea serviciilor , comerţ, hoteluri şi restaurante, transporturi, depozitare, comunicaţii, 

tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal firmelor. Se preconizează, conform studiului INCSMPS 

un excedent de forţă de muncă în agricultură şi în industrie. Se estimează un excedent însemnat  de populaţie care va trebui 

reorientată din agricultură spre alte activităţi. Calitativ, însă, agricultura va solicita mai puţină forţă de muncă dar mult mai calificată. 

În industria prelucrătoare, deşi balanţa va continua să fie defavorabilă ofertei de forţă de muncă, creşterea cererii va conduce la o 

reducere treptată a excedentului de forţă de muncă. Deficit de forţă de muncă se prognozează în viitor în construcţii, comerţ, 

transporturi, depozitare, comunicaţii, hoteluri şi restaurante. 

(sursa PLAI 2009-2013 MUREȘ). 

 

2.1.6. TENDINȚE PRIVIND POPULAȚIA ȘCOLARĂ 

 

     Pentru orizontul de planificare 2013, cele mai severe concluzii rezultate din prognozele INS,sunt în legătură cu declinul 

demografic general, accentuat pentru populaţia tânără, cu reduceri semnificative pentru populaţia de vârstă şcolară, în paralel cu 

îmbătrânirea populaţiei . Cele mai afectate vor fi efectivele din grupa de vârstă 15-18 ani (care includ elevii de liceu) – scădere 

prognozată de 31,1% la nivel judeţean pentru perioada 2005-2015. Dinamica populaţiei şcolare la nivel judeţean în perioada 

2000-2010, indică scăderi importante 

de efective în învăţământul primar şi gimnazial si professional, iar efectivele totale de elevi au crescut la liceu . 
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Se poate aprecia că reducerea severă constatată cu privire la populaţia şcolară din învăţământul gimnazial se va repercuta direct în 

următorii ani prin scăderea intrărilor în ÎPT.  

Repartizarea pe sexe a populaţiei şcolare în anul şcolar 2009/2010 indică faptul că ponderea băieților (2009/2010) este mai mare 

în învăţământul liceal (50,3%) si profesional (64.5%),iar a fetelor este mai mare in învăţământul postliceal (73,8%) şi superior 

(60,4%) şi mult mai mică în învăţământul profesional (60,6%). 

Rata netă de cuprindere măsoară gradul de participare la educaţie a copiilor de vârstă oficială corespunzătoare nivelului respectiv 

de educaţie. (sursa PLAI 2009-2013 MUREȘ). 

 

2.1.7. CALIFICĂRI NECESARE, PROIECȚIA CERERII ȘI OFERTEI 

 

   Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale (INCSMPS) a 

realizat o proiecţie a cererii şi ofertei până în 2013.Criza economică care a debutat în ultima parte a anului 2008 a condus la o ruptură 

în evoluţiile care păreau să se profileze din analiza anilor anteriori cu privire la şomaj şi locurile de muncă vacante. Din acest motiv, 

analizele de mai jos, se limitează la evoluţiile anuale anterioare anului 2008. Deoarece în acest moment (aprilie 2009) seriile de date 

lunare colectate de la debutul crizei (septembrie 2008) sunt prea scurte pentru a permite extrapolarea unor tendinţe în condiţiile 

incertitudinilor actuale, se recomandă monitorizarea în continuare a evoluţiilor şomajului şi locurilor de muncă şi actualizarea 

analizelor din acest capitol. 

  Profilul dominant la nivel regional al cererii de forţă de muncă pare să fie dat de următoarele domenii (în ordinea numărului 

de locuri de muncă vacante la nivel regional): mecanică, comerţ, fabricarea produselor din lemn, construcţii, materiale de 

construcţii, industrie textilă şi pielărie, electromecanic, silvic, industrie alimentară, chimie industrială, electronică, turism 

şi alimentaţie, tehnici poligrafice, agricultură, electric, estetică.Cele mai semnificative evoluţii desprinse din analiza comparativă 

a numărului de locuri de muncă vacante şi a numărului de şomeri înrergistrate în perioada 2003-2007 sunt prezentate mai jos: 

   Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorţie pe piaţa muncii caracterizate prin tendinţă generală de creştere a 

locurilor de muncă vacante, numărul şomerilor în scădre sau cu evoluţie fluctuantă, balanţă locuri de muncă-şomeri pozitivă sau 

relativ echilibrată - în judeţul Mures: construcţii, comerţ, turism şi alimentaţie, industrie alimentară. 

   Construcţii: la nivel judeţean, numărul de locuri a crescut iar numărul de şomeri a scăzut (cu unele fluctuaţii justificate de 

caracterul sezonier), iar balanţa  locuri de muncă-şomeri până în 2007 a înregistrat un deficit accentuat de forţă de muncă.  

   În comerţ şi în turism şi alimentaţie: la nivel judeţean, numărul de locuri a crescut iar numărul de şomeri a scăzut sau a a avut o 

revoluţie fluctuantă, înregistrând o balanţă  locuri de muncă-şomeri pozitivă sau echilibrată. Fluctuaţiile din domeniile comerţ şi 

turism şi alimentaţie ar putea fi în legătură cu fluctuaţiile sezoniere, posibile nepotriviri între cerinţele angajatorilor şi aşteptările 

salariaţilor/şomerilor, la care s-ar putea adăuga în cazul comerţului impactul noilor magazine din reţelele de hiperemaketuri asupra 

micilor afaceri în domeniu. 

   Domeniul “economic” a cunoscut o tendinţă generală crescătoare la nivel judeţean, dar şi numărul de şomeri a crescut, evoluţii 

care au condus la o balanţă someri-locuri de muncă echilibrată.  

   Industrie alimentară: la nivel judeţean s-a înregistrat o creştere a locurilor de muncă, scădere a numărului de şomeri în domeniu 

sau evoluţie fluctuantă. 

   Industria materialelor de construcţii a cunoscut o creştere la nivel judeţean a locurilor de muncă vacante în paralel cu scăderea 

numărului de şomeri  în ultimii 2 ani,înregistrându-se un excedent de locuri de muncă vacante comparativ cu numărul de şomeri în 

domeniu 

   Mecanica este domeniul care înregistrează la nivel judeţean un număr semnificativ de locuri de muncă vacante dar şi de şomeri.  

Raportul locuri de muncă-şomeri rămâne deficitar, cu tendinţă de ameliorare faţă de începutul perioadei analizate (2003-2007).  

    Similar cu mecanica, domeniile electric şi electromecanic până în 2007 s-a înregistrat - la nivel judeţean - o tendinţă de creştere 

a locurilor de muncă vacante şi de scădere a numărului de şomeri, raportul locuri de muncă-şomeri rămâne însă deficitar (cu 

tendinţă de ameliorare).  

    Industria textilă pare să se confrunte cu dificultăţi concretizate la nivel judeţean printr-o o cerere de forţă de muncă neacoperită 

în cea mai mare parte a intervalului de timp analizat la nivel judeţean, pentru ca la sfârşitul perioadei pe ansambul judeţului 

locurile de muncă vacante să scadă semnificativ, în paralel cu o creştere a numărului de şomeri.  

   Fabricarea produselor din lemn cunoaşte evoluţii contradictorii la nivel judeţean, prin creşterea locurilor de muncă în paralel 

cu creşterea şomajului sau evoluţii fluctuante .(Sursa PLAI ȘI PRAI ) 

Planul de şcolarizare pentru anul școlar 2013-2014 este identic cu cel din anul  școlar precedent, dar spre deosebire de anul trecut 

nu s-a mai realizat clasa cu profil matematică- informatică, ci o clasă cu profil 

electronică și automatizări, ceea ce vine ca argument al celor redate mai sus. 

 

2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

2.2.1. PREDARE-ÎNVĂȚARE 

Informațiile legate de procesul de predare-învățare au fost obținute în urma analizei activităților desfășurate de fiecare catedră 

Puncte tari: 

 Personal didactic calificat titularizat în proporţie de 74,54%. 

 Profesorii dovedesc o bună cunoaștere a curriculum –ului și își stabilesc strategiile de predare-– învățare în funcție de 

standardele de pregătire profesională, de specificul fiecărui colectiv de elevi (atitudini, grad de motivare, interese), de 

rezultatele la testele predictive, de progresul elevilor. 

 Profesorii utilizează baza materială a școlii, folosind tehnologii moderne de comunicare și informare: calculator, video-

proiector 
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 Dorinţa şi disponibilitatea de profesionalizare a unor cadre didactice si personal auxiliar. Profesorii sunt interesaţi de 

tehnicile şi metodele moderne de  predare-învăţare şi participă constant la cursuri de formare continuă organizate de Casa 

Corpului Didactic Mureş, universităţi sau în diverse alte programe. 

 Relațiile de lucru stabilite cu elevii sunt eficiente, prin activitățile de învățare s-a urmărit nu 

numai facilitarea comunicării profesor – elev, ci și a comunicării elev – elev și dezvoltarea 

capacității de lucru în echipă . 

 Există preocuparea permanentă pentru a dezvolta la elevi abilități practice,spirit antreprenorial. 

 La nivelul fiecărei discipline profesorii utilizează metode interactive de învăţare: modelarea, studiul de caz, brainstorming, 

învăţarea prin descoperire, „ştiu, vreau să ştiu, am învăţat”, metoda cubului, tehnica lotus, metoda pălăriilor gânditoare”, 

metoda ciorchinelui, problematizarea, algoritmizarea, lucrul în echipă, demonstraţia, dezbaterea, conversaţia, exerciţiul, 

jocul de rol. Avantajele acestor metode didactice moderne sunt: munca în echipă, legăturile interdisciplinare, dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare, dezvoltarea capacităţii de decizie, respectarea termenelor stabilite prin proiectul didactic. 

 Evaluarea vizează măsurarea şi aprecierea performanţelor, pune accent pe elementele de ordin calitativ, vizează progresul 

în învăţare. Printre metodele moderne de evaluare folosite de profesorii şcolii noastre amintim: proiectul, portofoliul,  teste 

cu itemi obiectivi, semiobiectivi, subiectivi.  

 Realizarea unui program de recuperare și pregătire suplimentară pentru elevii claselor terminale,dar și pentru alți elevi . 

Puncte slabe: 

 Unii elevi nu învață suficient, obținând rezultate sub posibilitățile lor intelectuale. 

 Există discipline care au alocate  un număr mic de ore în planul de învățământ și obținerea unor performanțe șolare este 

dificilă. 

Pe baza constatărilor făcute s-au formulat țintele și s-au stabilit prioritățile în ceea ce privește aceste ținte : 

  Implementarea și consolidarea mecanismelor de asigurare a calității în învățare și formare 

profesională. 

 Monitorizarea și desfășurarea cu responsabilitate și rigoare a programelor de perfecționare la 

nivelul catedrelor de specialitate. 

 Inițierea și derularea unor cursuri pentru personalul din unitate. 

 Dezvoltarea programelor de parteneriat în vederea inserției pe piața muncii a absolvenților. 

 Creșterea gradului de motivare al elevilor prin implicarea lor activă în procesul didactic. 

Cerinţele învăţământului modern pretind formatorilor din sistemul educaţional identificarea acestora în următoarele roluri: 

Autor de curriculă: proiectează curriculum naţional, ca membru în comisiile naţionale, curriculum la decizia şcolii (CDŞ), 

curriculum de dezvoltare locală (CDL), dezvoltă programe şcolare, creează situaţii de învăţare pornind de la programele şcolare, 

mediază relaţia elevului cu sursele de învăţare. 

Consilier: îndrumă elevul către viaţa profesională,încurajează stilurile şi metodele de învăţare, susţine dezvoltarea aptitudinilor 

personale, oferă instrumente de autocunoaştere. 

Moderator: moderează relaţiile dintre elevi şi dintre  aceştia şi ceilalţi membri ai societăţii în perspectiva comportamentului civic. 

Partener: colaborează cu fiecare elev şi cu grupuri de  elevi pentru realizarea demersului didactic. 

Evaluator: propune criterii de evaluare, monitorizează activităţile de evaluare a produselor. 

Model: se comportă exemplar în activitatea didactică, în  societate şi în familie. 

Existenţa programelor centrate pe activităţile elevului au determinat un anumit sens al schimbării în didactica fiecărei discipline. 

Orientarea modernă a strategiilor didactice permite elevului să exprime puncte de vedere proprii, să realizeze un schimb de idei cu 

ceilalţi, să argumenteze, să pună întrebări cu scopul de a înţelege, să coopereze în rezolvarea problemelor şi a sarcinilor de lucru.  

 

 

 

2.2.2.MATERIALE ȘI RESURSE DIDACTICE 

 

Puncte tari: 

 Toate calculatoarele sunt conectate la Internet oferind elevilor posibilitatea unei informări moderne și actualizate. 

 Elevii din clasele cu specializarea Tehnician în administrație  realizează instruirea practică la Firma de exercițiu, înființată 

în liceul nostru și dotată prin proiecte de finanțare. 

 Întreținerea hard și soft este asigurată de o persoană specializată. 

 Pentru buna desfăşurare a activităţii din bibliotecă s-a înfiinţat o sală de lectură, unde elevii  pot să se documenteze în 

vederea realizării unor proiecte şi referate cerute în activitatea educativă. 

 Fondul de carte din bibliotecă a fost popularizat prin expoziţii de carte organizate în bibliotecă şi în şcoală, prin liste 

recomandative puse la dispoziţia elevilor şi cadrelor didactice, prin discuţii purtate cu profesorii de specialitate şi cu 

profesorii de limba română. 

 Existența cabinetului psihologic cu dotare prin MECI. 

Puncte slabe: 

 Personalul didactic consideră ca prioritate dezvoltarea bazei materiale 

 Baza materială a cabinetelor de informatică, la care au acces toți elevii este modernă, dar se impune continuarea dotării cu 

calculatoare . 
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2.2.3. REZULTATELE ELEVILOR 

 

      Cadrele  didactice de la Colegiul Tehnic Târnăveni au utilizat în anul şcolar 2014-2015 cele mai moderne metode și mijloace 

didactice pentru a spori accesibilitatea cunoştinţelor predate, pentru realizarea unui nivel de pregătire cât mai ridicat, în concordanța 

cu cerinţele actuale. Ca urmare a eforturilor depuse de întregul colectiv didactic (inclusiv personalul didactic auxiliar) s-au obţinut 

următoarele rezultate: 

Rezultatele examenului de bacalaureat, de obținere a competențelor profesionale se prezintă în felul următor: 

 

REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT  2015 

COLEGIUL TEHNIC TARNAVENI 

CLASA Total/ 

Abs. 

Prezentaţi  Reuşiţi Din care după media 

obţinută 

 

%promo- 

vabilitate Total Fete  Total  Fete  6-

6,99 

7 – 

7,99 

8 – 

8,99 

9 

–  

10 

XII A 

Tehn. ecolog  şi 

prot.calit.mediului 

24 23 13 23 13 12 9 1 1 100% 

XII B  

Tehnician în administraţie 

26 26 17 25 16 4 15 5 1 96,15% 

XII C  

Matematică – inform. 

19 18 7 14 6 9 3 2 - 77,77% 

XII D 

Tehnic 

17 14 - 6 - 6 - - - 42,85% 

XII  E 

Tehnician electromec 

20 20 - 2 - 2 - - - 10% 

TOTAL: 106 101 37 70 35 33 27 8 2 69,30 

 

REZULTATELE EXAMENULUI 

DE OBŢINERE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE 

PT. ABSOLVENŢII  NIVVEL 4  LICEU 

 

COLEGIUL TEHNIC 

Sesiunea 2015 

SPECIALIZARE Nivel Înscrişi  Prezenţi  Admişi  Respinşi  % 

 prom. 

Total Fete  Tota

l 

Fete  Tota

l 

Fete  Total Fete   

XII A 

Tehn. ecolog  şi 

prot.calit.mediului 

4 24 14 24 14 24 14 / / 100 

XII B  

Tehnician în administraţie 

4 26 17 25 17 25 17 / / 100 

XII C  

Matematică - informatică 

4 19 8 18 7 18 7 / / 100 

XII D  

Tehnician  electromecanica 

 

4 17 / 17 / 17 / / / 100 

XII  E Tehnician transporturi 

 

4 20 / 19 / 18 / / / 94,73 

XIV s  

Tehnician chimie ind. 

4 14 7 14 7 14 7 / / 100 

 

Total niv.4 

 120 46 117 45 116 45 / / 99,14 

 

REZULTATELE EXAMENULUI 

DE OBŢINERE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE 

PT. ABSOLVENŢII  NIVEL 3 PROFESIONALA 
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Liceul  Tehnologic Constantin Brâncuşi 

 

SPECIALIZARE Niv

el 

Înscrişi  Prezenţi  Admişi  Respinşi  % 

 prom. 

Total Fete  Tota

l 

Fete  Tota

l 

Fete  Total Fete   

XI B  

Tinichigiu vopsitor auto 
3 17 3 14 2 14 2 0 0 100 

XI C  

Instalator instalaţii tehnico sanitare şi de 

gaze 

3 22 2 22 2 22 2 0 0 100 

 

Total niv.3 

 39 5 36 4 36 4 0 0 100 

 

 

INSERŢIA ABSOLVENŢILOR CLASELOR A XII –A  

PE PIAŢA MUNCII 

    

Clasa XII A XII B XII C XII D XII E TOTAL 

Nr.absolvenţi 24 26 19 17 21 107 

Facultăţi  8 13 4 2 1 28 

Colegii  3 5 6 2 - 16 

Angajaţi _ 5 8 4 7 10 50 

Şomeri  8 - 5 6 10 29 

Plecaţi în străinăt. - - -  - - 

 

Cauzele insucceselor şcolare  și a rezultatelor sub posibilităţile reale , ale unor elevi se regăsesc în : 

 nivelul ridicat al absenteismului 

 instabilitate la nivel social si economic a instituţiilor potenţial partenere 

 nivelul de cunoştinţe redus al unor elevi intraţi în liceu  

 lipsa deprinderilor de muncă intelectuală individuală 

 lipsa unei motivaţii socio-economice puternice pentru învăţare  

 colaborarea tot mai dificilă cu familia datorită condiţiilor socio-economice scăzute 

Plecând de la aceste cauze, în anul şcolar 2013-2014 va trebui acordată o atenţie mai mare condiţiilor și modului de pregătire al 

elevilor, pregătirii suplimentare a elevilor cu rezultate slabe la învăţătură , dar și a celor capabili de performanță. 

 

2.2.4. CONSILEREA ȘI ORIENTAREA ELEVILOR  

 

     Dirigenţia reprezintă una dintre disciplinele de bază în formarea atitudinală şi comportamentală a fiecărui elev. Abordarea unei 

tematici interesante, variate, în funcţie de necesităţile clasei, constituie principalul punct de plecare în derularea unor ore de dirigenţie 

interactive, în cadrul cărora elevul, în egală măsură să îşi argumenteze punctul de vedere şi să dobândească o imagine de ansamblu 

a situaţiilor sociale.Orele de dirigenţie, susţinute sub forma unor dezbateri deschise şi a unor mese rotunde, au oferit prilejul cadrelor 

didactice de-a lungul semestrului să declanşeze,să menţină şi să îmbunătăţească colaborarea cu părinţii şi respectiv instituţiile 

publice, în calitate de parteneri educaţionali viabili şi fermi. 

    În acest context, monitorizarea orelor de dirigenţie prin observări directe ale relaţiei profesor diriginte - elev, analiza rapoartelor 

privind situaţia şcolară şi disciplinară, a reprezentat principalul feed-back obţinut în relaţie cu modernizarea treptată a metodelor de 

interacţiune cu elevii, cu gradul de implicare permanentă sau sporadică a acestora în activitatea şcolii, precum şi cu modalităţile de 

responsabilizare socială a tinerilor.Analiza acestor monitorizări a evidenţiat o serie de aspecte pozitive sau negative: 

Aspecte pozitive 

 elaborarea planificărilor semestriale şi anuale pornind de la o abordare complexă a tuturor componentelor şi 

subcomponentelor activităţii educative, respectându-se diferenţierea pe module, în funcţie de profil. 

 corelarea permanentă în actul educaţional a temei abordate cu scopul, obiectivele, mijloacele şi tehnicile utilizate. 

 identificarea şi susţinerea la clasă a unor teme de dirigenţie actuale, de interes şi pliate pe nevoile elevilor. 

 utilizarea curentă a metodelor interactive. 

 existenţa unei preocupări vizibile pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoala noastră, pentru 

 asigurarea unui perimetru de activitate sigur, în colaborare cu părinţii elevilor. 

 implicarea permanentă a elevilor în proiecte de dezvoltare personală şi şcolară. 

 optima colaborare a dirigintelui cu profesorul psiholog în discutarea anumitor teme cu elevii. 

 stimularea continuă a creativităţii elevilor în abordarea diverselor teme de dirigenţie. 

 colaborarea curentă cu autorităţile locale (Poliţie, Jandarmi, Sănătate Publică etc.) în derularea orelor de dirigenţie. 

Aspecte negative 

  numărul mare de părinţi dezinteresaţi de educaţia copilului, fundament pentru barierele de comunicare între şcoală 

şi familie. 
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 neoperaţionalizarea suficientă a obiectivelor în proiectarea şi derularea procesului educativ. 

 atenţie insuficientă acordată elevilor cu nevoi speciale în anumite cazuri. 

 auxiliare didactice privind activitatea educativă insuficiente sau utilizate insuficient la clasă. 

Activităţi derulate – comisia diriginţi 

 Elaborarea planificărilor pentru consiliere şi orientare profesională conform programelor în vigoare respectiv a tematicii 

săptămânale pentru consilierea părinţilor;  

 Elaborarea de proceduri privind motivarea absenţelor, etapele şi documentele preliminare exmatriculării.  

 Comisia de monitorizare a cazurilor de violenţă – stabilirea planului de activitate – prof. Bărbat Maria. 

 Realizarea conform graficului a şedinţelor semestriale cu parinţii. 

 Monitorizarea lunară a frecvenţei elevilor de către toţi diriginţii împreună cu Consiliul elevilor clasei.  

 Campania “Sergiu Ardelean” –“Implică-te responsabil”- derulată la nivelul tuturor claselor în scopul prevenirii violenţei - 

prof. Bărbat Maria şi psiholog şcolar Varga.  

 “Comunicarea şcolară” – atelier în cadrul comisiei – psiholog şcolar. 

 Toţi diriginţii au realizat activităţi de orientare şcolară şi profesională atât a elevilor din clasă cât şi a celor din clasele a 

VIII- a de la şcolile generale din municipiu şi limitrofe acestuia. 

 Toţi diriginţii au participat la activităţi de marcheting educaţional sub genericul “ Porţi deschise la Colegiul Tehnic” în 

scopul promovării valorilor şcolii noastre precum şi pentru realizarea planului propriu de şcolarizare – mai 2013. 

 

2.2.5. CALIFICĂRI ȘI CURRICULUM 

 

Colegiul Tehnic Târnăveni  oferă pregătire profesională tinerilor în domeniile: resurse naturale şi protecţia mediului, servicii, 

mecanică, electromecanică, chimie industrială şi matematică-informatică prin cursuri liceale zi,serale 

Pentru anul școlar 2015-2016 s-a realizat un plan de școlarizare care  a avut ca obiective: 

 Identificarea opțiunilor elevilor pentru specializările din învățământul liceal –rută directă și rută progresivă. 

 Identificarea necesităților agenților economici din zonă și a tendințelor locale de dezvoltare pe diferite domenii economice. 

  Realizarea ofertei educaționale în corelație cu necesitățile identificate. 

  Sensibilizarea elevilor și a părinților față de serviciile și produsele oferite de școală. 

  S-a ținut seama în alegerea specializărilor de resursele umane și de materialele școlii, de sugestiile colegilor și ale 

părinților, iar decizia a fost luată împreună cu reprezentanții Consiliului Local și ai agenților economici parteneri. 

 Proiectul Planului de Școlarizare pentru anul școlar 2015-2016 a fost realizată având în vedere gradul de adaptare la nevoile 

de dezvoltare socio-economică la nivel local și prevederile PLAI și PRAI 

 

DISCIPLINELE OPŢIONALE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2015-2016 

 

 

 

Notă:   CDL – este aprobat în Consiliul de Administraţie al IŞJ, în conformitate cu Ordinul MECTS nr. 4338 / 09.06.2008 şi 

semnat de preşedintele CLDPS Mureş 

 CDŞ –este aprobat de inspectorul de specialitate  

                                              

OFERTA DE CURSURI LA DECIZIA ŞCOLII 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016  

 

 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA OPŢIONALULUI  CLASA  NR. 

ORE 

CDS / 

CDL 

1. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA  STUDIIND CALITATEA 

MEDIULUI 

a IX –a A 90 ore CDL 

2. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA   a IX –a B 90 ore CDL 

3. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA   a IX –a D 90 ore CDL 

4. TRANZITIA DE LA SCOALA LA LOCUL DE MUNCA a IX –a E 90 ore CDL 

5. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA  STUDIIND CALITATEA 

MEDIULUI 

a X –a A 90 ore CDL 

6. TRANZITIA DE LA SCOALA LA LOCUL DE MUNCA PRIN 

FIRME DE EXERCITIU 

a X –a B 90 ore CDL 

7. TRANZITIA DE LA SCOALA LA LOCUL DE MUNCA a X –a D 90 ore CDL 

8. TRANZITIA DE LA SCOALA LA LOCUL DE MUNCA a X –a E 90 ore CDL 

NR. 

CRT. 

CLASA  DENUMIREA OPŢIONALULUI CADRU DIDACTIC NR. 

ORE 

TIPUL  

1. X C Engleza  Mihailescu Luminita 36 Aprofundare  



30 

 

 

 

 

 

Specializări/calificări profesionale 

Anul şcolar 2015 -2016 

 

 

 

FILIERA PROFIL/DOMENIU  SPECIALIZARE   PROFESIONALĂ NR.CLASE Clasele 

TEORETICĂ REAL Științele naturii- intensiv engleza 1  X C  

TEHNOLOGICĂ RESURSE NATURALE ŞI 

PROTECŢIA MEDIULUI 

Tehnician ecolog și protecția calității mediului                                            

RD 

4 IXA, XA, XIA, XIIA 

TEHNOLOGICĂ SERVICII Tehnician in administrație              RD 4 IX B, XB, XIB, XIIB 

TEHNOLOGICĂ TEHNIC Tehnician telecomunicatii                RD 1 XI C 

TEHNOLOGICĂ TEHNIC Tehnician  transporturi                     RD 2 XI E, XIIE 

TEHNOLOGICĂ TEHNIC Tehnician  electromecanic                RD 4  X D,XI D,XIID 

TEHNOLOGICĂ TEHNIC- seral Tehnician in chimie industriala          RP 1 XIVs A  

TEHNOLOGICĂ TEHNIC-sc. postliceala Tehnician transporturi interne și internaționale 1 PL A 

TEHNOLOGICĂ TEHNIC Instalator instalatii tehnico sanitare si gaz 2 IX B, XI C 

TEHNOLOGICĂ TEHNIC Confectioner produse textile 1,5 X A, XI A 

TEHNOLOGICĂ TEHNIC Tinichigiu vopsitor auto 2 IX C, X B 

TEHNOLOGICĂ SERVICII Tehnician in activitati de comert        RD 2 XII A, XIIs B 

TEHNOLOGICĂ SERVICII Comerciant vanzator 2,5 IX A, X A, XIB 

TEHNOLOGICĂ MECANICA Tehnician mecanic pt. intretinere si reparatii 1 XI s D 
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2.2.6.RESURSE MATERIALE  

 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE  

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE  - COLEGIUL TEHNIC 

 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul documentului de deţinere  Număr spaţii Suprafaţa (mp) 

1. Săli de clasă /grupă Extras de carte funciara nr.20/I din 04.01.1999/ Extras 

de carte funciara nr.514 din 21.01.2000 

32 1380,15 

2. Cabinete* Extras de carte funciara nr.20/I din 04.01.1999/ Extras 

de carte funciara nr.514 din 21.01.2000 

16 622,34 

3. Laboratoare* Extras de carte funciara nr.20/I din 04.01.1999/ Extras 

de carte funciara nr.514 din 21.01.2000 

5 382,88 

4. Ateliere* Extras de carte funciara nr.20/I din 04.01.1999/ Extras 

de carte funciara nr.514 din 21.01.2000 

6 430,38 

5. Sală şi / sau teren  

de educaţie fizică şi sport* 

Extras de carte funciara nr.20/I din 04.01.1999/ Extras 

de carte funciara nr.514 din 21.01.2000 

1 1256 

6.  Spaţii de joacă * Extras de carte funciara nr.20/I din 04.01.1999/ Extras 

de carte funciara nr.514 din 21.01.2000 

1             2516 

TOTAL 61 6587,69 

 

 

Unitatea  funcţionează  cu un număr de 2 schimburi, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de  50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative  fiind de 10 minute. 

 

 

 

 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul documentului de deţinere  Număr spaţii Suprafaţa (mp) 

1. Bibliotecă şcolară / centru de informare şi 

documentare 

Extras de carte funciara nr.20/I din 04.01.1999/ Extras de 

carte funciara nr.514 din 21.01.2000 

4 131,25 

2. Sală pentru  

servit masa* 

Extras de carte funciara nr.20/I din 04.01.1999/ Extras de 

carte funciara nr.514 din 21.01.2000 

- - 

3. Dormitor * Extras de carte funciara nr.20/I din 04.01.1999/ Extras de 

carte funciara nr.514 din 21.01.2000 

- - 

4. Bucătărie * Extras de carte funciara nr.20/I din 04.01.1999/ Extras de 

carte funciara nr.514 din 21.01.2000 

- - 
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5. Spălătorie * Extras de carte funciara nr.20/I din 04.01.1999/ Extras de 

carte funciara nr.514 din 21.01.2000 

1 20 

6. Spaţii sanitare Extras de carte funciara nr.20/I din 04.01.1999/ Extras de 

carte funciara nr.514 din 21.01.2000 

8 156,7 

7. Spaţii depozitare materiale didactice Extras de carte funciara nr.20/I din 04.01.1999/ Extras de 

carte funciara nr.514 din 21.01.2000 

7 216,21 

TOTAL 17 524,16 

 

 

 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE  

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul documentului de deţinere  Număr spaţii Suprafaţa (mp) 

1. Secretariat Extras de carte funciara nr.20/I din 04.01.1999/ Extras de 

carte funciara nr.514 din 21.01.2000 

3 106,25 

2. Spaţiu destinat echipei manageriale Extras de carte funciara nr.20/I din 04.01.1999/ Extras de 

carte funciara nr.514 din 21.01.2000 

3 64,3 

3. Contabilitate * Extras de carte funciara nr.20/I din 04.01.1999/ Extras de 

carte funciara nr.514 din 21.01.2000 

1 20 

4. Casierie  * Extras de carte funciara nr.20/I din 04.01.1999/ Extras de 

carte funciara nr.514 din 21.01.2000 

1 10,1 

5. Birou administraţie* Extras de carte funciara nr.20/I din 04.01.1999/ Extras de 

carte funciara nr.514 din 21.01.2000 

2 33,6 

TOTAL 10 234,25 

 

 

 

2.2.7 RESURSE UMANE 

 

     Cadrele didactice din cadrul Colegiului Tehnic sunt calificate și dispun de o bună pregătire de specialitate și metodico-științifică,participând frecvent la activități de perfecționare:grade 

didactice, cercuri pedagogice, cursuri postuniversitare, cursuri de formare, iar în cadrul școlii se desfășoară permanent activități de informare și comunicare la nivelul fiecărei comisii metodice. 

Personalul didactic auxiliar și  nedidactic și reprezintă o componentă absolut necesară a procesului instructiv-educativ, contribuind la desfășurarea optimă a activităților 

din cadrul școlii și având competențele necesare, specifice postului pe care le îmbunătățesc continuu, cu spirit de implicare și responsabilitate. 

Cadrele didactice  au  participat  la activități de: 

   - activități de perfecționare 

   - inspecții curente si finale in vederea obținerii gradelor didactice.  

   - formare continua 

   - mentorat  

   - dezbatere si simpozioane, organizate  de C.C.D 

   - workshop  

   -  participare la conferințe internaționale și ateliere de lucru  
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2.2.8. PARTENERIATE 

 

 

ACORDURILOR  DE  PARTENERIAT   ŞI   A  PROTOCOALELOR   DE  COLABORARE , ÎNCEPÂND CU 1 SEPTEMBRIE 

2012 

 

Colegiul Tehnic Târnăveni stabilește și dezvoltă : 

 Parteneriate cu administrația publică locală care se concretizează într-o serie de acțiuni ce au ca obiect educarea și formarea 

tinerilor 

 Parteneriate cu angajatorii din regiune în vederea efectuării instruirii practice  

 Parteneriate cu alte instituții și organizații 

 Parteneriate sau colaborări cu alte unități de învățământ de același nivel din țară și străinătate 

 Programe și proiecte naționale și internaționale 

 

NR. 

CRT. 

UNITATEA CU  CARE S-A ÎNCHEIAT ACORDUL/ 

PARTENERIATUL 

 

Data 

încheierii  

         

Observaţii 

1. Asociaţia de prietenie  AMICIŢIA 05.09.2012  

2. Muzeul Municipal Târnăveni 09.10.2012  

3. Portalul Târnăveni 10.10.2012  

4. S.C. Compania Aquaserv Târnăveni 10.10.2012  

5. Radio Poliglot FM 08.10.2012  

6. S.C. Gecsat SA Târnăveni 16.10.2012  

7. Poliţia Municipiului Târnăveni 15.10.2012  

8. S.C. CARS SA Târnăveni 10.10.2012  

9. S.C. CARS SA Târnăveni 02.11.2012  

10. Poliţia Municipiului Târnăveni 15.10.2012  

11.  Colegiul Economic Transilvania 05.11.2012  

12. Liceul  Tehnologic Luduş 12.11.2012  

13. Kozgazdasagi Szakkozepiskola 06.11.2012  

14. Staţia Meteo Târnăveni 12.10.2012  

15. Asociaţia PRO  CIVICA 18.10.2012  

16. Garaşciuc Tiberiu 01.10.2012  

17. SC Iulia Comimpex SRL 01.10.2012  

18. PF Mathas Ştefan  01.10.2012  

19. SC Meteora SRL 01.10.2012  

20 Cooperativa TÂRNĂVEANCA 01.10.2012  

21. Ziarul Punctul 10.10.2012  

22. ABA MS-SGA MS-SA Târnăveni   

23. Casa Corpului Didactic Mureş 01.03.2012  

24. Colegiul Tehnic Edmond Nicolau 22.11.2012  

25. SC ELECTROSERV  Târnăveni   

26. SC SMC COMP SRL Târnăveni 10.10.2012  

27. Liceul Tehnologic nr 1 Luduş 09.11.2012  

28. SC ELECTROSERV TÂRNAVA EXIM   

29. Asociaţia Cataharsis 14.02.2013  

30. Casa de Cultură Târnăveni 28.02.2013  

31. ISU Horea   

32. UTCN- Facultatea de Mecanică 05.04.2013  

33. Liceul Pedagogic TARAS  ŞEVCENCO 23.04.2013  

34. Şc. Gim. Nr.10 Bacău 19.03.2013  

35. Şcoala B.P. Haşdeu Iaşi 09.05.2013  

36. Şcoala B.P. Haşdeu Iaşi 06.09.2013  

37. Junior Achievement 19.09.2013  

38. Şcoala B.P. Haşdeu Iaşi 17.05.2013  

39. CJRAE Mureş 25.09.2013  

40. APSLPDPL Catharsis 01.10 2013  

41. APSLPDPL Catharsis 01.03.2013  

42. Liceul Tehnologic Iernut 11.10.2013  

43. Liceul Tehnologic nr.1 Luduș 11.10.2013  

44. Liceul Tehnologic Electromureș Târgu-Mureș 14.10.2013  
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45. S.C.Bavaria Impex Târnăveni 14.10.2013  

46. P.F. Garasciuc Tiberiu Târnăveni 14.10.2013  

47. S.C. Târnăveanca Târnăveni 14.10.2013  

48. S.C. Hadnagy Jonathan Târnăveni 14.10.2013  

49. Super Com Orizon S.R.L. 14.10.2013  

50. Iulia Comixt Târnăveni 14.10.2013  

51. S.C.Meteora Service Târnăveni 14.10.2013  

53. S.C. RAMOZAN 15.10.2013  

54. Asociația Ateliere Fără Frontiere 15.10.2013  

55. Colegiul Economic Transilvania Târgu-Mureș 23.10.2013  

56. Școala Gimnazială Vasile Alecsandri Roman 25.10.2013  

57. Kedves Partenerunk , Hayduszoboszlo  29.10.2013  

58. Kozgazdag Szakkozepiskola, Hungary 15.11.2013  

59. Școala Gimnazială Calistrat Hogaș Roman 06.12.2013  

60. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 29.01.2014  

61. Colegiul Tehnic Regele Ferdinand Timișoara 30.04.2014  

62. Școala B.P.Hașdeu Iași 14.05.2014  

63. Școala Postliceală Med Farm Speranța Târgu-Mureș 28.05.2014  

64. Poliția Municipiului Târnăveni 11.09.2014  

65. Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu Piatra –Neamț 31.10.2014  

66. Facultatea de Zootehnie București 12.12.2014  

67. Camera de Comerț și Industrie Alba-Iulia  11.02.2015  

68. Liceul Tehnologic Electromureș Târgu-Mureș 20.02.2015  

69. Asociația Ateliere Fără Frontiere 10.03.2015  

70. Școala Postliceală Dimitrie Cantemir Târgu-Mureș 18.05.2015  

71. Colegiul Tehnic Traian Vuia Târgu-Mureș 19.06.2015  

72. Școala Gimnazială Bogdan Petriceicu Hașdeu Iași 23.07.2015  

73. Fundația Buckner 01.09.2015  

74. Poliția Municipiului Târnăveni 23.09.2015  

75. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 20.10.2015  

        

DIRECTOR 

Prof. Păcurar Viorel 

  

 

  2.3. ANALIZA SWOT 

 

  2.3.1. ANALIZA SWOT PE PUNCTE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Experienţa echipei manageriale şi angrenarea acesteia în 

reformarea învăţământului tehnic şi profesional. 

 Experienţă îndelungată în pregătirea forţei de muncă 

pentru unele calificări. 

 Tradiţie în pregătirea forţei de muncă prin  învăţământul 

profesional şi tehnic.  

 Diversificarea ofertei de servicii educaţionale. 

 Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii. 

 Doua cabinete de informatica conectate la internet: unul 

pentru lecţii AEL 

 Menţinerea ritmului impus de tehnica din domeniul IT. 

 Parteneriat foarte bun cu agenţii economici pentru 

efectuarea practicii elevilor. colaborarea cu autoritaţile 

locale, cu unitaţile locale din municipiu 

  Accesul comunităţii la cunoaşterea problemelor şcolii, 

contribuie la scurtarea circuitului care trebuia parcurs de 

la constatarea unei probleme până la rezolvarea acesteia 

 Existenţa relaţiilor de parteneriat ale şcolii cu alte şcoli 

din judeţ şi din ţară şi cu instituţii de învăţământ superior. 

 Existenţa relaţiilor de parteneriat cu O.N.G-uri din ţară şi 

din străinătate. 

 Încadrarea şcolii cu cadre calificate şi competente (atât la 

cultura generală cât şi la disciplinele de 

 Dificultăţi de comunicare şcoală – 

familie. 

 lipsa de adaptare sau conservatorismul 

unui segment de cadre didactice si 

personal auxiliar;  

 Persistenţa unor relaţii rigide între 

profesori şi elevi (nestimularea tuturor 

valenţelor elevilor). 

 neconcordanta dintre promisiunile 

facute si respectarea lor referitor la 

completarea documentelor scolare 

si a condicii de prezenta de catre 

cadrele didactice. 

  Neconcordanţa dintre nivelul tehnic al 

unor utilaje din atelierele şcolare şi cel 

al agenţilor economici. 

 O parte a mobilierul şcolii este uzat. 

 Resursele financiare pentru 

întreţinerea şi repararea  clădirilor 

şcolii sunt insuficiente. 

 Rezultatele la disciplinele de cultură 

generală sunt scăzute, faţă de cele 

obţinute la disciplinele tehnice. 
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specialitate),cadre didactice în majoritate titulare şi cu 

gradele II sau I-84.21% titulari. 

 Existenţa unei vaste baze tehnico – materiale. 

 Realizarea unor reţele wierless, atât la cămin cât şi în 

şcoală 

 Utilizarea metodelor interactive pentru realizarea unui 

învăţământ formativ. 

 Rezultate bune obţinute de elevi la:  concursurile 

interdisciplinare, examenul deBacalaureat şi la locurile 

de muncă unde au fost angajaţi. 

 Circulaţia rapidă a informaţiei în şcoală. 

 Organizarea  de cursuri si programe  

     de formare specifice pentru cadrele 

     didactice(diriginti, AEL etc) 

 Promovarea examenelor de certificare a competenţelor 

profesionale de către % din absolvenţii nivelelor 1,2,3. 

 Profesorii desfăşoară la clase activităţi didactice centrate 

pe elevi. 

 Desfăşurarea unor activităţi educative, atractive şi 

interesante, cu elevii. 

 Proiectarea şi desfăşurarea  unor activităţi didactice 

moderne cu accent pe latura activ- participativă. 

 90% din cadrele didactice au urmat cursuri de formare 

profesională şi metodică, în ultimii 4 ani. 

 Dorinţa şi disponibilitatea de profesionalizare a unor 

cadre didactice si personal auxiliar  

 Şcoala dispune de Cabinet de asistenţă psiho-

pedagogică, încadrat cu un profesor psiholog titular, 

angrenat permanent în activitatea de informare, 

consiliere şi orientare în carieră. 

 Derularea operaţiunilor financiare 

     în baza graficelor stabilite  anterior 

     cu instituţiile aferente 

 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Unicitatea şcolii în domeniul pregătirii forţei de 

muncă pentru industria locală. 

 Creşterea cererii de muncitori calificaţi pentru 

domeniul mecanic,textil si electric. 

 Dezvoltarea pe plan local şi zonal a industriei 

confecţiilor textile. 

 Creşterea potenţialului industriei materialelor de 

construcţii la nivel local şi zonal.  

 Creşterea ponderii micii industrii şi a serviciilor în 

VAB.  

 Creşterea prestigiului şcolii în cadrul comunităţii 

locale. 

 Sprijin material şi financiar acordat de partenerii 

sociali. 

 Cererea de formare de cursuri pentru adulţi a 

crescut în ultimii ani. 

 Pierderile de locuri de muncă înregistrate în ultimii 

4 ani au scazut  

 În ultimii 10 ani s-au creat în Tarnaveni foarte 

multe locuri de muncă în industria confecţiilor 

textile,instalatiilor electrice si a seviciilor 

 Urmare a procesului de retehnologizare a agenţilor 

economici s-au creat locuri de muncă pentru 

calificarile de “Mecanic auto”, „Instalaţii 

electrice”,  

 Din studiile efectuate de către AMOFM reiese că 

şomajul în rândul persoanelor  cu vârstă de peste 45 

 Scăderea populaţiei şcolare, paralel cu creşterea 

efectivelor de elevi pe clasă. 

 Previzional, până în anul 2016, numărul 

absolvenţilor clasei a VIII-a scade  

 Schimbări majore in structura sectorului  

economic. 

 Imposibilitatea părinţilor de a-şi susţine financiar 

copiii aflaţi în sistemul de învăţământ, datorită 

accentuării sărăciei  

 Dezinteresul unor familii faţă de şcoală  

 Deficienţe  în legislaţia şcolară şi în sistemul 

administrativ, subfinanţare generalizată a 

sistemului 

 Modificarea scării valorilor în societate. 

 Creşterea infracţionalităţii juvenile prin influenţa 

negativă a unor factori din mediul social 

(practicarea jocurilor de noroc, consumul de alcool, 

frecventarea barurilor, etc.). 

 Deficienţe legislative care să stimuleze agenţii 

economici în acţiunile de sponsorizare a unităţilor 

de învăţământ.  

 Angajatorii solicită experienţă profesională, la 

angajarea absolvenţilor de nivel 2 şi 3 de calificare. 

 Dezvoltarea sferei serviciilor pe plan local, 

conduce la scăderea interesului tinerilor pentru 

calificarea în sectorul industrial. 
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ani se datorează lipsei competenţelor solicitate de 

angajatori. 

 În domeniul producţiei există o cerere crescândă de 

competenţe tehnice. 

 Angajatorii din localitate solicită organizarea 

formării iniţiale pe module, pentru creşterea 

mobilităţii ocupaţionale. 

 Creşterea ponderii populaţiei urbane, în 

detrimentul celei rurale. 

 Consiliul local acordă sprijin pentru dezvoltarea 

învăţământului profesional şi tehnic. 

 În localitate s-a înfiinţat o firmă  având ca obiect de 

activitate, producţia de cabluri metalice care se 

dezvoltă şi solicită forţă de muncă calificată 

 Plecarea unor părinţi în străinătate copiii lor 

rămânând în grija bunicilor sau vecinilor. 
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2.3.2. Analiza matricială SWOT 

STRATEGIA   S→O 

 

Puncte tari S Oportunităţi O Impact O→S Rezultat  

1.      Experienţa echipei manageriale şi 

angrenarea acesteia în reformarea 

învăţământului tehnic şi profesional. 

1.    Unicitatea şcolii în domeniul pregătirii forţei de 

muncă pentru industria locală. 

(+)4,5,7,8,9,12,13,14,15,20,21,23,25,26,27                                                 

(-) 1,2,17,18,                                                                                                          

(0) 3,6,10,11,16,19,22,24 

(+)=15           

(-)=4                                                           

(0)=8 

2.      Experienţă îndelungată în pregătirea 

forţei de muncă pentru unele calificări. 

2.    Creşterea cererii de muncitori calificaţi pentru 

domeniul mecanic,textil si electric 

(+) 2,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,19,20,2526,27                                             

(-) 1,3,17,                                                                                                                 

(0) 4,11,18,21,22,23,24 

(+)=17           

(-)=3                                                          

(0)=7 

3.      Tradiţie în pregătirea forţei de muncă 

prin  învăţământul profesional şi tehnic.  

3.    Dezvoltarea pe plan local şi zonal a industriei 

confecţiilor textile. 

(+)2,3,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,23,25,26,27                                              

(-) 1,5,17,18                                                                                                          

(0) 4,6,10,11,19,22,24 

(+)=16           

(-)=4                                                         

(0)=7 

4.      Diversificarea ofertei de servicii 

educaţionale. 

4.    Creşterea potenţialului industriei materialelor de 

construcţii la nivel local şi zonal.  

(+) 2,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,19,20,2526,27                                                  

(-) 1,3,17,                                                                                                                    

(0) 4,11,18,21,22,23,24 

(+)=17           

(-)=3                                                         

(0)=7 

5.      Corelarea ofertei educaţionale cu 

cererea pieţei muncii. 

5.    Creşterea ponderii micii industrii şi a serviciilor 

în VAB.  

(+)1,2,4,5,12,13,26                                                                                                     

(-) 6,7,8,9,10,11,14,16,                                                                                          

(0) 3,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27 

(+)=7           (-

)=8                                                         

(0)=12 

6.      Doua cabinete de informatica 

onectate la internet: unul pentru   lecţii 

AEL,cabinete  de Protectia medilui si 

Firme de exercitiu. 

6.    Creşterea prestigiului şcolii în cadrul comunităţii 

locale. 
(+)1,2,3,4,8,13,21,22,26,                                                                                    

(-) 5,27                                                         

(0)6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25 

(+)=9           (-

)=2                                                         

(0)=16 

7.      Menţinerea ritmului impus de tehnica 

din domeniul IT. 

7.    Sprijin material şi financiar acordat de partenerii 

sociali. 

(+)8,9,11,16,26                                                                                                   

(-) 19,27                                                                    

(0)1,2,3,4,5,6,7,10,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,2

4,25 

(+)=5           (-

)=2                                                         

(0)=20 

8.    Parteneriat foarte bun cu  agenţii 

economici pentru efectuarea practicii 

elevilor, colaborarea cu autoritaţile locale, 

cu unitaţile locale din municipiu 

8.    Cererea de formare de cursuri pentru adulţi a 

crescut în ultimii ani. 
(+)1,2,3,4,5,6,7,12,13,15,17,18,20,26                                                                          

(-) 8,27                                                                    

(0)9,10,11,14,16,19,21,22,23,24,25, 

(+)=14          (-

)=2                                                         

(0)=11 

9.    Accesul comunităţii la cunoaşterea 

problemelor şcolii,     contribuie la 

scurtarea circuitului care trebuia parcurs de 

la constatarea unei probleme până la 

rezolvarea acesteia      

9.    Pierderile de locuri de muncă înregistrate în 

ultimii 4 ani  au scazut 
(+)1,2,3,4,5,6,7,26                                                                                                   

(-)                                                                     

(0)8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,2

4,25,27 

(+)=8          (-

)=0                                                         

(0)=19 

10. Existenţa relaţiilor de parteneriat ale 

şcolii cu alte şcoli din judeţ şi din ţară şi cu 

instituţii de învăţământ superior. 

10.     În ultimii 10 ani s-au creat în Tarnaveni foarte 

multe locuri de muncă în industria confecţiilor 

textile, instalatiilor electrice si a        seviciilor 

 

(+) 2,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,19,20,2526,27                                              

(-) 1,3,17,                                                                                                           

(0) 4,11,18,21,22,23,24 

(+)=17           

(-)=3                                                          

(0)=7 
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11. Existenţa relaţiilor de parteneriat cu 

O.N.G-uri din ţară şi din străinătate. 

      11.  Urmare a procesului de retehnologizare a 

agenţilor        economici s-au creat locuri de muncă 

pentru calificarile de:“Mecanic auto”, 

„Electromecanici”,  

 

(+) 1,2,3,4,5,26                                                                                                  

(-) 12,14,27                                                                                                        

(0) 

6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

(+)=6           (-

)=3                                                          

(0)=18 

12.   Încadrarea şcolii cu cadre calificate şi 

competente (atât lacultura generală cât şi la  

disciplinele de specialitate), cadre didactice 

în majoritate titulare şi cu gradele II sau I-  

80,11% titulari. 

12.  Derularea de proiecte  
(+) 

1,2,3,4,5,8,9,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,25,26                                                                    

(-)                                                                                                                                

(0) 6,7,10,11,18,20,24,27 

(+)=19           

(-)=0                                                          

(0)=8 

13. Existenţa unei vaste baze tehnico – 

materiale. 

13.  Din studiile efectuate de către AMOFM reiese 

că şomajul în rândul persoanelor  cu vârstă de peste 

45 ani se datorează lipsei competenţelor solicitate de 

angajatori. 

(+) 

1,2,3,4,5,8,9,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,25,26                                                                    

(-)                                                                                                                              

(0) 6,7,10,11,18,20,24,27 

(+)=19           

(-)=0                                                          

(0)=8 

14.   Realizarea unor reţele       wierless, 

atât la cămin cât şi în       şcoală 

 

14.  În domeniul producţiei există o cerere crescândă 

de competenţe tehnice. 

(+) 8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,27                                                                      

(-) 2                                                                                                                           

(0) 1,3,4,5,6,7,10,11,17,18,26 

(+)=15           

(-)=1                                                          

(0)=11 

15. Utilizarea metodelor interactive pentru 

realizarea unui învăţământ formativ. 

15.  Angajatorii din localitate solicită organizarea 

formării iniţiale pe module, pentru creşterea 

mobilităţii ocupaţionale. 

(+) 8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,                                                                      

(-) 2,27                                                                                                                    

(0) 1,3,4,5,6,7,10,11,17,18,26 

(+)=14           

(-)=2                                                          

(0)=11 

16. Rezultate bune obţinute de elevi la 

concursurile interdisciplinare la Bacalauret 

şi la locurile de muncă unde au fost 

angajaţi.  

 

16.  Creşterea ponderii populaţiei urbane, în 

detrimentul celei rurale. 

 

(+) 1,4,5,8                                                                                                         

(-)                                                                                                                         

(0) ,2,3,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26,27 

 

17.  Circulaţia rapidă a informaţiei în 

şcoală. 

17.  Consiliul local acordă sprijin pentru dezvoltarea 

învăţământului profesional şi tehnic. 

(+) 

1,2,3,4,5,8,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26                                                                                            

(-)                                                                                                                        

(0) 6,7,9,10,11,16,17,27 

(+)=19           

(-)=0                                                          

(0)=8 

18.  Organizarea  de cursuri si        

programe  de formare specifice         pentru 

cadrele  didactice         (diriginti, AEL etc) 

 

18.  În localitate s-a înfiinţat o firmă  având ca obiect 

de activitate, producţia de cabluri metalice care se 

dezvoltă şi solicită forţă de muncă calificată 

(+) 1,4,5,12,13,21,22,26                                                                                                         

(-)  27                                                                                                                       

(0) 2,3,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25 

(+)=8           (-

)=1                                                          

(0)=18 

19. Promovarea examenelor de certificare a 

competenţelor profesionale de către % din 

absolvenţii nivelelor 1,2,3. 

   

     

21. Profesorii desfăşoară la clase activităţi 

didactice centrate pe elevi. 

   

22. Desfăşurarea unor activităţi educative, 

atractive şi interesante, cu elevii. 

   

23. Proiectarea şi desfăşurarea  unor 

activităţi didactice moderne cu accent pe 

latura activ- participativă. 
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24. 90% din cadrele didactice au urmat 

cursuri de formare profesională şi 

metodică, în ultimii 4 ani. 

   

25. Şcoala dispune de Cabinet de asistenţă 

psiho-pedagogică, încadrat cu un profesor 

psiholog titular, angrenat permanent în 

activitatea de informare, consiliere şi 

orientare în carieră. 

   

 

STRATEGIA W→O 

Puncte slabe W Oportunităţi O Impact O→W Rezultat  

1.    Dificultăţi de comunicare 

şcoală – familie. 

1.    Unicitatea şcolii în domeniul pregătirii forţei de muncă pentru industria locală. (+)8                                                                                                                       

(-) 1,2,3,6,                                                                                                                      

(0)4,5,7, 

(+)=1           (-)=4                                                           

(0)=3 

2.       Lipsa de adaptare sau 

 conservatorismul unui segment 

de cadre didactice si personal 

auxiliar;  

 

2.    Creşterea cererii de muncitori calificaţi pentru domeniul mecanic,textil si electric 

(+)8                                                                                                                       

(-) 1,2,3,4,5,6,                                                                                                                      

(0)7 

(+)=1           (-)=6                                                           

(0)=1 

3.    Persistenţa unor relaţii 

rigide între profesori şi elevi 

(nestimularea tuturor valenţelor 

elevilor). 

3.    Dezvoltarea pe plan local şi zonal a industriei confecţiilor textile. 
(+)8                                                                                                                       

(-) 1,2,3,4,5,6,                                                                                                                      

(0)7 

(+)=1           (-)=6                                                           

(0)=1 

4. Neconcordanta dintre 

promisiunile facute si 

respectarea lor referitor la 

completarea documentelor 

scolare si a condicii de 

prezenta de catre cadrele 

didactice. 

4.    Creşterea potenţialului industriei materialelor de construcţii la nivel local şi zonal.  

(+)8                                                                                                                       

(-) 1,2,3,4,5,6,                                                                                                                      

(0)7 

(+)=1           (-)=6                                                           

(0)=1 

5.    Neconcordanţa dintre 

nivelul tehnic al unor utilaje din 

atelierele şcolare şi cel al 

agenţilor economici. 

5.    Creşterea ponderii micii industrii şi a serviciilor în VAB.  
(+)                                                                                                                       

(-) 1,2,3,4,5,6,                                                                                                                      

(0)7,8 

(+)=0           (-)=6                                                           

(0)=2 

6.    O parte din mobilierul 

şcolii este uzat fizic şi moral 

6.    Creşterea prestigiului şcolii în cadrul comunităţii locale. (+) 6,7                                                                                                                      

(-) 1,2,3,4,5,8                                                                                                                     

(0) 

(+)=2           (-)=6                                                           

(0)=0 

7.    Resursele financiare pentru 

întreţinerea şi repararea  

clădirilor şcolii sunt 

insuficiente. 

7.    Sprijin material şi financiar acordat de partenerii sociali. 
(+)                                                                                                                     

(-)                                                                                                                     

(0)1,2,3,4,5,6,7,8 

(+)=0           (-)=0                                                           

(0)=8 
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8.    Rezultatele la disciplinele 

de cultură generală sunt 

scăzute, faţă de cele obţinute la 

disciplinele tehnice. 

8.    Cererea de formare de cursuri pentru adulţi a crescut în ultimii ani. 
(+) 8                                                                                                                    

(-)  4                                                                                                                   

(0)1,2,3,5,6,7 

(+)=1           (-)=1                                                          

(0)=6 

  

9.    Pierderile de locuri de muncă înregistrate în ultimii 4 ani  au scazut (+)                                                                                                                    

(-)                                                                                                                     

(0)1,2,3,4,5,6,7,8 

(+)=0           (-)=0                                                          

(0)=8 

  

10.     În ultimii 10 ani s-au creat  în Tarnaveni foarte multe locuri   de muncă în industria 

confecţiilor textile,instalatiilor electrice si a   seviciilor 

(+)                                                                                                                    

(-) 1,2,3,4,5,6,7,8                                                                                                                    

(0) 

(+)=0           (-)=8                                                          

(0)=0 

  

11.  Urmare a procesului de  retehnologizare a agenţilor  economici s-au creat locuri de   muncă 

pentru calificarile de: “Mecanic auto”, „Electromecanici”, 

(+)                                                                                                                    

(-) 1,2,3,4,5,6,7,8                                                                                                                    

(0) 

(+)=0           (-)=8                                                          

(0)=0 

  

12.  Derularea de proiecte prin  (+)                                                                                                                    

(-)                                                                                                                     

(0)1,2,3,4,5,6,7,8 

(+)=0           (-)=0                                                          

(0)=8 

 

13.  Din studiile efectuate de către AMOFM reiese că şomajul în rândul persoanelor  cu vârstă 

de peste 45 ani se datorează lipsei competenţelor solicitate de angajatori. 

(+)                                                                                                                    

(-)                                                                                                                     

(0)1,2,3,4,5,6,7,8 

(+)=0           (-)=0                                                          

(0)=8 

  

14.  În domeniul producţiei există o cerere crescândă de competenţe tehnice. (+)                                                                                                                    

(-) 1,2,3,4,5                                                                                                                    

(0)6,7,8 

(+)=0           (-)=5                                                          

(0)=3 

  

15.  Angajatorii din localitate solicită organizarea formării iniţiale pe module, pentru creşterea 

mobilităţii ocupaţionale. 

(+)                                                                                                                    

(-) 1,2,3,4,5                                                                                                                    

(0)6,7,8 

(+)=0           (-)=5                                                          

(0)=3 

  

16.  Creşterea ponderii populaţiei urbane, în detrimentul celei rurale. 

(+)                                                                                                                    

(-)                                                                                                                     

(0)1,2,3,4,5,6,7,8 

(+)=0           (-)=0                                                          

(0)=8 

  

17.  Consiliul local acordă sprijin pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic. (+)                                                                                                                    

(-) 6,7                                                                                                                    

(0)1,2,3,4,5,8 

(+)=0           (-)=2                                                          

(0)=6 

  

18.  În localitate s-a înfiinţat o firmă  având ca obiect de activitate, producţia de cabluri 

metalice care se dezvoltă şi solicită forţă de muncă calificată 

(+)                                                                                                                    

(-)                                                                                                                     

(0)1,2,3,4,5,6,7,8 

(+)=0           (-)=0                                                          

(0)=8 

STRATEGIA S→T 

Puncte tari S Ameninţări T Impact T→S Rezultat  

1.      Experienţa echipei manageriale şi 

angrenarea acesteia în reformarea 

învăţământului tehnic şi profesional. 

1.    Scăderea populaţiei şcolare, paralel cu creşterea 

efectivelor de elevi pe clasă. 

(+) 5,8,9,10,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24,25,26.12                                                                                                                  

(-) 4,18, 27                                                                                                                  

(0)1,2,3,6,7,11,16,17,    

(+)=17           (-

)=3                                                           

(0)=8 
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2.      Experienţă îndelungată în 

pregătirea forţei de muncă pentru unele 

calificări. 

2.    Previzional, până în anul 2014, numărul 

absolvenţilor clasei a VIII-a scade  

(+) 5,8,9,10,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24,25,26,12                                                                                                                  

(-) 4,18, 27                                                                                                                  

(0)1,2,3,6,7,11,16,17,    

(+)=17           (-

)=3                                                           

(0)=8 

3.      Tradiţie în pregătirea forţei de 

muncă prin  învăţământul profesional şi 

tehnic.  

3.    Schimbări majore in structura sectorului  

economic. 

(+) 4,5,10,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24,25,26                                                                                                                  

(-) 2,3,18, 27                                                                                                                  

(0)1,6,7,8,9,11,16,17    

(+)=15           (-

)=4                                                           

(0)=8 

4.      Diversificarea ofertei de servicii 

educaţionale. 

4.    Imposibilitatea părinţilor de a-şi susţine financiar 

copiii aflaţi în sistemul de învăţământ, datorită 

accentuării sărăciei  

(+) 1, 4,5,7,8, 9, 11,26,12                                                                                                               

(-) 2,3,27                                                                                                                  

(0)6,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25    

(+)=9           (-)=3                                                           

(0)=16 

5.      Corelarea ofertei educaţionale cu 

cererea pieţei muncii. 

5.    Dezinteresul unor familii faţă de şcoală din 

mediul urban. 

 

(+) 1, 4,5,7,8, 9, 11,26,12                                                                                                                

(-) 2,3,27                                                                                                                  

(0)6,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25    

(+)=9           (-)=3                                                           

(0)=16 

6.      Doua cabinete de informatica        

conectate la internet: unul pentru lecţii 

AEL 

 

6.    Deficienţe  în legislaţia şcolară şi în sistemul 

administrativ, subfinanţare generalizată a sistemului 
(+) 1,2,3,4,5,6,7,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,12                                                                                                                 

(-) 16,18,27                                                                                                                  

(0)8,9,10,11,12,25,26    

(+)=18           (-

)=3                                                           

(0)=7 

7.      Menţinerea ritmului impus de 

tehnica din domeniul IT. 

7.    Modificarea scării valorilor în societate. (+) 1,2,3,4,5,6,7,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,12                                                                                                                 

(-) 16,18,27                                                                                                                  

(0)8,9,10,11,12,25,26    

(+)=18           (-

)=3                                                           

(0)=7 

 8.    Parteneriat foarte bun cu       agenţii 

economici pentru        efectuarea practicii 

elevilor,  colaborarea cu autoritaţile 

locale, 

 cu unitaţile locale din municipiu 

 

8.    Creşterea infracţionalităţii juvenile prin influenţa 

negativă a unor factori din mediul social (practicarea 

jocurilor de noroc, consumul de alcool, frecventarea 

barurilor, etc.). 

(+) 1,2, 12,19,20,21,22,23,24,26                                                                                                               

(-) 3,4,5,8,9,10,11,13,14,15,18,25,27                                                                                                      

(0)6,7,16,17    

(+)=10           (-

)=13                                                           

(0)=4 

 9.    Accesul comunităţii la       

cunoaşterea problemelor şcolii, 

contribuie la scurtarea 

circuitului care trebuia parcurs de la 

constatarea unei problemeână la 

rezolvarea acesteia 

      

9.  Deficienţe legislative care să 

 stimuleze agenţii economici în acţiunile de 

sponsorizare a unităţilor de învăţământ.  

 

 

(+) 1,2,3,4,5,6,7,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,                                                                                                                 

(-) 16,18,27                                                                                                                  

(0)8,9,10,11,12,25,26    

(+)=17           (-

)=3                                                           

(0)=7 

10. Existenţa relaţiilor de parteneriat ale 

şcolii cu alte şcoli din judeţ şi din ţară şi 

cu instituţii de învăţământ superior. 

10.        Angajatorii solicită experienţă profesională, la 

angajarea absolvenţilor de nivel 2 şi 3 de calificare. 

(+) 1,2,8,13,14,15,21,22,23,24,25,26,27                                                                                                                      

(-)   3,18,19                                                                                                           

(0) 4,5,6,7,9,10,11,12,16,17,20,   

(+)=13           (-

)=3                                                           

(0)=11 

11. Existenţa relaţiilor de parteneriat cu 

O.N.G-uri din ţară şi din străinătate. 

11.     Dezvoltarea turismului şi a sferei serviciilor pe 

plan local, conduce la scăderea interesului tinerilor 

pentru calificarea în sectorul industrial. 

(+) 1                                                                                                                      

(-)  2,3,13,14,16,18,20,25,27                                                                                                                     

(0)  4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,19,21,22,23,24,26 

(+)=1           (-)=9                                                           

(0)=17 

12.   Încadrarea şcolii cu cadre     

calificate şi competente (atât la     cultura 

generală cât şi la disciplinele de 

specialitate), cadre didactice în majoritate  

titulare şi cu gradele II sau I-    84,21% 

titulari. 

12.  Plecarea unor părinţi în străinătate copiii lor 

rămânând în grija bunicilor sau vecinilor 
(+) 5,8,9,10,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24,25,26.12                                                                                                                  

(-) 4,18, 27                                                                                                                  

(0)1,2,3,6,7,11,16,17,    

(+)=17           (-

)=3                                                           

(0)=8 
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13. Existenţa unei vaste baze tehnico – 

materiale. 

 (+) 1,2,3,4,5,6,7,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,12                                                                                                                 

(-) 16,18,27                                                                                                                  

(0)8,9,10,11,12,25,26    

(+)=18           (-

)=3                                                           

(0)=7 

14.   Realizarea unor reţele   wierless, 

atât la cămin cât şi în   şcoală 

 

 (+) 1,2,3,4,5,6,7,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,12                                                                                                                 

(-) 16,18,27                                                                                                                  

(0)8,9,10,11,12,25,26    

(+)=18           (-

)=3                                                           

(0)=7 

15. Utilizarea metodelor interactive 

pentru realizarea unui învăţământ 

formativ. 

 (+) 1,2,3,4,5,6,7,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,12                                                                                                                 

(-) 16,18,27                                                                                                                  

(0)8,9,10,11,12,25,26    

(+)=18           (-) 

=3                                                           

(0) =7 

16 Rezultate bune obţinute de elevi la 

concursurile interdisciplinare la 

Bacalauret şi la locurile de muncă unde 

au fost angajaţi 

 

  

17. Circulaţia rapidă a informaţiei în 

şcoală. 

  (+) 1,2, 12,19,20,21,22,23,24,26                                                                                                               

(-) 3,4,5,8,9,10,11,13,14,15,18,25,27                                                                                                      

(0) 6,7,16,17    

(+)=10           (-

)=13                                                           

(0)=4 

18.  Organizarea  de cursuri si    

programe  de formare specifice pentru 

cadrele  didactice   (diriginti, AEL etc) 

 

 
(+) 1, 4,5,7,8, 9, 11,26,12                                                                                                               

(-) 2,3,27                                                                                                                  

(0)6,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25    

(+)=9           (-)=3                                                           

(0)=16 

19. Promovarea examenelor de 

certificare a competenţelor profesionale 

de către % din absolvenţii nivelelor 1,2,3.   

  

  

20. Profesorii desfăşoară la clase 

activităţi didactice centrate pe elevi. 
  

 (+) 1,2,3,4,5,6,7,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,12                                                                                                                 

(-) 16,18,27                                                                                                                  

(0)8,9,10,11,12,25,26    

 (+)=18           (-) 

=3                                                           

(0)=7 

21. Desfăşurarea unor activităţi 

educative, atractive şi interesante, cu 

elevii.   

  

  

22. Proiectarea şi desfăşurarea  unor 

activităţi didactice moderne cu accent pe 

latura activ- participativă.   

 (+) 1,2,3,4,5,6,7,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,12                                                                                                                 

(-) 16,18,27                                                                                                                  

(0)8,9,10,11,12,25,26    

 (+)=18           (-) 

=3                                                           

(0)=7 

23. 90% din cadrele didactice au urmat 

cursuri de formare profesională şi 

metodică, în ultimii 4 ani.   

  

 

24 Dorinţa şi disponibilitatea de 

profesionalizare a unor cadre didactice si 

personal auxiliar  

   

 (+) 1,2, 12,19,20,21,22,23,24,26                                                                                                               

(-) 3,4,5,8,9,10,11,13,14,15,18,25,27                                                                                                      

(0) 6,7,16,17    (+)=10           (-

)=13                                                           

(0)=4 
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25. Şcoala dispune de Cabinet de 

asistenţă psiho-pedagogică, încadrat cu 

un profesor psiholog titular, angrenat 

permanent în activitatea de informare, 

consiliere şi orientare în carieră.   

 (+) 1,2,3,4,5,6,7,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,12                                                                                                                 

(-) 16,18,27,26                                                                                                                 

(0)8,9,10,11,12,25,    

 (+)=18           (-

)=4                                                           

(0)=6 

 

 

STRATEGIA W→T 

Puncte slabe W Ameninţări T Impact T→W Rezultat  

1.    Dificultăţi de comunicare 

şcoală – familie. 

1.    Scăderea populaţiei şcolare, paralel cu 

creşterea efectivelor de elevi pe clasă. 

(+) 2,3,4,8                                                                                                                  

(-)                                                                                                                     

(0)1,5,6,7,12 

(+)=4           (-)=0                                                          

(0)=5 

 2.       Lipsa de adaptare sau 

 conservatorismul unui segment 

de cadre didactice si personal 

auxiliar;  

 

2.    Previzional, până în anul 2013, numărul 

absolvenţilor clasei a VIII-a scade  (+) 2,3,4,8                                                                                                                  

(-) 12                                                                                                                    

(0)1,5,6,7 

(+)=4           (-)=1                                                          

(0)=4 

3.    Persistenţa unor relaţii rigide 

între profesori şi elevi 

(nestimularea tuturor valenţelor 

elevilor). 

3.    Schimbări majore in structura sectorului  

economic. 
(+) 2,3,4                                                                                                                  

(-)12                                                                                                                     

(0)1,5,6,7,8 

(+)=3           (-)=1                                                          

(0)=5 

  4. Neconcordanta dintre 

promisiunile facute si 

respectarea lor referitor la 

completarea documentelor 

scolare si a condicii de 

prezenta de catre cadrele 

didactice. 

 

4.    Imposibilitatea părinţilor de a-şi susţine 

financiar copiii aflaţi în sistemul de 

învăţământ, datorită accentuării sărăciei  
(+) 2,3,4                                                                                                                  

(-)12                                                                                                                     

(0)1,5,6,7,8 

(+)=3           (-)=1                                                          

(0)=5 

5.    Neconcordanţa dintre nivelul 

tehnic al unor utilaje din 

atelierele şcolare şi cel al 

agenţilor economici. 

5.    Dezinteresul unor familii faţă de şcoală 

din mediul urban. 

 

(+) 2,3,4                                                                                                                  

(-) 1,                                                                                                                    

(0) 5,6,7,8,12 

(+)=3           (-)=1                                                          

(0)=5 

6.    O parte din mobilierul şcolii 

este uzat fizic şi moral 

6.    Deficienţe  în legislaţia şcolară şi în 

sistemul administrativ, subfinanţare 

generalizată a sistemului 

(+) 2,3,4                                                                                                                  

(-)                                                                                                                     

(0) 1,5,6,7,8 

(+)=3           (-)=0                                                          

(0)=5 

7.    Resursele financiare pentru 

întreţinerea şi repararea  clădirilor 

şcolii sunt insuficiente. 

7.    Modificarea scării valorilor în societate. (+) 2,3,4                                                                                                                  

(-) 8                                                                                                                    

(0) 1,5,6,7 

(+)=3           (-)=1                                                          

(0)=4 

8.    Rezultatele la disciplinele de 

cultură generală sunt scăzute, faţă 

de cele obţinute la disciplinele 

tehnice. 

8.    Creşterea infracţionalităţii juvenile prin 

influenţa negativă a unor factori din mediul 

social (practicarea jocurilor de noroc, 

(+) 2,3,4                                                                                                                  

(-) 1,12                                                                                                                   

(0) 5,6,7,8 

(+)=3           (-)=2                                                         

(0)=4 
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consumul de alcool, frecventarea barurilor, 

etc.). 

  

9.  Deficienţe legislative care să 

 stimuleze agenţii economici în acţiunile de 

sponsorizare a unităţilor de învăţământ.  

 

 

(+) 2,3,4                                                                                                                  

(-)                                                                                                                     

(0) 1,5,6,7,8 

(+)=3           (-)=0                                                          

(0)=5 

  

10.        Angajatorii solicită experienţă 

profesională, la angajarea absolvenţilor de 

nivel 2 şi 3 de calificare. 

(+) 2,3,4                                                                                                                  

(-)                                                                                                                     

(0) 1,5,6,7,8 

(+)=3           (-)=0                                                          

(0)=5 

  

11.     Dezvoltarea turismului şi a sferei 

serviciilor pe plan local, conduce la scăderea 

interesului tinerilor pentru calificarea în 

sectorul industrial. 

(+)                                                                                                                    

(-)  1,2,3,4,8                                                                                                                   

(0) 5,6,7 

(+)=0           (-)=5                                                          

(0)=3 

 

12.  Plecarea unor părinţi în străinătate copiii 

lor rămânând în grija bunicilor sau vecinilor 

(+) 2,3,4                                                                                                                  

(-) 1,12                                                                                                                   

(0) 5,6,7,8 

(+)=3           (-)=2                                                         

(0)=4 

    

 

 

   2.3.3. Lista problemelor rezultate din analiza matricială 

                                              

                                                                S-O 

 

           1. Unicitatea şcolii în domeniul pregătirii forţei de muncă pentru industria locală. 

.          2.Creşterea cererii de muncitori calificaţi pentru domeniul mecanic,textil si electric. 

           3.Dezvoltarea pe plan local şi zonal a industriei confecţiilor textile. 

           4.Creşterea potenţialului industriei materialelor de construcţii la nivel local şi zonal.  

           5.Cererea de formare de cursuri pentru adulţi a crescut în ultimii ani. 

           6.În ultimii 10 ani s-au creat în Tarnaveni foarte multe locuri de muncă în industria confecţiilor textile,instalatiilor 

             electrice si a seviciilor 

           7.Derularea de proiecte prin Consiliul Local și  Consiliul Județean 

           8.Din studiile efectuate de către AMOFM reiese că şomajul în rândul persoanelor  cu vârstă de peste 45 ani se 

       datorează lipsei competenţelor solicitate de angajatori. 

       9. În domeniul producţiei există o cerere crescândă de competenţe tehnice. 
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      10.Angajatorii din localitate solicită organizarea formării iniţiale pe module, pentru creşterea mobilităţii ocupaţionale. 

      11.Consiliul local acordă sprijin pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic.  

                                                  W-O 

 

      1.    Unicitatea şcolii în domeniul pregătirii forţei de muncă pentru industria locală. 

      2.    Creşterea cererii de muncitori calificaţi pentru domeniul mecanic,textil si electric. 

      3.    Dezvoltarea pe plan local şi zonal a industriei confecţiilor textile. 

     4.    Creşterea potenţialului industriei materialelor de construcţii la nivel local şi zonal.  

     5.    Creşterea ponderii micii industrii şi a serviciilor în VAB.  

     6.    Creşterea prestigiului şcolii în cadrul comunităţii locale. 

     7. În ultimii 10 ani s-au creat în Tarnaveni foarte multe locuri de muncă în industria confecţiilor textile,instalatiilor 

          electrice  si a seviciilor 

    8. Urmare a procesului de retehnologizare a agenţilor economici s-au creat locuri de muncă pentru calificarile de 

         “Mecanic auto”, „Electromecanici”,   

    9.  În domeniul producţiei există o cerere crescândă de competenţe tehnice. 

10. Angajatorii din localitate solicită organizarea formării iniţiale pe module, pentru creşterea mobilităţii ocupaţ 

                                                                                     S-T 

        1.    Scăderea populaţiei şcolare, paralel cu creşterea efectivelor de elevi pe clasă. 

        2.    Previzional, până în anul 2014, numărul absolvenţilor clasei a VIII-a scade  

        3.    Schimbări majore in structura sectorului  economic. 

        4.   Deficienţe  în legislaţia şcolară şi în sistemul administrativ, subfinanţare generalizată a sistemului  

        5.    Modificarea scării valorilor în societate. 

        6.    Deficienţe legislative care să stimuleze agenţii economici în acţiunile de sponsorizare a unităţilor de învăţământ.  

         7.  Angajatorii solicită experienţă profesională, la angajarea absolvenţilor de nivel 2 şi 3 de calificare. 

       W-T 

        8. Dezvoltarea turismului şi a sferei serviciilor pe plan local, conduce la scăderea interesului tinerilor pentru calificarea  

       în sectorul industrial. 
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2.4. Principalele aspecte care necesită dezvoltare 

1. Corelarea ofertei TVET din zonă cu nevoile de calificare 

 Diversificarea ofertei educaţionale la liceu şi la şcoala postliceală de specialitate 

 Încheierea de contracte cu agenţii economici şi instituţii pentru organizarea de cursuri de formare a adulţilor 

 Desfăşurare de campanii promoţionale "agresive" referitoare la oferta educaţională 

 

2. Dezvoltarea capacităţii de informare şi consiliere profesională 

 Consilierea individuală a tuturor elevilor cu probleme  

 Consilierea individuală a elevilor şi conştientizarea acestora cu privire la utilizarea eficientă a calculatorului în 

pregătirea profesională  

 Elaborarea unui program de evaluare referitor la feed-back-ul consilierii privind dezvoltarea relaţiilor şcoală-

familie 

 Elaborarea unor programe, în colaborare cu instituţiile locale, pentru  combaterea fenomenelor antisociale 

 

3. Reabilitarea infrastructurii si achiziţionarea mijloacelor de învăţământ şi a echipamentelor didactice aferente 

domeniilor prioritare 

 Identificarea nevoilor de reabilitare a infrastructurii şi stabilirea priorităţilor 

 Atragerea de resurse financiare pentru modernizarea bazei materiale a şcolii  

 Realizarea de venituri extrabugetare prin folosirea atelierelor şcolare pentru producţie precum şi din închirierea 

unor spaţii. 

 

4. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din TVET 

 Elaborarea curriculumului CDL pentru clasele de la şcoala de arte şi meserii si liceu şi organizarea practicii din 

CDL numai la agenţii economici, pe bază de contracte de practică 

 Cuprinderea tuturor cadrelor didactice la stagiile de formare privind dezvoltarea învăţământului profesional şi 

tehnic 

 Dezvoltarea activităţilor de instruire centrate pe elevi 

 Elaborarea unui program de stimulare materială a elevilor şi cadrelor didactice care obţin performanţe la olimpiade 

şi concursuri 

5. Dezvoltarea de parteneriate eficiente in TVET pentru o formare profesionala de calitate 

 Atragerea de burse pentru elevii proveniţi din familii cu venituri mici 

 Dezvoltarea de contracte de parteneriat pentru crearea de facilităţi de tip "gustarea de la ora 10" pentru elevii care 

desfăşoară activităţi practice la agenţii economici 

 Elaborarea unui program pentru sprijinirea încadrării rapide a absolvenţilor în producţie 

 Dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile de învăţământ superior pentru formarea continuă a personalului didactic 

6. Creşterea până în anul 2014 a gradului de cuprindere în TVET a categoriilor cu risc de marginalizare 

 Repartizarea de clase în oferta educaţională pentru elevi din grupurile ţintă 

 Atragerea de venituri extrabugetare pentru burse de şcolarizare acordate elevilor proveniţi din familii cu venituri 

mici 

7. Formarea unei personalităţi complexe la elevi, prin dezvoltarea unor activităţi extracurriculare atractive 

 Diversificarea activităţilor educative extracurriculare 

 Realizarea de venituri extrabugetare pentru desfăşurarea acţiunilor educative 

 Organizarea de competiţii extracurriculare, cu participare elevi-profesori, în calitate de competitori 

 

           8. Dezvoltarea profesionala a personalului 

               Formarea continuă reprezintă componenta tehnica de educaţie a adulţilor şi defineşte un ansamblu de activităţi teoretice şi 

practice  

              instituţionalizate la nivel de sistem, care angajează participarea educatorilor, în vederea amplificării cunoştinţelor lor psiho-  

               pedagogice, metodice şi de specialitate necesare pentru dezvoltarea unor aptitudini socio-profesionale optime în raport cu 

cerinţele  

              unui învăţământ de calitate. 

     In urma chestionării şi discuţiilor avute cu cadrele didactice din şcoala noastră am constatat ca: 

 Formarea continuă a fiecărei persoane este importantă şi foarte importantă pentru asigurarea unui învăţământ de 

calitate; 

 Profesorii sunt deschişi la nou şi dornici să se perfecţioneze. Domeniile prioritare de interes ar fi: iniţierea în 

utilizarea   

      calculatorului, instruirea asistată de calculator, metode noi, active de predare şi învăţare la clasă, învăţarea de 

limbi străine de  

      circulaţie şi discipline opţionale. 

 In urma susţinerii cursurilor de iniţiere şi instruire pe calculator doresc să poată să utilizeze calculatorul în lecţii, 

să îmbunătăţească    actul de predare-învăţare AEL 



 47 

                    PARTEA a III- a  : PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 

 

            3.1. PLAN OPERAŢIONAL 2015-2016 

 

 

 

PRIORITATEA NR. 1 Corelarea ofertei ÎPT din zonă cu nevoile de calificare 

 OBIECTIV 1.1 Identificarea nevoilor de calificare 

ŢINTA: Obţinerea de informaţii credibile, de calitate, periodic  actualizate şi accesibile privind nevoile de calificare 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultat aşteptat Termen Responsabili Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

1.Compatibilizarea bazelor de date  

ale AJOFM, de evidenţă a 

absolvenţilor şomeri, cu noile 

finalităţi (calificări/niveluri de 

calificare) obţinute prin sistemul 

de educaţie şi formare prof.: 

1.1.  colaborare între şcoală şi 

AJOFM 

 1.2  iniţierea de consultări la nivel 

local între AJOFM şi şcoală 

1) Informaţii anuale privind piaţa muncii 

emise de AJOFM. 

 

2) Studii de monitorizare a inserţiei 

socioprofesionale a absolvenţilor ÎPT  

27.02.2016 

 

Director 

Director adjunct 

Diriginţi 

ISJ 

AJOFM 

Parteneri 

economici şi 

sociali 

 

- Resurse din 

sistem 

2. Sondaje periodice în rândul 

absolvenţilor şi angajatorilor: 

 2.1. proiectarea de instrumente şi 

metode de investigare adecvate 

pentru monitorizare  

 2.2.sondaje reprezentative pentru 

unitatea şcolară la nivel local  

 2.3.sondaje proprii efectuate 

direct de către şcoală 

1) Realizarea planului de şcolarizare. 

 

2) Administrarea de chestionare 

30.01.2016 

 

Director 

Director adjunct 

Diriginţi 

ISJ 

AJOFM 

Parteneri 

economici şi 

sociali 

 

 Resurse din 

sistem 

OBIECTIV 1.2: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare 

ŢINTA: 1.2.1.Ajustarea structurii ofertei pe termen lung la nevoile de calificare (pe domenii de pregătire şi calificări) 

              1.2.2. Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor formate la nevoile viitoare ale unei economii în schimbare 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultat aşteptat Termen Responsabili Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

1.Evaluarea schimbărilor în 

structura economică a zonei, 

evaluarea forţei de muncă 

prognozate 

Cunoaşterea tendinţelor de dezvoltare a 

unor ramuri economice în perioada 2010-

2015 Identificarea noilor calificări cerute 

pe piaţa forţei de muncă 

permanent Dir. 

Dir. adj.  

PRAI,PLAI 

ISJ Mureş 

AJOFM 

Agenţi 

economici 

-  

2.Actualizarea anuală a PAS pe 

baza informaţiilor din PLAI, cu 

particularizările specifice judeţului 

Realizarea PAS 14.11.2015 

 

Dir. adj. 

Director 

Echipa de lucru 

ISJ Mureş   
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 Perteneri 

economici şi 

sociali 

3.Parteneriate cu agenţii 

economici si şcolile gimnaziale din 

zonă 

Creşterea gradului de absorbţie  

Realizarea planului de şcolarizare în 

condiţii optime 

Iunie 2016 Dir. adj. Agenţi 

economici 

AJOFM Şcolile 

generale 

- - 

4.Proiectarea anuală a planului de 

şcolarizare în concordanţă cu 

recomandările din PLAI  

Planurile de şcolarizare anuale, avizate de 

CLDPS, în concordanţă cu PLAI şi PAS. 

martie2016  Dir,Dir. adj.  ISJ Mureş - - 

5. Adoptarea unui plan de măsuri 

la nivelul şcolii pentru adaptarea la 

schimbările  

propuse pe termen lung 

Planurile de şcolarizare, planuri de masuri 1.05.2016 Director 

Dir. adj. 

 

Diriginţi 

Cadre didactice 

- - 

OBIECTIV 1.3 Diversificarea serviciilor oferite prin şcolile din ÎPT 

ŢINTA:.Implicarea activă a şcolilor TVET în programe de formare a adulţilor şi alte servicii în  folosul comunităţii 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultat aşteptat Termen Responsabili Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

1.Colaborarea cu AJOFM privind 

necesarul de calificări. 

 

Obţinerea de informaţii privind nevoile 

de calificare pentru adulţi. 

 

Iunie 2016 Director 

Dir. adj. 

 

AJOFM   

OBIECTIV  1.4:Asigurarea calităţii serviciilor oferite prin şcolile din ÎPT 

TINTA :   Implementarea unui sistem de asigurare a calităţii în ÎPT conform standardelor în vigoare 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultat aşteptat Termen Responsabili Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

1.Instruirea membrilor CEAC în 

conformitate cu Legea calităţii şi 

cu elementele de noutate 

Implicarea fiecărui membru CEAC în 

realizarea sarcinilor specifice 

20.09.2015 Dir, Dir. adj 

Resp. CEAC 

- ISJ Mureş, -  

2.Realizarea monitorizărilor 

interne, pentru fiecare perioadă, o 

dată la trei luni 

Interpretarea rezultatelor obţinute, 

diseminarea în cadrul fiecărei catedre a 

acestor rezultate şi a măsurilor de 

îmbunătăţire. 

Pe parcursul 

anului şcolar, 

din trei în trei 

luni 

 Dir,Dir. adj 

Resp. CEAC 

Resp. Comisii 

metodice 

Psihologul şcolar 

-  

3.Planificarea şi realizarea efectivă 

a rezultatelor aşteptate a învăţării 

conform stilurilor de învăţare 

identificate 

Optimizarea politicilor şi strategiilor 

educaţionale la nivelul unităţii şcolare 

10.10.2015 Dir. 

Dir. adj. 

Resp. CEAC 

Resp. Comisii 

metodice 

 

  

4.Autoevaluarea activităţii 

instructiv educative 

 

Îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi 

din şcoală. 

13.06.2016 Dir. 

Dir. adj. 

Resp. CEAC 

Resp. Comisii 

metodice 

 

  

5.Gestionarea corespunzătoare a 

conflictelor din cadrul şcolii (elev 

– profesor, elev – elev, profesor - 

clasă) 

Diminuarea accentuată a conflictelor din 

cadrul şcolii 

Îmbunătăţirea relaţiilor interumane 

13.06.2016 Dir. 

Dir. adj. 

Resp. CEAC 

 

Psihologul şcolar 

Diriginţii 

Consilier PPE 

-  



 49 

6.Implementarea unor concepte şi 

metode moderne ale 

managementului strategic şi 

instituţional 

Creşterea calităţii procesului instructiv - 

educativ 

13.06.2016 Dir. 

Dir. adj. 

Resp. CEAC 

 

Psihologul şcolar 

Resp. Comisii 

metodice 

-  

Participarea personalului didactic, în special profesori-ingineri şi maiştri instructori la cursuri de formare în vederea dezvoltării abilităţilor de utilizare a tehnicii de calcul, a noilor 

echipamente, precum şi pentru dobândirea cunoştinţelor necesare predării noilor tehnologii 

PRIORITATEA 2: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

OBIECTIV 2.1:  Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui loc de muncă 

ŢINTA: Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultat aşteptat Termen Responsabili Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

1.Colaborarea cu CJAPP privind 

arondarea  elevilor  scolii noastre 

Consilierea elevilor  Iunie 2016 Coordonator PPE Psiholog şcolar 

 

  

2.Consilierea elevilor pentru 

dezvoltarea abilităţilor de 

relaţionare în cadrul orelor de 

dirigenţie 

Testarea elevilor privind abilităţile 

dobândite 

Februarie 2016 Dir. 

Dir. adj. 

Coordonator PPE 

Psiholog şcolar 

Diriginţi - - 

3.Consilierea elevilor din clasele 

terminale de către AJOFM privind 

cererea de pe piaţa muncii 

Consilierea a cel puţin 90 de elevi la cel 

puţin o oră de dirigenţie 

Iunie 2016 Dir. 

Dir. adj. 

Coordonator PPE 

Diriginţi 

AJOFM 

- - 

4.Evaluarea opţiunilor 

absolvenţilor claselor a VIII-a 

promoţia 2015 

Procentajul de absolvenţi care optează 

pentru COLEGIUL TEHNIC 

TÂRNĂVENI 

 

Iunie 2016 Dir. 

Dir. adj. 

Coordonator PPE 

Directori 

CJAPP 

- - 

5.Prezentarea ofertei de şcolarizare 

părinţilor absolvenţilor  şi 

absolvenţilor claselor a VIII-a  

Participarea a 40 de persoane din cadrul 

şcolii la şedinţele cu părinţii absolvenţilor 

claselor a VIII-a si inmanarea  oferta de 

şcolarizare, absolvenţilor 

Iunie 2016 Dir. 

Dir. adj. 

Coordonator PPE 

Directorii 

şcolilor 

gimnaziale 

- Extrabugetare 

6.Implicarea partenerilor sociali 

în acţiuni de orientare şi  

consiliere pentru carieră 

 

Informaţii de calitate accesibile elevilor 

privind oportunităţile de carieră, oferta şi 

alternativele în cadrul sistemului de ÎPT 

Iunie 2016 

 

Coordonator PPE Partenerii sociali    

Consilierea diriginţilor în vederea dobândirii cunoştinţelor şi tehnicilor de lucru pentru completarea portofoliilor de Educaţie Permanentă a elevilor 

PRIORITATEA 3: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şi dotării şcolilor din ÎPT 

OBIECTIV 3.1:  Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT 

ŢINTA: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii (spaţii de curs, laboratoare, ateliere,  infrastructura de utilităţi) 

  Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultat aşteptat 

 

Termen 

 

 Responsabili 

 

Parteneri 

 

Cost 

 

Sursa de 

finanţare 

1.Inventarul necesarului de lucrări 

de reabilitare a infrastructurii, 

stabilirea priorităţilor la nivel de 

şcoală şi reţea şcolară 

Şcoala va corespunde normelor de 

siguranţă, igienă şi confort pentru elevi 

Corelat cu cale         

calendarul de 

finanţare 

 

Director 

Dir. adj. 

Administrator 

financiar 

ISJ 

Parteneri 

economici 

Consiliul local 

 Resurse din 

sistem 
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2.Evaluarea necesarului de dotare 

cu echipamente si adoptarea unui 

plan de acţiune corelat cu strategia 

ofertei pe termen lung 

Şcoala va beneficia cel puţin de dotarea 

prevăzută în standardele de dotare minim 

obligatorie 

Şcoala va fi dotată la nivelul standardelor 

moderne de pregătire profesională 

Anul şcolar 

2015-2016 

Administrator de 

patrimoniu 

3.Evaluarea costurilor şi 

identificarea tuturor surselor de 

finanţare care pot fi accesate 

4.Pregătirea documentaţiei tehnice 

necesare  

5.Acţiuni de informare şi formare 

în vederea accesării surselor de 

finanţare (ex. pregătirea pentru 

fondurile structurale europene) 

6.Colaborarea şcolilor în reţea 

pentru utilizarea optimă a unor 

resurse disponibile 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din ÎPT 

OBIECTIV 4.1:  Actualizarea periodică a cunoştinţelor din domeniul de specialitate.  

ŢINTA: Toţi profesorii din ÎPT participă anual la o formă de perfecţionare metodică şi de specialitate 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultat aşteptat 

 

Termen Responsabili Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

1.Programe de formare continuă 

pentru dezvoltarea competenţelor 

metodice şi adaptarea la cerinţele 

reformei din ÎPT (stagii de formare 

prin instituţiile acreditate, întâlniri 

metodice, lecţii deschise, , etc.) 

 

Toţi profesorii cuprinşi anual cel puţin în 

activităţile metodice organizate la nivelul 

şcolii sau al reţelei şcolare  

Cel puţin 30% din profesori / an 

participanţi la un stagiu de formare 

organizat de instituţii abilitate. 

Programe operaţionale anuale de 

actualizare a cunoştinţelor din domeniul 

de specialitate, pentru toţi profesorii de 

specialitate şi maiştrii instructori, 

adoptate de fiecare şcoală sau reţea de 

şcoli dintr-un domeniu 

Conform 

graficului 

activităţilor 

propuse 

 

Anul şcolar 

2015-2016 

Director 

Dir. adj. 

Cadre didactice 

ISJ Mureş 

CCD Mureş 

 

- Resurse proprii 

Resurse din 

sistem 

2.Schimburi de experienţă cu alte 

şcoli în cadrul reţelelor de 

colaborare, inclusiv cu şcoli din 

UE 

PRIORITATEA 5: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT 

OBIECTIV 5.1:  Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, pentru   asistarea deciziei şi 
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4.1. 

Partea a 

furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT 

ŢINTA 5.1:   Creşterea reprezentativităţii partenerilor sociali în Consiliile de administraţie ale şcolilor 

ŢINTA 5.2:   Dezvoltarea de reţele funcţionale de colaborare sistematică cu partenerii sociali  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultat aşteptat Termen Responsabili Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

 1. Monitorizarea parteneriatului 

social la nivelul şcolii (baza de 

date/harta anuală a parteneriatului) 

şi adoptarea de măsuri de 

ameliorare 

Şcoala vizează pe parcursul  anului şcolar 

: locurile de practică şi condiţiile de 

pregătire la agenţii economici asigurate 

pentru toţi elevii 

Iunie 

2016 

Dir.  

Dir. adj. Consilier 

PPE 

Agenţi 

economici 

Instituţii  

ONG-uri 

  

2Identificarea de noi parteneri şi 

obţinerea acordului acestora 

pentru a participa activ la buna 

consiliere şi pregătire a elevilor 

Realizarea a cel puţin 5 protocoale 

(colaborări, parteneriate) 

Ianuarie 2016 Dir.  

Dir. adj. Consilier 

PPE 

Agenţi 

economici 

Instituţii  

ONG-uri 

- - 

3.Realizarea unor relaţii de 

parteneriat cu şcolile generale din 

zonă 

Împărtăşirea exemplelor de bună practică, 

cunoaşterea de către elevii din gimnaziu a 

caracteristicilor şi beneficiilor 

învăţământului profesional şi tehnic 

Mai 2016 Dir. adj. 

Diriginţii, toate 

cadrele didactice 

Consilier PPE 

Şcolile generale  - - 

4.Îmbunătăţirea relaţiilor de 

parteneriat cu părinţii în vederea 

antrenării acestora la întregul 

proces – instructiv din şcoală 

O mai bună colaborare şcoală – familie, 

profesor – elev – părinte 

Elaborarea şi semnarea acordului de 

parteneriat 

Octombrie 

2015 

Dir.  

Dir. adj. Consilier 

PPE 

Părinţii - - 

PRIORITATEA 6:  Creşterea gradului de cuprindere în ÎPT a copiilor cu CES. 

OBIECTIV 6:  Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar 

ŢINTA 6.1:   Facilitarea accesului la educaţie pentru elevii din categoriile dezavantaje 

ŢINTA 6.2:   Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar timpuriu 

      

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultat aşteptat Termen Responsabili Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

1.Consilierea părinţilor elevilor cu 

CES 

Consilierea părinţilor Martie 2016 Dir. 

Dir. adj. 

Diriginţii  - - 

2.Întâlniri ale cadrelor didactice şi 

părinţilor cu reprezentanţi ai 

justiţiei, poliţiei, bisericii, care să 

promoveze necesitatea acceptării 

şi sprijinirii permanente a elevilor  

cu probleme sociale 

Întâlniri ale cadrelor didactice şi părinţilor 

cu reprezentanţi ai justiţiei, poliţiei, 

bisericii 

Iunie 2016 Dir. 

Dir. adj. 

Justiţia 

Poliţia 

Biserica  

- - 

3.Identificarea  si consilierea 

elevilor care prezintă riscul 

abandonului şcolar  

Stabilirea nominală a elevilor din clasele 

a IX-a şi a X-a liceu şi profesională care 

prezintă pericolul de abandon şcolar din 

diferite motive .Rezolvarea cazurilor care 

necesită asemenea intervenţii   

Mai 2016 Dir. 

Dir. adj. 

Părinţii  

Diriginţii 

Profesorii 

Psiholog  

- - 

4.Măsuri particularizate în funcţie 

de problemele specifice. 

Investiţii în dotarea  

Burse specifice 

Iunie 2016 Dir. 

Dir. adj. 

Primarie   
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IV- a. Consultare, monitorizare şi evaluare 

Scurtă prezentare a modului de organizare a procesului de consultare din timpul elaborării planului 

                În vederea elaborării PAS-ului au fost consultate Strategia Dezvoltării Învăţământului Preuniversitar–MECT, PRAI din Regiunea 7-Centru şi PLAI - Mureş pentru a stabilii contextul 

naţional, regional şi local. 

În vederea implicării active şi responsabile a întregului personal al şcolii au fost constituite echipe de lucru cuprinzând un număr mare de profesori şi personal administrativ. Activitatea 

acestor echipe a vizat următoarele componente: contextul local, regional şi naţional, curriculum, parteneriate, învăţarea centrată pe elev, consiliere şi orientare privind cariera, baza materială. 

În prima fază activităţiile s-au desfăşurat pe echipe după care au avut loc întâlniri în plen în care s-a analizat stadiul de lucru la care s-a ajuns şi s-au stabilit următorii paşi în elaborarea 

Planului de Acţiune al Şcolii. Responsabilitatea sintetizării materialelor şi întocmirii varintei finale a planului a revenit unui grup restrâns de persoane. 

Prin această modalitate de lucru fiecare catedră şi departament din şcoală a realizat o autoevaluare a activităţilor desfăşurate până la momentul actual şi au fost încurajaţi să-şi monitorizeze 

şi să-şi evalueze propria performanţă şi să identifice domenii ce necesită îmbunătăţire şi să stabilească strategiile viitoare care să satisfacă aspiraţiile profesionale şi personale ale elevilor, cerinţele 

angajatorilor şi ale comunităţii. 

În urma analizei situaţiei actuale şi a tendinţelor viitoare s-au constatat următoarele aspecte care reprezintă priorităţi majore pentru şcoala noastră: corelarea ofertei şcolii cu nevoile de 

calificare, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolii, dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului didactic, dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere,  dezvoltarea şi 

diversificarea parteneriatului social, creşterea gradului de cuprindere în educaţie. 

 4.2. Monitorizare, evaluare, implementare 

 

Pentru implementarea şi evaluarea a planului de acţiune al şcolii, este constituită  comisia pentru asigurare a calităţii, care va fi responsabilă cu monitorizarea procesului de implementare 

şi care va organiza întâlniri periodice cu tot personalul şcolii în care se vor prezenta rapoarte privind stadiul realizării obiectivelor şi vor propune măsuri ameliorative 

Fiecare arie curriculară şi comisie care îşi desfăşoară activitatea în şcoala noastră a elaborat un plan managerial în care se regăsesc obiectivele planului de acţiune al şcolii. 

           Coordonarea generală a procesului de implementare va fi asigurată de Consiliul de Administraţie, Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi responsabilii ariilor curriculare şi a 

comisiilor din şcoală. 

Evaluarea se va realiza pe baza ţintelor şi a rezultatelor aşteptate pentru fiecare obiectiv. Ca instrumente de evaluare ne propunem următoarele: 

 Realizarea anuală a unui studiu şi rectualizarea planului de acţiune în caz de nevoie 

 Rapoarte de activitate semestriale 

 Sondaje la nivelul profesorilor şi al elevilor 

 Numărul de participanţi la activităţile organizate şi sondarea opiniilor persoanelor implicate prin aplicarea unor chestionare 
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ANEXA 1  

Situaţia la învăţătură la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2014 – 2015 

CLASA  Elevii înscrişi la început de an 
Rămaşi la sf. 

semestrului 

Nr. elevi 

promovaţi 

Promovaţi pe 

medii 
Corigenţi la Cu sit neînc 

media 

clasei 

  TOTAL FETE TOTAL FETE TOTAL  FETE 
5 - 

6.99 

7 - 

8.99 

9   

10 

1 

ob

. 

2 

ob

. 

3 

ob

. 

4 

ob

. 

>4 

ob. 

TOTA

L 

FET

E 
  

IX A 27 15 27 15 12 4 1 11   7 2 1     5 4 7.59 

IX B 29 19 28 19 17 12 1 14 2 4 5   2       7.98 

IX C 24 20 22 17 7 6 1 5 1 3 1 1 2 1 7 5 7.7 

IX D 27 4 24 2 12 1 6 6   7 1   1   3     

TOTAL IX 107 58 101 53 48 23 9 36 3 21 9 2 5 1 15 9   

XA 22 16 22 16 16 11 3 13   2 1 1     2 1 7.38 

XB 28 11 27 10 24 8   20 4 2         1 1 8.27 

X C 20 10 19 9 10 5 10     6 2       1     

X D 22   22   13   5 8   2 3   1 1 2   7.23 

X E 27   27   13   10 3   8 4 1     1     

TOTAL X 119 37 117 35 76 24 28 44 4 20 10 2 1 1 7 2   

TOTAL IX-X 226 95 218 88 124 47 37 80 7 41 19 4 6 2 22 11   

XI A 24 11 24 11 16 10 3 12 1 2 2 2     2 1 7.57 

XI B 27 13 26 13 26 13   15 11                 

XI C 19 1 19 1 10   3 7   2 3       4 1   

XI D    22 2 20 2 10 2 1 9   5         5   7.18 

TOTAL XI 92 27 89 27 62 25 7 43 12 9 5 2     11 2   

XII A 24 14 24 14 18 12 5 12 1 2 3 1         7.48 

XIIB 28 18 27 18 13 5 0 13   9 2 3         8.19 

XIIC 19 8 19 8 13 7 2 10 1 4 2           7.4 

XII D 20   19   13   11 2   3   1     2   6.81 

XII E 23   23   11   8 3   3 3       6   6.81 

TOTAL XII 114 40 112 40 68 24 37 40 2 21 10 5     8     

TOTAL XI-

XII 
206 67 201 67 130 49 44 83 14 30 15 7     19 2   

TOTAL 

LICEU 
432 162 419 155 254 96 81 163 21 71 34 11 6 2 41 13   

IX PROF 23   25   10   3 7   11         4     

X III  SERAL 16 8 20 9 16 9 12 4             4   6.6 

XIV SERAL 17 7 14 7 12 6 6 6             2 1 6.96 

TOTAL 

SERAL 
33 15 34 16 28 15 18 10             6 1   

TOTAL 

GENERAL 
488 177 478 171 292 111 102 180   82 34 11 6 2 51 14   
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Anexa 2 

Starea disciplinară şi mişcarea elevilor la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2014 – 2015 

 

  C
L
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  E
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e 

a
n

 

E
le

v
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ă

m
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şi
 l

a
 

sf
. 

se
m
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tr

u
 

Mişcarea elevilor 
Elevi cu 

abateri 
Elevi eliminaţi Elevi exmatriculaţi 

Nr. elevi cu note scăzute 

la purtare 
ABSENTE 

P
le

ca
t 

în
 

ju
d

eţ
 

P
le

ca
t 

în
 

a
lt

 j
u

d
eţ

 

V
en

it
 d

in
 

ju
d

eţ
 

V
en

it
 d

in
 

a
lt

 j
u

d
eţ

 

disciplina

re 

Pt. 

absenţe 

Alte 

motiv

e 

Pt. absenţe 
Alte 

motive 

Note 

între 

Note 

sub  
Din care Din care 

T
O

T
A

L
 

F
E

T
E

 

T
O

T
A

L
 

F
E

T
E

 

T
O

T
A

L
 

F
E

T
E

 

T
O

T
A

L
 

F
E

T
E

 

T
O

T
A

L
 

F
E

T
E

 9.99 - 

7 
7 

P
t.

 

a
b

se
n

ţe
 

A
lt

e 

m
o

ti
v

e
 

T
o

ta
l 

M
o

ti
v

a
te

 

N
em

o
ti

v
a

t

e 
 

IX A 27 27                             10 5 5   1041 371 670 

IX B 29 28   1     1 1                 7       727 463 264 

IX C 24 22     1                   3*   7 3 3   1235 486 749 

IX D 27 24                         3*   6 4 4   949 511 438 

TOTA

L IX 
107 101   1 1   1 1             6   30 12 12   3952 1831 2121 

XA 22 22                             8       733 534 199 

XB 28 27   1                         2       566 401 165 

X C 20 19                         1*   6 2 2   872 440 432 

X D 22 22     1                   1*   8       1063 911 152 

X E 27 27                             11 3 3   1158 643 509 

TOTA

L X 
119 117   1 1   1 1             2   35 5 5   4392 2929 1457 

TOTA

L IX-X 
226 218   2 2   2 2             8   65 17 17   8344 4760 3578 

XI A 24 24                             8       755 496 259 

XI B 27 26                     1               367 277 90 

XI C 19 19                             11       641 342 299 

XI D    22 20 1                   1       4       581 425 156 

TOTA

L XI 
92 89 1                   2       23       2344 1540 804 

XII A 24 24                                     182 129 53 

XIIB 28 27 1                           3       1077 808 269 

XIIC 19 19         1                   4       961 752 209 

XII D 20 19                         1*   16 3 3   1219 928 291 

XII E 23 23                             15       1520 1105 415 

TOTA

L XII 
114 112 1       1           2   1   38 3 3   4959 3722 1237 
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TOTA

L XI-

XII 

206 201 2       1           4   1   61 3 3   7303 5262 2041 

TOTA

L 

LICEU 

432 419 2 2 2   3 2         4   9   126 20 20   
1564

7 

1002

2 
5619 

IX 

PROF 
23 25     2                       5 2 2   1144 485 629 

X III  

SERA

L 

16 20     5               1       4       606 409 197 

XIV 

SERA

L 

17 14                     2   1*           550 345 205 

TOTA

L 

SERA

L 

33 34     5               3   1   4       1156 754 402 

TOTA

L 

GENE

RAL 

488 478 2 2 9   3 2         7   10   135 22 22   
1794

7 

1126

1 
6650 

 

 

ANEXA 3 

      

Liceul “C. Brâncuşi” Situaţia la învăţătură la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2014 – 2015 

 

 

Elevi înscrişi la început de an 

 şcolar 
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b
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2
 o

b
ie

ct
e 

3
 o

b
ie

ct
e 

 4
 o

b
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M
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IX A 20 16 16 12 20 16 16 12 10 9 6 6 52,63 84,25 6 4 - - - - - - 

IX B 16 7 - - 16 7 - - 8 5 - - 50,00 97,00 - 8 - - 1 - - - 

IX C 23 - 12 - 25 - 12 - 6 - 2 - 24,00 90,00 4 2 - 2 - 2 1 1 

Total  IX 59 23 28 12 61 23 28 12 24 14 8 6 42,21 90,41 10 14 - 2 1 2 1 1 
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X A 18 13 13 8 20 15 14 9 10 9 6 5 50,00 87,63 1 9 - 3 - - - - 

X B 25 17 9 6 25 17 9 6 14 10 7 5 60,86 84,39 8 6 - 2 5 - - - 

X C 23 - 13 - 24 - 13 - 14 - 9 - 58,33 73,00 10 4 - 1 3 - - - 

Total X 66 30 35 14 69 32 36 15 38 19 22 10 56,39 81,67 19 19  6 8 - - - 

XI A 29 19 9 6 22 15 9 5 13 9 2 2 41,93 86,30 4 9 - 6 - - - - 

XI B 25 4 18 1 18 4 18 1 15 3 8 1 83,33 80,62 12 3 - - - - - - 

XI C 26 2 6 - 23 2 6 - 18 1 6 - 78,91 95,68 17 1 - 1 - - - - 

Total  XI 80 26 33 7 63 21 33 6 46 13 16 3 68,05 87,53 33 13 - 7 - - - - 

XI A seral 28 17 - - 22 17 - - 18 17 3 3 81,00 87,21 2 13 3 - - - - - 

Total XI 

seral 

28 17 - - 22 17 - - 18 17 3 3 81,00 87,21 2 13 3 - - - - - 

Total prof. 

IX-X si XI 

176 59 87 27 171 61 88 28 95 37 44 17 57,25 86,57 58 37 - 9 9 2 1 1 

Total liceu 

XI şi XI 

seral 

57 36 9 6 44 32 9 6 31 26 5 5 61,46 86,75 6 22 3 6 - - - - 

Total 

unitate 

233 95 96 33 215 93 97 34 126 63 49 22 59,35 86,66 64 59 3 15 9 2 1 1 

                                                  

ANEXA 4 

 Liceul “C. Brâncuşi” Starea disciplinară şi mişcarea elevilor la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2014 – 2015 

 Cu situaţia 

şcolara  

neîncheiată 
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ţi la  

15 iunie 

 

Mişcarea elevilor 
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Note  

sub 7 

Din care 

 

Total  

Pt. 

abs

enţ
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Alt

e 

mot

iv 

IX A 10 4 - - - - - - - - - - - - - - 14 1 1 - 7,03 948 525 423 

IX B 7 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,61 266 194 72 

IX C 13 - - - - - 2 - - - - - - - - - 3 2 2 - 6,41 1439 1020 419 

Total  IX 30 6 - - - - 2 - - - - - - - - - 17 3 3 - 7,01 2653 1739 914 

X A 7 6 - - - - 2 - - - - - - - - - 11 2 2 - 6,21 589 284 305 

X B 4 4 - - - - - - - - - - - - - - 3 1 1 - 7,02 805 569 236 
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X C 6 - - - - - 1 - - - - - - - - - 5 1 1 - 6,46 471 137 334 

Total X 17 10 - - - - 3 - - - - - - - - - 19 4 4 - 6,56 1865 990 875 

XI A 3 2 - - - - 2 - 9 7 - - - - - - 9 1 1 - 7,25 1326 335 991 

XI B 3 1 - - - - 1 - 8 - - - - - - - 2 - - - 6,83 618 249 369 

XI C 4 1 - - - - - - 3 - - - - - - - 7 - - - 6,63 662 314 348 

Total  XI 10 4 - - - - 3 - 20 7 - - - - - - 18 1 1 - 6,90 2606 898 1708 

XI A seral 4 1 - - - - 7 - 13 - - - - - - - 3 - - - 7,76 480 106 374 

Total XI 

seral 

4 1 - - - - 7 - 13 - - - - - - - 3 - - - 7,76 480 106 374 

Total prof. 

IX-X si XI 

54 18 - - - - 6 - 11 - - - - - - - 45 7 7 - 6,77 5798 3292 2506 

Total liceu 

XI şi XI ser 

7 3 - - - - 9 - 22 - - - - - - - 12 1 1 - 7,50 1806 441 1365 

Total unit 61 21 - - - - 15 - 33 - - - - - - - 57 8 8 - 7,13 7604 3733 3871 

 

ANEXA 5 

Concluziile rezultate din analiza tabelului anterior, legat de promovabilitate, corigenta si absente sunt relevate in urmatoarele grafice : 
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ANEXA 6 

                                              Situaţia la învăţătură la sfârşitul semestrului II al anului şcolar 2014 – 2015 

CLASA  
Elevii înscrişi la 

început de an 

Rămaşi la sf. 

semestrului 

Nr. elevi 

promovaţi 

Total 

promo

vaţi 

Promovaţi pe medii Corigenţi la 
Cu situaţia 

neîncheiată 

Repetent

i iunie  

me

dia 

cla

sei 

  
TOTA

L 
FETE 

TOTA

L 
FETE 

TOTA

L  
FETE % 5 - 6.99 7 - 8.99 9   10 1 ob. 2 ob. 

3 

ob. 

4 

ob. 

>4 

ob. 

TO

TA

L 

FET

E 

Tot

al 

Fe

te 
  

IX A 27 15 23 20 16 5   5 11   6 1           3 3 
7.4

1 

IX B 29 19 26 17 19 12     17 2 4 3               
8.0

7 

IX C 24 20 22 18 16 14   8 7 1 2 1       3 2     
6.8

7 

IX D 27 4 25 2 14 1   6 8   3 1       3   4   
7.1

6 

TOTAL IX 107 58 96 57 65 32   19 43 3 15 6       6 2 7 3   

XA 22 16 22 16 19 14   3 16   1         2 2 2 2   

XB 28 11 26 10 22 8   1 16 5 3         1 1 1 1   

X C 20 10 19 9 12 7   6 6   2 2       3 2 2 2 
7.1

1 

X D 22   24   15     6 9   1 3       3   1   
7.1

8 

X E 27   27   15     8 7   4 2 1     5   2   
6.8

3 

TOTAL X 119 37 118 35 83 29   24 54 5 11 7 1     14 5 8 5   

TOTAL 

IX-X 
226 95 214 92 148 61 0 43 97 8 26 13 1 0 0 20 7 15 8   

XI A 24 11 24 12 13 5   1 11 1 6 5               
7.7

3 

XI B 27 13 24 12 24 12     11 13                     

XI C 19 1 19 1 12     5 6 1 3         4 1       

XI D    22 2 19 2 15 2     15   1         3       
7.5

2 

TOTAL XI 92 27 86 27 64 19   6 43 15 10 5       7 1       

XII A 24 14 24 14 24 14   1 17 6                   
8.2

4 

XIIB 28 18 27 18 25 16     19 6           1 1 1 1   

XIIC 19 8 19 8 19 8   2 16 1                     

XII D 20 17   17       8 9                     
7.0

8 

XII E 23   22   18     14 4   1         3       6.8 
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TOTAL 

XII 
114 57 92 57 86 38   25 65 13 1         4 1 1 1   

TOTAL 

XI-XII 
206 67 178 84 150 57 0 31 108 28 11 5 0 0 0 11 2 1 1   

TOTAL 

LICEU 
432 162 392 176 298 118 0 74 205 36 37 18 1 0 0 31 9 16 9   

IX PROF 23   24         10 11             2   1   
6.9

5 

X III  

SERAL 
16 8 17 9 12 7   11 1             5 2     

6.3

1 

XIV 

SERAL 
17 7 14 7 14 7   11 3                     

6.6

4 

TOTAL 

SERAL 
33 15 31 16 26 14   22 4             5 2       

TOTAL 

GENERA

L 

488 177 447 192 324 132 0 106 220 36 37 18 1 0 0 38 11 17 9   

 

 

ANEXA 7 

Starea disciplinară şi mişcarea elevilor la sfârşitul semestrului II al anului şcolar 2014 – 2015 
 

  Ele

vi 

însc

risi 

la 

înce

put 

de 

an 

Elevi 

răma

şi la 

Mişcarea elevilor 
Elevi cu 

abateri 
Elevi eliminaţi Elevi exmatriculaţi 

Nr. elevi cu note scăzute 

la purtare 
ABSENTE 

CLASA  sf. 
Plecat 

în 

Pleca

t în 

Ven

it 

din 

Ven

it 

din 

disciplinar

e 
Pt. absenţe 

Alte 

motive 

Pt. 

absenţe 

Alte 

motive 

Not

e 

într

e 

Not

e 

sub  

Din care din care 

  
seme

stru 
judeţ 

alt 

judeţ 

jud

eţ 

alt 

jud

eţ 

TO

TA

L 

FE

TE 

TO

TA

L 

FET

E 

TO

TA

L 

FE

TE 

TO

TA

L 

FE

TE 

TO

TA

L 

FE

TE 

9.99 

- 7 
7 

Pt. 

abs

enţ

e 

Alt

e 

mot

ive 

Total 
Motiva

te 

Nem

otivat

e  

IX A 27 23                             8 3 3   1700 634 1066 

IX B 29 26 5   3                       3 2 2   724 386 338 

IX C 24 22                             7 3 3   1263 442 821 

IX D 27 25 5   4 1                     12 6 6   2110 1015 1095 

TOTAL 

IX 
107 96 10   7 1                     30 14 14   5797 2477 3320 
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XA 22 22                             5 2 2   808 423 385 

XB 28 26 2   1   2 1                 3 2 2   1021 613 408 

X C 20 19 1                           8 3 3   1362 839 1423 

X D 22 24 1   1 1 1                   6 3 3   1534 1136 398 

X E 27 25                             11 4 4   1667 846 821 

TOTAL X 119 116 4   2 1 3 1                 33 14 14   6392 3857 3435 

TOTAL 

IX-X 
226 212 14   9 2 3 1                 63 28 28   

1218

9 
6334 6755 

XI A 24 24 1   1                       10       893 638 255 

XI B 27 24 1                   2 1             572 486 86 

XI C 19 19                             5       630 481 149 

XI D    22 19                     1       4       768 612 156 

TOTAL 

XI 
92 86 2   1               3 1     19       2863 2217 646 

XII A 24 24                                     738 619 119 

XIIB 28 25                                     862 756 106 

XIIC 19 19                                     834 697 137 

XII D 20 17                     3               548 469 79 

XII E 23 22   1                         5       1135 863 272 

TOTAL 

XII 
114 107   1                 3       5       4117 3404 713 

TOTAL 

XI-XII 
206 193 2 1 1               6 1     24       6980 5621 1359 

TOTAL 

LICEU 
432 405 16 1 10 2 3 1 0 0 0 0 6 1 0 0 87 28 28 0 

1916

9 
11955 8114 

IX PROF 23 24     1                               1182 740 442 

X III  

SERAL 
16 17                     3       1       185 114 71 

XIV 

SERAL 
17 14                                     363 337 26 
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TOTAL 

SERAL 
33 31                     3       1       548 451 97 

TOTAL 

GENERAL 
488 460 16 1 11 2 3 1 0 0 0 0 9 1 0 0 88 28 28 0 

2089

9 
13146 8653 

 

ANEXA 8 

STRUCTURA: LICEUL „CONSTANTIN BRANCUSI”          Situaţia la învăţătură la sfârşitul semestrului II al anului şcolar 2014 – 2015 
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 m
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IX A 20 16 16 12 12 9 9 8 9 8 8 7 75,00 84,62 4 5 - - - - - - 

IX B 16 7 - - 8 6 - - 7 5 - - 87,50 93,87 - 7 - - - - - - 

IX C 23 - 12 - 26 - 13 - 10 - 4 - 38,46 87,51 6 4 - 2 1 - - - 

Total  IX 59 23 28 12 46 15 22 8 26 13 12 7 66,99 88,67 10 16 - 2 1 - - - 

X A 18 13 13 8 15 10 9 6 11 7 6 3 73,33 86,72 4 7 - 1 - - - - 

X B 25 17 9 6 23 16 9 7 13 8 5 4 56,52 85,17 3 10 - 3 2 1 - - 

X C 23 - 13 - 25 - 13 - 18 - 1 - 72,00 83,00 15 3 - - - - - - 

Total X 66 30 35 14 63 26 31 13 42 15 12 7 67,18 84,96 22 20 - 4 2 1 - - 

XI A 29 19 9 6 19 12 6 3 16 11 4 3 51,61 86,05 - 16 - 1 - - - - 

XI B 25 4 18 1 18 4 11 1 17 3 11 1 94,44 94,50 8 9 - - - - - - 

XI C 26 2 6 - 23 2 6 - 20 2 4 - 86,95 86,32 18 2 - - - - - - 

Total  XI 80 26 33 7 60 18 23 4 53 16 19 4 77,67 88,96 26 27 - 1 - - - - 

XI A seral 28 17 - - 16 15 - - 15 14 - - 93,33 99,28 - 15 - - - - - - 

Total XI 

seral 

28 17 - - 16 15 - - 15 14 - - 93,33 99,28 - 15 - - - - - - 

Total prof. 

IX-X si XI 

176 59 87 27 150 47 70 22 105 33 39 15 73,03 87,71 58 47 - 6 3 1 - - 

Total 

XI şi XII s. 

57 36 9 6 35 27 6 3 31 25 4 3 72,47 92,67 - 31 - 1 - - - - 

Total unit 233 95 96 33 185 74 76 25 136 58 43 18 72,75 90,19 58 78 - 7 3 1 - - 
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ANEXA 9 

STRUCTURA: LICEUL „CONSTANTIN BRANCUSI”   Starea disciplinară şi mişcarea elevilor la sfârşitul semestrului II al anului şcolar 2014 – 2015                                                                     
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Note  
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Din care 

 

Total  

Pt. 

abs

enţ

e 

Alt

e 

mot

iv 

IX A 3 1 - - 1 - 2 - 9 7 - - - - - - - - - - 7,47 1055 390 665 

IX B 1 1 - - 2 - 1 - 7 2 - - - - - - - - - - 7,79 567 553 14 

IX C 13 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 2 1 1 6,47 1311 1146 165 

Total  IX 17 2 - - 3 - 4 - 16 9 - - - - - - - 2 1 1 7,24 2933 2089 844 

X A 3 2 - - - - - - - - - - - - - - 11 - - - 7,16 603 294 309 

X B 4 3 - - - - - - 2 1 - - - - - - 6 1 1 - 7,49 990 627 363 

X C 5 - - - - - - - 2 - - - - - - - 9 1 1 - 6,58 925 366 559 

Total X 12 5 - - - - - - 4 1 - - - - - - 26 2 2 - 7,08 2518 1287 1231 

XI A 2 1 - - - - - - 3 3 - - - - - - 6 1 1 - 7,99 764 438 326 

XI B 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 4 2 2 - 7,13 570 213 357 

XI C 3 - - - - - - - - - - - - - - - 11 - - - 6.20 971 447 524 

Total  XI                     7,11 2305 1098 1207 

XI A seral 1 1 - - - - - - 6 2 - - - - - - - - - - 7,56 230 230 0 

Total XI s 1 1 - - - - - - 6 2 - - - - - - - - - - 7,56 230 230 0 

 prof. IX-X,  

XI 

33 6 - - 3 - 4 - 20 10 - - - - - - 41 6 5 1 7,04 6992 4036 2956 

XI şi XII 

seral 

3 2 - - - - - - 9 5 - - - - - - 6 1 1 - 7,78 994 668 326 

Total unit 36 8 - - 3 - 4 - 29 15 - - - - - - 47 7 6 1 7,41 7986 4704 3282 
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ANEXA 10 

SITUATIA LA INVATATURA SI PURTARE LA SFARSITUL ANULUI SCOLAR 2014 -2015 

 

Clasa Inscrisi Ramasi 

Promovati     Promovati pe medii     Repetenti 

Exmatriculati 

Absente Media 

clasei Total Fete % 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 Total  Fete Total Motivate Nemotiv. 

COLEGIUL TEHNIC  

IX A 27 23 22 12     11 8 3   1     2741 1376 1365 7.2 

IX B 29 26 23 14     3 9 9 2 3 3   1451 849 602 7.78 

IX C 24 22 19 16     13 4 1 1 3 2   2498 928 1570 7.03 

IX D 27 25 20 2     12 8     4     3059 1526 1533 6.87 

TOTAL IX 107 96 84 44     39 29 13 3 11 5   9749 4679 5070   

X A 22 22 20 14     3 15 2   2 2   1541 960 581   

X B 28 26 25 9     1 8 11 5 1 1   1587 1014 573   

X C 20 19 19 9     2   16 1 2 2   2262 1423 839   

X D 22 19 19       5 5 9         2597 2047 550 6.90 

X E 27 25 25     11 6 8           2825 1495 1330   

TOTAL X 119 111 108 32   11 17 36 38 6 5 5   10812 6939 3873   

XI A 24 24 23 10     4 14 3 2 1 1   1648 1134 514   

XI B 27 24 24 12         11 13       939 763 176   

XI C 19 19 18       12 5     1     1271 885 386   

XI D 22 19 19 2     4 13 1         1349 1037 312   

TOTAL XI 92 86 84 24     20 32 15 15 2 1   5207 3819 1388   

XII A 24 24 24 14     1 8 9 6       1596 1320 276 8.24 

XII B 28 27 26 18       3 16 7 1 1   1939 564 375   

XII C 19 19 19 8     2 14 2   1     1795 1449 346   

XII D 20 17 17       8 8 1         1767 1397 370   

XII E 23 22 20     1 15 4     2     2655 1968 687   

TOTAL XII 114 109 106 40   1 26 37 28 13 4 1   9752 6698 2054   

TOTAL ZI 432 402 382 140 0 12 102 134 94 37 22 12 0 35520 22135 12385   

IX E prof. 24 24 23     2 10 10 1   1     1900 1167 733   

XIII SERAL 16 21 16 8   6 9 1     1 1   791 523 268   

XIV SERAL  14 14 14 7   2 9 3           893 636 257   

TOTAL SERAL 30 35 30 15   8 18 4     1 1   1684 1159 525   

TOTAL  C.T. 486 461 435 155 0 22 130 148 95 37 24 13 0 39104 24461 13643   
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ANEXA 11    STRUCTUTA C-TIN BRANCUSI 

Clasa Inscrisi Ramasi 

Promovati     Promovati pe medii     Repetenti 

Exmatriculati 

Absente Media 

clasei Total Fete % 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 Total  Fete Total Motivate Nemotiv. 

IX A 20 14 10 9 71.43 1 4 2 3   4     2003 915 1088 7.29 

IX B 16 8 7 5 87.50     7 2   1 1   833 747 86 7.80 

IX C 23 21 18   85.71 4 10 3 1   3     2750 2166 584 6.53 

TOTAL IX prof. 59 43 35 14 81.55 5 14 12 6 0 8 1 0 5586 3828 1758 7.21 

X A 18 13 13 9 100.00 2 4 4 3         1192 578 614 7.05 

X B 25 21 18 11 85.71   5 11 2   3 2   1795 1196 599 7.38 

X C 23 20 20   100.00 2 15 2 1   3     1396 503 893 6.49 

TOTAL X prof. 66 54 51 20 95.24 4 24 17 6 0 6 2 0 4383 2277 2106 6.97 

XI B 25 18 17 3 94.44 5 8 4     1 1 7 1188 462 726 7.13 

XI C 26 23 22 2 95.65 9 11 2     1     1633 761 872 6.12 

TOTAL XI prof. 51 41 39 5 95.05 14 19 6 0 0 2 1 7 2821 1223 1598 6.63 

XI A liceu zi 29 22 18 11 81.81   2 7 9   4 4   2090 773 1317 7.82 

TOTAL XI liceu zi 29 22 18 11 81.81 0 2 7 9 0 4 4 0 2090 773 1317 7.82 

XI B seral 28 16 16 15 100.00   1 7 8         710 336 374 7.97 

TOTAL XI B seral 28 16 16 15 100.00 0 1 7 8 0 0 0 0 710 336 374 7.97 

TOTAL C.B. 233 176 159 54 90.73 23 60 49 29 0 20 8 7 15590 8437 7153 7.32 
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ANEXA 12 

 

REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT  2015 

  

CLASA Total 

Abs. 

Prezentaţi  Reuşiţi Din care după media obţinută  

%promo- 

vabilitate 
Total Fete  Total  Fete  6-

6,99 

7 – 

7,99 

8 – 

8,99 

9 –  

10 

XII A 

Tehn. ecolog  şi 

prot.calit.mediului 

24 23 13 23 13 12 9 1 1 100% 

XII B  

Tehnician în 

administraţie 

26 26 17 25 16 4 15 5 1 96.15% 

XII C  

Matematică - 

informatică 

19 18 7 14 6 9 3 2  77,77% 

XII D 

Tehnic 

17 14  6  6    42.85% 

XII E 

Electromecanic 

20 20  2  2    10% 

TOTAL: 106 101 37 70 35 33 27 8 2 69.30 

 

ANEXA 13 

REZULTATELE EXAMENULUI 

DE OBŢINERE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE 

 PT. ABSOLVENŢII  NIV.4 LICEU 

 

Sesiunea 2015 

SPECIALIZARE Nivel Înscrişi  Prezenţi  Admişi  Respinşi  % 

 prom. 

Total Fete  Tota

l 

Fete  Tota

l 

Fete  Total Fete   

XII A 

Tehn. ecolog  şi 

prot.calit.mediului 

4 24 14 24 14 24 14   100 

XII B  

Tehnician în administraţie 
4 26 17 25 17 25 17   100 

XII C  

Matematică - informatică 
4 19 8 18 7 18 7   100 

XII D 

Tehnician instalaţii elect. 
4 17 -- 17  17 -   100 

XII  E 

Tehnician transporturi 
4 20 - 19  18 -   94,73 

XIV A s 

Technician  chimie industriala 

4 14 7 14 7 14 7   100 

Total niv.4 

 
 120 46 117 45 116 45   99,14 

 

  

ANEXA 14 

INSERŢIA ABSOLVENŢILOR CLASELOR A XII –A 

 PROMOTIA 2015   PE PIAŢA MUNCII 

 

 

RUTA DIRECTA 
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Clasa XII A XII B XII C XII D XII E TOTAL 

Nr.absolvenţi 24 26 19 17 21 107 

Facultăţi  8 13 4 2 1 28 

Colegii  3 5 6 2  16 

Angajaţi-plecaţi în 

străinătate 
5 8 4 7 10 50 

Şomeri  8 - 5 6 10 29 

 

 

 

ANEXA 15 

Liceul  Tehnologic Constantin Brâncuşi 

 

REZULTATELE EXAMENULUI 

DE OBŢINERE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE 

 PT. ABSOLVENŢII  NIV.3 PROFESIONALĂ 

Sesiunea 2015 

 

 

SPECIALIZARE Niv

el 

Înscrişi  Prezenţi  Admişi  Respinşi  % 

 prom. 

Total Fete  Tota

l 

Fete  Tota

l 

Fete  Total Fete   

XI B  

Tinichigiu vopsitor auto 
3 17 3 14 2 14 2 0 0 100 

XI C  

Instalator instalaţii tehnico sanitare şi de 

gaze 

3 22 2 22 2 22 2 0 0 100 

 

Total niv.3 

 39 5 36 4 36 4 0 0 100 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 16 

 

Concluziile rezultate din analiza tabelelor de mai sus, legat de promovabilitate, corigenta si absente sunt relevate in 

urmatoarele grafice : 
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  ANEXA 17  

 

PLAN MANAGERIAL 

Anul scolar 2015-2016 

 

OBIECTIVE GENERALE 

1. Optimizarea managementului instituţional 

2. Integrarea în spaţiului comun al învăţământului european printr-o educaţie de calitate 

3. Dezvoltarea capacităţii instituţiei în vederea elaborării şi gestionării de proiecte. 

4. Utilizarea eficientă, la nivelul standardelor naţionale, a resurselor umane, materiale şi financiare. 

5. Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi comunitară 

6. Formarea şi dezvoltarea resurselor umane 

 

1. OPTIMIZAREA  MANAGEMENTULUI  INSTITUŢIONAL 

 Aplicarea documentelor curriculare aprobate (pentru trunchiul comun şi disciplinele opţionale) 

 Structurarea orarului şcolii cu respectarea cerinţelor psihopedagogice 

 Monitorizarea ofertei educaţionale a şcolii în acord cu indicatorii de performanţă stabiliţi în urma diferitelor forme de 

inspecţie 

 Supervizarea desfăşurării activităţilor educative şcolare şi extraşcolare 

 Încheierea contractelor de muncă cu personalul didactic şi nedidactic / Reactualizarea fişelor posturilor 

 Asigurarea deschiderii şi transparenţei în actul decizional, prin participare în luarea deciziilor a responsabililor de catedre 

şi comisiilor metodice 

 Stabilirea legăturilor cu autorităţile locale, agenţii economici, instituţiile naţionale şi regionale de cultură, biserica, alte 

instituţii interesate, pentru creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la cererea concretă, pentru realizarea proiectelor 

şi programelor proprii şi în vederea creşterii importanţei şcolii ca focar de civilizaţie 

 Stabilirea legăturilor formale cu organele de poliţie, pompieri şi corpul gardienilor publici în vederea asigurării pazei şi 

siguranţei elevilor şi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală. 

 Verificarea respectării ROFUIP şi ROI de către toţi angajaţii şcolii 
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 Organizarea formală la nivel de unitate : compartimente funcţionale; comisii / catedre comunicare, interrelaţionare 

monitorizare, evaluare compartimente 

 Monitorizarea şi evaluarea modului în care se aplică la nivelul unitaţii de învăţămînt politicile educaţionale ale M.EC.T.S. 

pentru învăţământul preuniversitar 

 Reactualizare şi întocmire Plan Operaţional 2014 – 2015 

  Realizarea procedurilor disciplinare şi de rezolvare a contestaţiilor, disponibilizare, concediere şi pensionare 

 Realizarea execuţiei bugetare şi planul de achiziţii. 

 Alocarea burselor, distribuirea abonamentelor de transport şi a celorlalte forme de ajutor stabilite prin lege. 

 Utilizarea fondurilor extrabugetare conform priorităţilor stabilite în proiectele şi programele şcolii. 

 Elaborarea tematicii şi a graficelor pentru şedinţele consiliului de administraţie 

 Realizarea Raportului anual pivind starea învăţământului şi a raportului de evaluare internă 

 Atragerea de fonduri extrabugetare, sponsorizari etc … 

 Sensibilizarea partenerilor educaţionali primărie, comitet de părinţi, ONGuri, etc în vederea susţinerii unui învăţămâmânt 

axat pe înalta performanţă 

 Corelarea demersurilor colectivului didactic al şcolii cu cele ale ISJ, cu politica M.E.C.T.S. în domeniul calităţii în educaţie. 

 Monitorizarea aplicării ROI de către elevi şi profesori  profesori 

  Proiectarea activităţii de asistenţe pentru anul şcolar 2014/2015. 

 Asigurarea condiţiilor adecvate pentru studiu şi lucru în şcoală. 

 Arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor şcolare. 

 Monitorizarea şi evaluarea proiectelor de parteneriat. 

  Asigurarea bazei legislative corecte pentru toţi angajaţii şcolii (fişe post, contracte individulae de muncă, decizii de 

salarizare, etc.) 

 Asigurarea unui ambient profesional şi educaţional corespunzător instituţiei de învăţământ 

 

2. INTEGRAREA ÎN SPAŢIUL  COMUN AL INVĂŢĂMÂNTULUI EUROPEAN PRINTR-O EDUCAŢIE DE CALITATE 

 Evaluarea rezultatelor şcolare, a gradului de formare şi dezvoltare a principalelor competenţe specifice varstei: abilităţi de 

comunicare, gândire critică, lucrul în echipă, capacităţi de adaptare la situaţii noi. 

  Crearea de cabinete specializate pentru utilizarea metodelor interactive, centrate pe elev în realizarea educaţiei de bază şi 

a metodelor de evaluare care evidenţiază capacităţile creative, competenţe de transfer şi adecvare a cunoştinţelor la contexte 

noi 

 Asigurarea accesului efectiv al tuturor elevilor la resurse de învăţare: reţea media, fond de carte, cabinete şi laboratoare, 

etc. 

 Conceperea şi derularea de proiecte prin care se promovează oferta de instruire şi imaginea publică a şcolii 

 Asigurarea cadrului necesar şi a bazei logistice pentru activităţile extracurriculare şi concursuri şcolare 

 Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare 

 Monitorizarea activităţii didactice din şcoală în vederea asigurării accesului tuturor claselor la echipamentele din dotare 

 Monitorizarea activităţii didactice privind învăţarea centrată pe elev; 

  Monitorizare şi consiliere privind utilizarea softului educaţional în lecţii;Folosirea la capacitate a sălilor  AEL. 

 Organizarea de schimburi de experienţă la nivelul şcolii, promovarea exemplelor de bună practică, diseminarea informaţiei 

de interes pentru toţi dar mai ales pentru debutanţi şi cadrele didactice cu mai puţină experienţă la catedră. 

  Susţinerea de lecţii demonstrative în cadrul Comisiilor metodice . 

  Monitorizarea activităţii de evaluare şcolară;Organizarea şi coordonarea acţiunilor de simulare şi desfăşurare a examenelor 

naţionale 

 Valorificarea experienţei didactice prin participarea la examenele naţionale şi la concursurile şcolare 

 Monitorizarea programelor prin care se asigură dobândirea de competenţe minimale de utilizare a calculatorului şi a 

competenţelor minimale de comunicare pentru fiecare elev 

 Program de asistenţe, interasistenţe la nivelul comisiilor metodice 

  Monitorizarea aplicării planurilor cadru şi a parcurgerii integrale a programelor la toate nivelurile 

 Iniţierea, implementarea de acţiuni cu parteneri educaţionali /comunităţi în vederea promovării ofertei educaţionale 

 Elaborarea revistei şcolare. 

 

3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIEI ÎN VEDEREA ELABORARĂRII ŞI GESTIONĂRII DE PROIECTE 

 Identificarea de parteneri pentru realizarea proiectelor de colaborare internaţională. 

 Atragerea cadrelor didactice la întocmirea şi depunerea de proiecte în parteneriat cu şcoli din UE  

Motivarea, facilitarea accesului la cataloagele de cursuri şi consilierea cadrelor didactice pentru participarea la accesarea burselor 

de formare continuă  

 

4. UTILIZAREA EFICIENTĂ, LA NIVELUL STANDARDELOR NAŢIONALE, A RESURSELOR UMANE, MATERIALE 

ŞI FINANCIARE 

 Realizarea demersurilor necesare la Primărie ( RAEDPP) pentru finalizarea la timp a lucrărilor de reparaţii şi igienizare în 

vederea deschiderii anului şcolar 2014/2015 şi obţinerea avizului sanitar de funcţionare 

 Menţinerea legăturii permanente cu Primăria privitor la starea infrastructurii, asigurarea utilităţilor, priorităţi de reabilitare 

a infrastructurii şi de dotare cu mijloace fixe şi obiecte de inventar. 
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 Dezvoltarea bazei materiale pentru desfăşurarea unui învăţământ modern, de calitate. 

 Creşterea rolului Consiliului elevilor în rezolvarea problemelor şcolii – proiecte iniţiate şi coordonate de elevi C.E.  

  Acordarea de premii, burse, popularizarea rezultatelor pentru stimularea elevilor cu rezultate deosebite la concursurile 

şcolare, întreceri sportive 

 Implicarea psihologului şcolar în activitatea şcolii 

 Stimularea spiritului de competitivitate atât între elevi cât şi între cadrele didactice. 

  Monitorizarea activităţii catedrelor 

 Relaţii cu părinţii 

  Promovarea exemplelor de bună practică în cadrul comisiilor metodice 

 

5.FUNDAMENTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE PE BAZA NEVOILOR DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI 

COMUNITARĂ 

 Informarea şi sensibilizarea elevilor şi părinţilor cu privire la strategia de dezvoltare locală , zonală, naţională 

 Analiza de nevoi educaţionale ale elevilor şi a intereselor părinţilor acestora; 

  Verificarea respectării reglementărilor legale vizând oferta CDL; 

 Corelarea curriculumului conform nevoilor partenerilor locali 

  Monitorizarea modului in care se realizează inserţia şi integrarea socioprofesională a absolvenţilor; 

 Integrarea şi monitorizarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 

 Elaborarea propunerilor privind modificarea curriculumului naţional şi a dezvoltărilor locale 

 Monitorizarea ofertei educaţionale a şcolii în acord cu indicatorii de performanţă stabiliţi în urma diferitelor forme de 

inspecţie 

 

6. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

 Identificarea nevoilor de formare a personalului didactic pe baza rezultatelor de la inspecţii, asistenţe la lecţii, rezultate la 

examene de titularizare şi grade didactice; 

  Dezvoltarea unor parteneriate instituţionale cu furnizorii acreditaţi de formare, în scopul optimizării activităţilor de 

formare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice şi didactic auxiliare 

  Diseminarea ofertei de perfecţionare şi formare continuă 

 Asigurarea calităţii procesului de formare continuă prin activităţile metodico-ştiinţifice psihopedagogice realizate la nivelul 

şcolii 

 Stimularea participării cadrelor didactice la cursurile de formare 

 Promovarea programelor de formare necesare pregătirii cadrelor didactice în vederea valorificării reţelelor de calculatoare 

şi a softurilor educaţionale existente în şcoală. 

  Eficientizarea metodelor de monitorizare şi consiliere a profesorilor debutanţi 

 Motivarea performanţelor profesionale ale cadrelor didactice, directorilor, personalului didactic auxiliar şi nedidactic. 

 Acordarea calificativelor parţiale şi anuale pentru activitatea desfăşurată 
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OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI  INSTITUŢIONAL 

  

1) Creşterea eficienţei exercitării funcţiilor manageriale şi orientarea acestora spre obţinerea de rezultate 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Elaborarea rapoartelor de activitate anuale ale catedrelor, comisiilor, 

responsabililor desemnaţi pentru derularea diferitelor activităţi 

Şefi de catedre/ arii curriculare Sfârşitul fiecărui 

semestru 

Rapoarte de activitate 

Elaborarea raportului de activitate pentru anul şcolar precedent Director,Dir.adjunct,REEP,Şefi de 

catedre / arii curricularre 

Începutul fiecărui an 

şcolar pentru anul şcolar 

precedent 

Rapoarte de activitate  

pentru fiecare catedră / arie 

curricularră / departament 

Dezbaterea  raportului de activitate pentru anul şcolar 2015-2016 în cadrul 

CP 

Director  Octombrie 2015 Proces verbal 

Alegerea CA şi a comisiilor din şcoală CP  Până la 15.10.2015 Proces verbal 

Numirea consilierului pentru programe şi proiecte educative CP  Până la 15.10.2015 Proces verbal 

Elaborarea propunerilor şefilor de catedre pentru planul managerial pentru 

anul şcolar curent 

Şefi de catedre  Octombrie 2015 Propuneri scrise 

Elaborarea proiectului planului managerial pentru anul şcolar curent Director, Dir.Adjunct, REEP Octombrie 2015 Proiect plan Managerial 

Planificarea activităţii  Director, CA Octombrie 2015 Plan de activitate 

Planificarea activităţii CP Director,Dir.Adjunct, REEP Octombrie 2015 Plan de activitate 

Elaborarea planurilor de muncă ale catedrelor Şefi de catedră Octombrie 2015 Planuri de muncă 

Monitorizarea realizării planului managerial şi aplicarea corecţiilor 

necesare Realiz planului operaţional 2015-2016 

Comisia de elaborare PAS Octombrie 2015 Procese verbale Note de serviciu 

    

 

2) Continuarea procesului de dezvoltare a unui management bazat pe delegarea de competenţe, concomitent cu construcţia unei motivaţii de rang înalt pentru întregul personal 

(apartenenţă, recunoaştere, autorealizare 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Elaborarea şi asumarea fişei postului directorului 

adjunct 

Director , Director adjunct 

 REEP 

Octombrie  

    2015 

Fişa postului 

Director, director adjunct 

Stabilirea componenţelor catedrelor şi desemnarea şefilor de catedre Director  Septembrie    2015 Decizie internă 

Stabilirea atribuţiilor membrilor CA Director  Septembrie    2015 Decizie internă 

Stabilirea comisiilor şi grupurilor de lucru Director  Septembrie    2015 Decizie internă 

Stabilirea atribuţiilor catedrelor, comisiilor şi grupurilor de lucru Director  Septembrie    2015 Decizie internă 

Stabilirea limitelor de competenţă în luarea deciziilor Director  Septembrie    2015 Decizie internă 

Analiza cererilor pentru acordarea gradaţiilor de merit şi întocmirea 

recomandărilor necesare 

CP 

 Director 

Cf. termen Proces verbal 

 

3) Promovarea unui sistem de management al calităţii: 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 
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Monitorizarea respectării standardelor de calitate corespunzător legislaţiei 

în vigoare 

Director adjunct 

CEAC 

Anual Raport anual de ev int privind calit 

educaţiei 

Doc conţinând proc. şi activ de asig 

şi ev a calit 

Stabilirea documentelor standardizate, a regimului şi circuitului acestora 

pentru aplicarea normelor interne  

Set de documente standardizate 

Director ,Director adjunct ,REEP Decembrie  Set de documente 

standardizate 

Desfăşurarea unor activităţi cu clasele în conformitate cu principiile 

managementului clasei  

Diriginţii  Permanent  Programe de activitate Informări 

anuale pentru resp. munca 

educativă 

 

4) Asigurarea protecţiei şi securităţii personalului angajat şi a elevilor 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Desemnarea comisiei de protecţia muncii şi a comisiei PSI Director  Septembrie    2015 Decizie internă 

Elaborarea şi aprobarea planului de activitate pentru sănătatea şi securitatea  

muncii şi PSI a Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

mediul şcolar şi a comisiei pentru asigurarea siguranţei elevilor. 

Şefi de comisii 

Director 

Septembrie    2015 Plan de activitate  

Asigurarea documentaţiei necesare aplicării normelor pentru sănătatea şi 

securitatea  muncii, PSI şi a siguranţei elevilor  

Şefi de comisii 

Director 

Septembrie    2015 Set de documente  

Efectuarea instructajelor SSM şi PSI, întâlniri cu factorii responsabil cu 

prevenirea şi combaterea violenţei, precum şi cu asigurarea siguranţei 

elevilor. 

Şeful de comisie 

 

Cf. termen Cf. termen  

Procese verbale 

Actualizarea fişelor de protecţia muncii Şeful de comisie 

 

Cf. termen Cf. termen, Procese verbale 

Fişe individuale de p. m 

Monitorizarea activităţii Şeful de comisie Permanent  Note de serviciu 

Evaluarea activităţii  Director Semestrial Rapoarte de  activitate 

 

 

 

RESURSE UMANE 

1. ELEVI 

Obiective 

1) Centrarea demersului educaţional pe elev şi menţinerea rezultatelor şcolare curente la un nivel ridicat; 

2) Promovabilitate maximă la examenul de bacalaureat; 

3) Susţinerea performanţelor şcolare de nivel înalt; 

4) Asigurarea orientării şcolare şi profesionale a elevilor; 

5) Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar şi a Regulamentului de ordine  interioară. 

Riscuri 

1) Lipsa unor planuri realiste de dezvoltare a resurselor umane pe termen mediu şi lung; 

2) Erori în procesul de orientare-selecţie având ca rezultat elevi cu un nivel iniţial de pregătire scăzut; 

3) Lipsa personalului şi a instrumentelor adecvate pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor; 

4) Resurse materiale şi financiare sub nivelul necesar. 
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1) Centrarea demersului educaţional pe elev şi menţinerea rezultatelor şcolare curente la un nivel ridicat 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Actualizarea bazei de date a elevilor Dir. adj., Secretariat, Diriginti, 

Informatician 
Termen 

permanent 

Baza de date BDNE transmis la 

termen stabilit 

Elaborarea orarului  Comisie orar 11.09.2015 Schema orară 

Stabilirea şi aplicarea de teste iniţiale; valorificarea rezultatelor Şefi de catedră arii curriculare 

 

Septembrie 2015 Teste iniţiale  

Utilizarea metodelor didactice activ participative, 

inclusiv a instruirii asistate de calculator 

Şefi de catedre, Cadre didactice 

Informatician 

Permanent Planificari 

Planificarea evaluărilor scrise şi comunicarea datelor elevilor Director, Şefi de catedre, Diriginţi,Şefi 

de catedre, Cadre didactice 

Permanent,Noiembrie 

2015, Mai 2016 

Evaluari scrise 

Utilizarea unor metode de evaluare adecvate; valorificarea evaluărilor Director, Director adjunct Semestrial 

Informări semestriale 

Poiecte/Portofolii, Evaluari sum. şi 

formative 

Evaluarea activităţii instructiv-educative desfăşurate cu elevii Director 

Şefi de catedre 

Semestrial Rapoarte de 

activitate 

 

 

2) Promovabilitate maximă la examenul de bacalaureat 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Popularizarea şi dezbaterea metodologiilor de examene prin întâlniri directe 

cu elevii din anii terminali 

Directori, Diriginţii claselor terminale  Noiembrie 2015 Documentaţia 

aferentă 

Includerea activităţilor de pregătire la clasă a elevilor pentru examene în 

programe remediale consultaţii, meditaţii 

Şefi de catedre 

Cadre didactice 

Noiembrie 2015 Planificări ale activităţilor 

Colectarea şi prelucrarea informaţiilor referitoare la organizarea şi 

desfăşurarea examenelor 

Director Comisia 

pentru examene, Diriginţi 

Noiembrie, 2015 Colecţia actelor 

normative; procese verbale 

Colectarea opţiunilor elevilor pentru probele de examen  (clasele terminale) Directori, Diriginţi Cf. graficului de 

desfăşurare bac 2016 

Liste nominale/ opţiuni 

Pregătirea suplimentară a elevilor prin organizarea de formaţiuni de studiu 

specifice activităţi specifice (recap. la nivelul fiecarei clase, meditatii, 

consultatii) 

Comisia pentru examene 

Responsabili disciplină 

Cf. termen Planificări, evidenţa 

Activităţi 

Organizarea de simulări pentru examene; valorificarea rezultatelor Membrii CA Cf. planificării Procese verbale 

Monitorizarea activităţilor de pregatire a examenelor Membrii CA Cf. planificării Procese verbale 

Evaluarea activităţii Director  Rezultate examene Rapoarte de activitate 

 

 

3) Susţinerea performanţelor şcolare de nivel înalt (pregatirea participarii la olimpiadele scolare locale, judetene si nationale) 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Alcătuirea bazei de date a elevilor cu rezultate 

deosebite în anul şcolar precedent 

Director adjunct, sefii de catedra 

CEAC 

Reactualizare Septembrie  

2015 

Baza de date  

Definitivarea formaţiunilor de studiu pentru preg supliment 

a elevilor capabili de performanţe şc  

Cadre didactice, Şefi de catedre, CEAC 
Octombrie 2015 

Liste nominale cu elevii participanti pe 

discipline 

Întocmirea planificarilor calendaristice pentru 

activităţile propuse 

Director adj. CEAC 
Octombrie 2015 

Planificari calendaristice 
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Elaborarea ofertei de activităţi educaţionale elevilor 

capabili de performanţe şcolare deosebite, pentru anul 

şcolar următor 

Director, CEAC,Responsabili arii curriculare 

Cf.termen 

Planificari evidenţa activităţilor 

Promovarea elevilor cu rezultate deosebite şi a 

cadrelor didactice care au asigurat pregatirea acestora 

Director, CEAC 
Anual 

Diplome, vitrine, panouri publicitare 

procese verbale,extrase presă 

Monitorizarea activităţilor de pregătire a elevilor 

capabili de performanţe şcolare deosebite 

Director, CEAC 
Permanent 

Rapoarte semestriale 

Evaluarea activităţilor de pregatire a eclevilor capabili de 

performanţe şcolare 

Director, CEAC 
Permanent 

Raport,Anual,diplome,certificate  

 

4) Asigurarea orientării şcolare şi profesionale a elevilor 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Sprijinirea dirigintilor cu materiale informative privind 

cariera 

Director adjunct, REEP, Psiholog scolar 
Permanent Documentaţie aferentă 

Contractarea unor servicii specializate pentru consiliere 

privind cariera 

Director, Dir adj.,REEP, Psiholog  
Octombrie 2015 Contract sau protocol de colaborare 

Organizarea de activităţi de orientare şcolară şi profesională Director adjunct, REEP, Psiholog  Permanent Documentaţie aferentă 

Monitorizarea activităţilor de orientare şcolară şi 

profesională 

Director adjunct, REEP Permanent Documentaţie aferentă 

Evaluarea activităţilor de orientare şcolară şi profesională Director, CEAC, REEP, Psiholog Permanent Proces verbal 

Raport de analiza semestriala si anuale  

 

5)Respectarea Regulamentului de organizare si funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar şi a ROI 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Actualizarea şi aprodarea  ROI Directori, CA,CP, REEP, Părinţi, elevi Octombrie    2015 Regulamentul de ordine interioara 

Informarea elevilor privind normele de comportament în 

şcoala şi în afara acesteia 

Directori CA,CP ,REEP, Părinţi, elevi Semestrial Procese verbale de la fiecare clasa. 

Semnarea acordului prevăzut de Regulamentul de org şi 

funcţionare a învăţăm preuniversitar 

Director, Diriginti claselor a IX-a 

 

Octombrie    2015 Documentele 

Acorduri de parteneriat sc-fam 

Efectuarea serviciului pe şcoală de către directori, cadre 

didactice şi elevi 

Director, Director adjunct, Diriginti, Responsabil 

serviciu pe şcoală 

Permanent Procese verbale, grafice – serviciul pe 

scoala 

Participarea conducerii la intalnirile Consiliului consultativ 

al elevilor 

Director, Director adjunct 

REEP 

Cf. termen  Procese verbale 

Monitorizarea activităţilor la nivelul tuturor comisiilor 

conform organigramei scolii 

Director, CA  Permanent Note de serviciu 

Evaluarea activităţilor  CP; CA Semestrial Proces verbal 

 

2. PERSONAL (CADRE DIDACTICE, PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC) 

Obiective 

1) Încadrarea corectă cu personal didactic, conform prevederilor legale în vigoare; 

2) Desfăşurarea procesului instructiv-educativ la un nivel calitativ ridicat; 

3) Asigurarea condiţiilor necesare participării cadrelor didactice la activităţile de formare continuă; monitorizarea respectării prevederilor legale privind formarea periodică; 

Riscuri 
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1) Lipsa de motivaţie a cadrelor didactice pentru dezvoltarea profesională proprie; 

2) Lipsa cursurilor de formare dedicate domeniilor de interes pentru cadrele didactice din instituţie precum şi lipsa asigurării suportului financiar adecvat; 

3) Centralizarea excesivă a politicii de personal; 

4) Eventuala documentare insuficientă sau incoerenţa legislativă privind procesul de restructurare/descentralizare a sistemului educaţional şi de formare profesională 

1. Încadrarea corectă cu personal didactic, conform prevederilor legale în vigoare 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Asigurarea documentaţiei necesare  Director Cf. termen Legislaţie 

Prelucrarea prevederilor legale în vigoare privind 

mobilitatea personalului didactic 

Director Cf. termen Proces verbal 

Stabilirea ofertei educaţionale  Consiliul pentru Curriculum, CA, CP Februarie 2016 Oferta educaţională 

Elaborarea proiectului de încadrare  

 

Directori, Şefi de catedre Cf. termen Încadr 2015–2016 si pr incadr 2016-

2017 

Încadrarea cu pers did cf.prev legale în vigoare Directori, Şefi de catedre Cf. termen Încadrare  

Evaluarea activităţii CA  CA 11.09.2015 Proces verbal 

2. Desfăşurarea procesului instructiv-educativ la un nivel calitativ ridicat 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Desfăşurarea activităţilor prevăzute de fişa postului Cadre didactice Permanent Evidenţa activităţilor 

Planificarea asistenţei la ore Director, Director adjunct, Şefi de catedre Octombrie 2015 Planificare asistenţe 

Realizarea şi valorificarea asistenţei la ore Directori, Şefi de catedre, CEAC Semestrial  Fişe de asistenţă, Grafic de asistenta  

Asigurarea cooperării în cadrul catedrelor în scopul 

promovării exemplelor de bună practică în derularea 

procesului educaţional 

Şefi de catedre 

Cadre didactice 

Permanent  Documentaţie catedră 

Elaborarea de propuneri concrete privind îmbunătăţirea 

bazei materiale a instituţiei 

Şefi de catedre  Permanent  Referate de necesitate 

Elaborarea unor instrumente specifice de evaluare a 

personalului didactic 

Director CEAC  01.12.2015 Documentele, Fisele de evaluare + 

Raport de eutoevaluare 

Actualizarea fişei postului pentru personalul didactic Director, Dir. Adjunct, CA 15.11.2015 Fişa postului 

Evaluarea şi aprobarea activităţii personalului conform fişei 

de evaluare 

Director, Şefii de catedră, 

Şefii de compartimente,CA 

Anual  Proces verbal, fişe de evaluare, Raport 

de autoevaluare procedura de a 

personalului  

Monitorizarea activităţilor Director, Şefi de catedre 

 CEAC 

Permanent Note de informare 

Evaluarea activităţilor Director , CEAC 

 

Inceputul fiecarui an ptr 

anul sc anterior, Ian. 2016 

Raport de activitate, Calificative  

 

3.Asigurarea condiţiilor necesare participării cadrelor didactice la activităţile de formare continuă; monitorizarea respectării prevederilor legale privind formarea periodică 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Informarea cadrelor didactice cu privire la ofertele de 

formare continuă (local, naţional) 

Responsabil formare continuă Permanent Documentaţie punct de informare 

Asigurarea suplinirii la clasă a cadrelor didactice 

participante la activităţi de formare continuă 

Director, Director adjunct, Şefi de 

catedre 

Permanent Cereri de absenţă, Suplinire 

Întocmirea unei baze de date a cadrelor didactice privind 

activităţile de formare continuă 

Comisia formare continuă  

Şefi de catedre 

Noiembrie  2015 Baza de date/ Macheta perfectionarii  
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reactualizare ianuarie 2016 / 

septembrie 2016 

Aplicarea prevederilor legale în vigoare privind formarea 

periodică 

Director Permanent Note de serviciu 

Organizarea de activităţi metodice la nivelul instituţiei Şefi de catedră  Cf. termen Procese verbale ale activitatii metodice  

Monitorizarea activităţilor  

 

Comisia formare continuă  

CEAC 

Permanent Note de informare 

Evaluarea activităţilor Director CEAC Semestrial Raport de activitate 

 

 

3. CURRICULUM 

Obiective 

1) Aplicarea la clasă conform prevederilor legale în vigoare a Curriculumului Naţional (planuri cadru de învăţământ, programe şcolare, manuale şcolare): 

2) Proiectarea şi aplicarea curriculumului la decizia şcolii conform prevederilor legale în vigoare şi resurselor existente, pe baza consultării elevilor; 

Riscuri 

1) Neadaptarea curriculumului naţional la potenţialul psihointelectual al elevilor precum şi la interesele şi aşteptările acestora. 

2) Existenţa unor limite subiective şi obiective în informarea/formarea cadrelor didactice; 

3) Existenţa unor incompatibilităţi inter şi intradiciplinare. 

1) Aplicarea la clasă conform prevederilor legale în vigoare a Curriculumului Naţional (planuri cadru de învăţământ, programe şcolare, manuale şcolare) 

 

 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Dezbaterea în cadrul catedrelor a problemelor legate de 

aplicarea curriculumului la clasă 

Şefi de catedre, Cadre didactice 11.09.2015 Proces verbal 

Elaborarea planificărilor calendaristice  Şefi de catedre, Cadre didactice Octombrie  2015 Planificări calendaristice 

Monitorizarea respectării planificărilor calendaristice şi 

programei şcolare 

Director, Director adjunct CPPE  

Şefi de catedre 

Permanent Fişe de asistenţe la ore 

(director, CEAC, sefi de catedra) 

Asigurarea manualelor şcolare gratuite pentru elevii 

învăţământului obligatoriu 

Director, Bibliotecar Septembrie 2015 Documentaţie aferentă 

Monitorizarea achiziţionării şi utilizării manualelor în 

învăţământul obligatoriu 

Şefi de catedre, Bibliotecar Octombrie 2015 Lista manualelor utilizate 

 

2) Proiectarea şi aplicarea curriculumului la decizia şcolii conform prevederilor legale în vigoare şi resurselor existente, pe baza consultării elevilor 

 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Elaborarea proiectului ofertei curriculare pe baza 

propunerilor cadrelor didactice 

Comisia pentru curriculum 

 
Decembrie 2015 

Proiect ofertă curriculară 

Consultarea elevilor referitor la oferta curriculară Comisia pentru curriculum Ianuarie 2016 Procese verbale 

Definitivarea proiectului ofertei curriculare Comisia pentru curriculum Ianuarie 2016 Proiect ofertă curriculară 

Informarea elevilor cu privire la oferta curriculară Diriginţi Februarie 2016 Procese verbale 

Exprimarea opţiunilor elevilor şi prelucrarea datelor Diriginţi, Comisia pentru curriculum Martie 2016 Fişe de opţiuni; baza de date 

Monitorizarea activităţilor  Director adjunct, CEAC  Permanent Note de serviciu 

Evaluarea activităţilor Director, CEAC  Anual Raport de activitate 
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4. RESURSE MATERIALE 

Obiective 

1) Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare conform normativelor în vigoare; 

• Raţionalizarea reţelei informatice a instituţiei şi asigurarea unui flux de comunicaţii sporit 

• Reabilitarea termică, electrica, sanitara, canalizare, etc. 

• Reabilitarea cantinei scolare in scopul obtinerii autorizatiei de functionare 

2) Păstrarea şi întreţinerea patrimoniului; aplicarea tuturor măsurilor legale privind activităţile de inventariere şi casare; 

Riscuri 

1) Lipsa resurselor financiare necesare; 

Activităţi 

1) Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare conform normativelor în vigoare 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Inspectarea periodică a stării spaţiilor şcolare Director,  Director adjunct Lunar Rapoarte de inspecţie 

 

Elaborarea şi aplicarea planurilor de acţiune imediată pentru 

remedierea defecţiunilor înregistrate 

Director, Director adjunct 

Administrator  

Lunar Plan de acţiune 

Identificarea necesarului privind activităţile de reparaţii 

asigurate în colaborare cu Primăria (buget local, venituri 

proprii) 

Director, Director adjunct  

Administrator patrimoniu 

Semestrial Documentaţie aferentă 

 

Reabilitarea termică a sălilor de clasă  Director, Director adj Admin.  Permanent Proces verbal 

 

Asigurarea calităţii lucrărilor efectuate  Director, Director adjunct  

Contabil şef 

Cf. termen Procese verbale de recepţie 

2) Păstrarea şi întreţinerea patrimoniului; aplicarea tuturor măsurilor legale privind activităţile de inventariere şi casare 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Instructaje periodice cu elevii privind conservarea 

patrimoniului 

Diriginţi Semestrial Procese verbale 

Instructaje periodice cu personalul nedidactic privind 

conservarea patrimoniului 

Director, Administrator  Semestrial Procese verbale 

 

Realizarea inventarierii anuale Comisia de inventariere şi casare Noiembrie 2015 Liste de inventar 

Finalizarea inventarierii  Contabil şef Decembrie 2016 Registrul inventar, Activităţi de casare Comisia 

de inventariere şi casare 

Activităţi de casare Comisia de inventariere şi casare Permanent Procese verbale; registrul inventar 

Monitorizarea activităţilor  Director Anual Raport de activitate 

Evaluarea activităţilor Director Anual Raport de activitate 

5. RESURSE FINANCIARE 

Obiective 

1) Creşterea veniturilor extrabugetare realizate prin închirieri, sponsorizări, proiecte şi contracte; 

2) Fundamentarea, angajarea, ordonanţarea, lichidarea şi execuţia bugetului conform prevederilor legale în vigoare; 

Riscuri 

1) Rigiditatea mecanismelor de finanţare 

2)Centralizarea financiara excesiva 

3) Modificări ale legislaţiei în vigoare privitoare la veniturile proprii. 
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Activităţi 

1) Creşterea veniturilor extrabugetare realizate prin închirieri, activităţi autofinanţate, sponsorizări şi proiecte 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Identificarea surselor de venituri extrabugetare Director / Contabil şef Permanent  Balanta de venituri şi cheltuieli 

Prezentarea propunerii de buget pentru anul financiar viitor Director/ Contabil şef Permanent  Balanta de venituri şi cheltuieli 

Monitorizarea veniturilor  Director/ Contabil şef Permanent  Balanta de venituri şi cheltuieli 

6. RELAŢIA ŞCOALĂ-COMUNITATE 

Obiective 

1) Stabilirea unui cadru organizatoric pentru colaborarea cu instituţiile de cultură şi artă, cu instituţiile descentralizate ale judeţului şi cu ONG-uri; 

2 Promovarea imaginii publice a Colegiului Tehnic Târnăveni 

3 Implicarea părinţilor în activităţile Colegiului Tehnic Târnăveni 

Riscuri 

1) Lipsa de interes pentru o colaborare organizată din partea instituţiilor de artă şi cultură; 

2) Lipsa fondurilor necesare pentru organizarea unor activităţi. 

Activităţi 

1) Stabilirea unui cadru organizatoric pentru colaborarea cu instituţiile de cultură şi artă, cu instituţiile descentralizate ale judeţului şi cu ONG-uri; 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Stabilirea planului editorial pentru anul şcolar curent 

( Anuar) 

Director, Director adj, Comisia pentru 

publicaţii 

Octombrie 2015 Plan editorial 

Colectarea şi redactarea materialelor 

necesare 

Comisia pentru publicaţii Cf. termen Materiale pentru publicare 

Participarea la activităţile de promovare 

a imaginii instituţiei organizate de IŞJ 

Director Cf. termen Panouri de prezentare, Prezentări 

multimedia, pliante, reviste, site-ul scolii 

Marketing educaţional – prezentarea 

ofertei educaţionale 

Director Aprilie-Mai  2016 Plan de activitate 

 

2) Promovarea imaginii publice a Colegiului Tehnic Târnăveni 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Organizarea şi desfăşurarea întâlnirilor cu părinţii la nivelul 

claselor 

REEP, Diriginţi Semestrial Procese verbale/ Graficul intalnirilor 

Stabilirea planului de acţiune la nivelul Asociatiei de parinti Director, REEP, Preşedinte com. părinți Semestrial Procese verbale 

 

Participarea preşedintelui Comitetului părinţilor la 

activităţile CA şi la alte activităţi ce implică decizii 

interesând elevii şi părinţii 

Director, Preşedinte com. părinți Cf. termen Procese verbale 

 

Implicarea părinţilor în activităţile extraşcolare (excursii, 

vizite, spectacole) 

REEP, Diriginţi Permanent Liste nominale 

Informarea periodică a părinţilor privind rezultatele şcolare REEP, Diriginţi Semestrial Note de informare 

Monitorizarea activităţii REEP Semestrial Note de informare 

Evaluarea activităţii Director Semestrial Rapoarte de activitate 

7. ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE ŞI  EXTRACURRICULARE 

Obiective 

1) Implicarea elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor în organizarea şi desfăşurarea de activităţi extracurriculare şi extraşcolare; 
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Riscuri 

1) Implicarea redusă a elevilor din clasele a XI-a, şi mai ales a XII-a în activităţile extracurriculare şi extraşcolare si a elevilor navetisti 

2) Concentrarea eforturilor părinţilor şi comunităţii în general spre activităţile educative de tip formal; 

3 Finanţare redusă pentru susţinerea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare; 

4) Lipsa accesului la unele proiecte europene datorită insuficientei fondurilor extrabugetare pentru cofinantare. 

Activităţi 

1) Implicarea elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor în organizarea şi desfăşurarea de activităţi extracurriculare şi extraşcolare 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Organizarea şi desfăşurarea de activităţi extracurriculare pentru 

pregătirea elevilor capabili de performanţe şcolare deosebite 

Responsabili discipline Cf. termen Planificări,evidenţa activităţilor 

Organizarea şi desfăşurarea Balului Bobocilor  Director adj, REEP Cf. termen Program 

Organizarea şi desfăşurarea de vizite şi excursii REEP, Diriginţi, Părinţi Permanent  Documentaţie aferentă 

Implicarea părinţilor în activităţile extraşcolare REEP,Diriginţi Permanent Liste nominale 

Informarea periodică a cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor 

privind ofertele de activităţi culturale, sportive şi recreative 

existente pe plan local 

REEP, Diriginţi Permanent Note de informare 

Participarea elevilor la desfasurarea activitatilor : ziua scolii si 

scoala altfel  

Director, Director adjunct,REEP Aprilie 2016 

Mai 2016 

Documentaţia aferentă 

Monitorizarea activităţii Director, REEP Permanent Documentaţia aferentă 

Evaluarea activităţii Director  Semestrial Rapoarte de activitate 

8. PROGRAME DE COOPERARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 

Obiective 

1) Realizarea unui transfer de bune practici în managementul educaţional prin cooperare cu unităţi de învăţământ, vizând în mod special creşterea calităţii educaţiei oferite de Colegiul Tehnic 

Târnăveni 

2) Asigurarea accesului cad did, elevilor şi părinţilor acestora la rez obţinute în cadrul cooperărilor naţionale şi internaţionale în dom educaţiei; 

3) Promovarea la nivelul partenerilor educaţionali a unei imagini pozitive a României şi a şcolii; 

Riscuri 

1) Informarea insuficientă în domeniul programelor europene; 

2) Valoarea scăzută a motivaţiei şi angajamentului datorită numărului mai mic de cadre didactice şi elevi participanţi la întâlnirile de proiect externe faţă de numărul efectiv implicat în activităţile 

de proiect; 

3) Finanţarea insuficientă a proiectelor de cooperare în domeniul educaţiei;  

4) Încărcarea excesivă a orarului elevilor, reducând implicarea acestora în activităţi de proiect;  

Activităţi 

1).Realizarea unui transfer de bune practici în managementul educaţional prin cooperare cu unităţi de învăţământ din alte state europene, vizând în mod special creşterea calităţii 

educaţiei oferite de Colegiul Tehnic Târnăveni 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Propunerea planului de scolarizare pt an şc viitor  Director , CA Dec. 2015 Plan de şcolarizare  

Realizarea planului de şcolarizare  Director , CA Iulie 2016 Plan de şcolarizare  

Monitoriz pieţei muncii cu identif de noi calific Director , CA Permanent  Plan de acţiune  

     

 2). Asigurarea accesului cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor acestora la rezultatele obţinute în cadrul cooperărilor  naţionale şi internaţionale în domeniul educaţiei 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 
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Actualizarea informaţiilor prezentate în bibliotecă REEP, Coordonatori proiecte, Bibliotecar  Noiembrie 2015 Produse de proiect, documente, Procese 

verbale 

Informarea cad did asupra stadiului derulării proiectelor în 

cadrul cons profesorale de analiză 

REEP, Coordonatori proiecte, Bibliotecar permanent Publicaţii, pagina WEB 

Informarea elevilor, părinţilor, comunităţii locale asupra 

stadiului derulării proiectelor  

REEP, Bibliotecar permanent anuar, pagina de web 

Monitorizarea activităţii  REEP permanent Note de informare 

Evaluarea activităţii Director Semestrial Rapoarte de activitate 

DIRECTOR, 

VIOREL PĂCURAR 

 

PLAN MANAGERIAL 

SEMESTRUL I, 

ANULȘCOLAR 2015-2016 

OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI  INSTITUŢIONAL 

1) Creşterea eficienţei exercitării funcţiilor manageriale şi orientarea acestora spre obţinerea de rezultate 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Elaborarea rapoartelor de activ anuale ale catedrelor, com., responsabililor 

desemnaţi ptr derularea diferitelor activităţi 

Şefi de catedre/ arii curriculare Sfârşitul fiecărui 

semestru 

Rapoarte de activitate 

Elaborarea raportului de activitate pentru anul şcolar precedent Director,Dir.adjunct,REEP,Şefi de 

catedre / arii curricularre 

Începutul fiecărui an 

şcolar pentru anul şcolar 

precedent 

Rapoarte de activitate ptr fiecare 

catedră/arie 

curricularră/departament 

Dezbaterea  raportului de activitate pentru anul şcolar 2015-2016 în cadrul 

CP 

Director  Octombrie 2015 Proces verbal 

Alegerea CA şi a comisiilor din şcoală CP  Până la 15.10.2015 Proces verbal 

Numirea consilierului pentru programe şi proiecte educative CP  Până la 15.10.2015 Proces verbal 

Elaborarea propunerilor şefilor de catedre pentru planul managerial pentru 

anul şcolar curent 

Şefi de catedre  Octombrie 2015 Propuneri scrise 

Elaborarea proiectului planului managerial ptr anul şc curent Director, Dir.Adjunct, REEP Octombrie 2015 Proiect plan Managerial 

Planificarea activităţii  Director, CA Octombrie 2015 Plan de activitate 

Planificarea activităţii CP Director,Dir.Adjunct, REEP Octombrie 2015 Plan de activitate 

Elaborarea planurilor de muncă ale catedrelor Şefi de catedră Octombrie 2015 Planuri de muncă 

Monitorizarea realizării planului managerial şi aplicarea corecţiilor 

necesare Realiz planului operaţional 2015-2016 

Comisia de elaborare PAS Octombrie 2015 Procese verbale Note de serviciu 

 

2) Continuarea procesului de dezvoltare a unui management bazat pe delegarea de competenţe, concomitent cu construcţia unei motivaţii de rang înalt pentru întregul personal 

(apartenenţă, recunoaştere, autorealizare 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Elaborarea şi asumarea fişei postului directorului adjunct Director , Director adj,REEP Octombrie 2015 Fişa postului 

Stabilirea componenţelor cated şi desem şefilor de catedre Director  Septembrie    2015 Decizie internă 

Stabilirea atribuţiilor membrilor CA Director  Septembrie    2015 Decizie internă 

Stabilirea comisiilor şi grupurilor de lucru Director  Septembrie    2015 Decizie internă 

Stabilirea atribuţiilor catedrelor, com şi grupurilor de lucru Director  Septembrie    2015 Decizie internă 
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Stabilirea limitelor de competenţă în luarea deciziilor Director  Septembrie    2015 Decizie internă 

Analiza cererilor pentru acordarea gradaţiilor de merit şi întocmirea 

recomandărilor necesare 

CP, Director Cf. termen Proces verbal 

3) Promovarea unui sistem de management al calităţii: 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Monitorizarea respectării standardelor de calitate corespunzător legislaţiei 

în vigoare 

Director adjunct 

CEAC 

Anual Raport an de ev int privind calitatea 

educaţiei 

Doc conţinând proc. şi activ de asig 

şi ev a calit 

Stabilirea documentelor standardizate, a regimului şi circuitului acestora 

pentru aplicarea normelor interne  

Set de documente standardizate 

Director ,Director adjunct ,REEP Decembrie  Set de documente 

standardizate 

Desfăşurarea unor activităţi cu clasele în conformitate cu principiile 

managementului clasei  

Diriginţii  Permanent  Programe de activitate Informări 

anuale pentru resp. munca 

educativă 

 

4) Asigurarea orientării şcolare şi profesionale a elevilor 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Sprijinirea dirigintilor cu materiale informative privind 

cariera 

Director adjunct, REEP, Psiholog scolar 
Permanent Documentaţie aferentă 

Contractarea unor servicii specializate pentru consiliere 

privind cariera 

Director, Dir adj.,REEP, Psiholog  
Octombrie 2015 Contract sau protocol de colaborare 

Organizarea de activităţi de orientare şcolară şi profesională Director adjunct, REEP, Psiholog  Permanent Documentaţie aferentă 

Monitorizarea activităţilor de OSP Director adjunct, REEP Permanent Documentaţie aferentă 

Evaluarea activităţilor de OSP Director, CEAC, REEP, Psiholog Permanent Proces verbal 

Raport de analiza sem si anuale  

5)Respectarea Regulamentului de organizare si funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar şi a ROI 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Actualizarea şi aprodarea  ROI Directori, CA,CP, REEP, Părinţi, elevi Octombrie    2015 ROI 

Informarea elevilor privind normele de comportament în 

şcoala şi în afara acesteia 

Directori CA,CP ,REEP, Părinţi, elevi Semestrial Procese verbale de la fiecare clasa. 

Semnarea acordului prevăzut de Regulamentul de org şi 

funcţionare a învăţăm preuniversitar 

Director, Diriginti claselor a IX-a 

 

Octombrie    2015 Documentele 

Acorduri de parteneriat sc-fam 

Efectuarea serviciului pe şcoală de către directori, cadre 

didactice şi elevi 

Director, Director adjunct, Diriginti, Responsabil 

serviciu pe şcoală 

Permanent Procese verbale, grafice – serviciul pe 

scoala 

Participarea conducerii la intalnirile Consiliului consultativ 

al elevilor 

Director, Director adjunct 

REEP 

Cf. termen  Procese verbale 

Monitorizarea activităţilor la nivelul tuturor comisiilor 

conform organigramei scolii 

Director, CA  Permanent Note de serviciu 

Evaluarea activităţilor  CP; CA Semestrial Proces verbal 

 

2. PERSONAL (CADRE DIDACTICE, PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC) 

Obiective 
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1) Încadrarea corectă cu personal didactic, conform prevederilor legale în vigoare; 

2) Desfăşurarea procesului instructiv-educativ la un nivel calitativ ridicat; 

3) Asigurarea condiţiilor necesare participării cadrelor didactice la activităţile de formare continuă; monitorizarea respectării prevederilor legale privind formarea periodică; 

Riscuri 

1) Lipsa de motivaţie a cadrelor didactice pentru dezvoltarea profesională proprie; 

2) Lipsa cursurilor de formare dedicate domeniilor de interes pentru cadrele didactice din instituţie precum şi lipsa asigurării suportului financiar adecvat; 

3) Centralizarea excesivă a politicii de personal; 

4) Eventuala documentare insuficientă sau incoerenţa legislativă privind procesul de restructurare/descentralizare a sistemului educaţional şi de formare profesională 

1. Încadrarea corectă cu personal didactic, conform prevederilor legale în vigoare 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Asigurarea documentaţiei necesare  Director Cf. termen Legislaţie 

Prelucrarea prevederilor legale în vigoare privind 

mobilitatea personalului didactic 

Director Cf. termen Proces verbal 

Elaborarea proiectului de încadrare  

 

Directori, Şefi de catedre Cf. termen Încadr 2015–2016 si pr incadr 2016-

2017 

Încadrarea cu pers did cf.prev legale în vigoare Directori, Şefi de catedre Cf. termen Încadrare  

Evaluarea activităţii CA CA 11.09.2015 Proces verbal 

2. Desfăşurarea procesului instructiv-educativ la un nivel calitativ ridicat 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Desfăşurarea activităţilor prevăzute de fişa postului Cadre didactice Permanent Evidenţa activităţilor 

Planificarea asistenţei la ore Director, Director adjunct, Şefi de catedre Octombrie 2015 Planificare asistenţe 

Realizarea şi valorificarea asistenţei la ore Directori, Şefi de catedre, CEAC Semestrial  Fişe de asistenţă, Grafic de asistenta  

Asigurarea cooperării în cadrul catedrelor în scopul 

promovării exemplelor de bună practică în derularea 

procesului educaţional 

Şefi de catedre 

Cadre didactice 

Permanent  Documentaţie catedră 

Elaborarea de propuneri concrete privind îmbunătăţirea 

bazei materiale a instituţiei 

Şefi de catedre  Permanent  Referate de necesitate 

Elaborarea unor instrumente specifice de evaluare a 

personalului didactic 

Director CEAC  01.12.2015 Documentele, Fisele de evaluare + 

Raport de eutoevaluare 

Actualizarea fişei postului pentru personalul didactic Director, Dir. Adjunct, CA 15.11.2015 Fişa postului 

Evaluarea şi aprobarea activităţii personalului conform fişei 

de evaluare 

Director, Şefii de catedră, 

Şefii de compartimente,CA 

Anual  Proces verbal, fişe de evaluare, Raport 

de autoevaluare procedura de a 

personalului  

Monitorizarea activităţilor Director, Şefi de catedre 

 CEAC 

Permanent Note de informare 

Evaluarea activităţilor Director , CEAC 

 

Inceputul fiecarui an ptr 

anul sc anterior, Ian. 2016 

Raport de activitate, Calificative  

3.Asigurarea condiţiilor necesare participării cadrelor didactice la activităţile de formare continuă; monitorizarea respectării prevederilor legale privind formarea periodică 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Informarea cadrelor didactice cu privire la ofertele de 

formare continuă (local, naţional) 

Responsabil formare continuă Permanent Documentaţie punct de informare 

Asigurarea suplinirii la clasă a cadrelor didactice 

participante la activităţi de formare continuă 

Director, Director adjunct, Şefi de 

catedre 

Permanent Cereri de absenţă, Suplinire 
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Întocmirea unei baze de date a cadrelor didactice privind 

activităţile de formare continuă 

Comisia formare continuă  

Şefi de catedre 

Noiembrie  2015 

reactualizare ianuarie 2016 / 

septembrie 2016 

Baza de date/ Macheta perfectionarii  

Aplicarea prevederilor legale în vigoare privind formarea 

periodică 

Director Permanent Note de serviciu 

Organizarea de activităţi metodice la nivelul instituţiei Şefi de catedră  Cf. termen Procese verbale ale activitatii metodice  

Monitorizarea activităţilor  

 

Comisia formare continuă  

CEAC 

Permanent Note de informare 

Evaluarea activităţilor Director CEAC Semestrial Raport de activitate 

 

3. CURRICULUM 

Obiective 

1) Aplicarea la clasă conform prevederilor legale în vigoare a Curriculumului Naţional (planuri cadru de învăţământ, programe şcolare, manuale şcolare): 

2) Proiectarea şi aplicarea curriculumului la decizia şcolii conform prevederilor legale în vigoare şi resurselor existente, pe baza consultării elevilor; 

Riscuri 

1) Neadaptarea curriculumului naţional la potenţialul psihointelectual al elevilor precum şi la interesele şi aşteptările acestora. 

2) Existenţa unor limite subiective şi obiective în informarea/formarea cadrelor didactice; 

3) Existenţa unor incompatibilităţi inter şi intradiciplinare. 

1) Aplicarea la clasă conform prevederilor legale în vigoare a Curriculumului Naţional (planuri cadru de învăţământ, programe şcolare, manuale şcolare) 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Dezbaterea în cadrul catedrelor a problemelor legate de 

aplicarea curriculumului la clasă 

Şefi de catedre, Cadre didactice 11.09.2015 Proces verbal 

Elaborarea planificărilor calendaristice  Şefi de catedre, Cadre didactice Octombrie  2015 Planificări calendaristice 

Monitorizarea respectării planificărilor calendaristice şi 

programei şcolare 

Director, Director adjunct CPPE  

Şefi de catedre 

Permanent Fişe de asistenţe la ore 

(director, CEAC, sefi de catedra) 

Asigurarea manualelor şcolare gratuite pentru elevii 

învăţământului obligatoriu 

Director, Bibliotecar Septembrie 2015 Documentaţie aferentă 

Monitorizarea achiziţionării şi utilizării manualelor în 

învăţământul obligatoriu 

Şefi de catedre, Bibliotecar Octombrie 2015 Lista manualelor utilizate 

2) Proiectarea şi aplicarea curriculumului la decizia şcolii conform prevederilor legale în vigoare şi resurselor existente, pe baza consultării elevilor 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Elaborarea proiectului ofertei curriculare pe baza 

propunerilor cadrelor didactice 

Comisia pentru curriculum 

 
Decembrie 2015 

Proiect ofertă curriculară 

Consultarea elevilor referitor la oferta curriculară Comisia pentru curriculum Ianuarie 2016 Procese verbale 

Definitivarea proiectului ofertei curriculare Comisia pentru curriculum Ianuarie 2016 Proiect ofertă curriculară 

Informarea elevilor cu privire la oferta curriculară Diriginţi Februarie 2016 Procese verbale 

Monitorizarea activităţilor Director adjunct, CEAC Permanent Note de serviciu 

Evaluarea activităţilor Director, CEAC  Anual  Raport de activitate 

 

4. RESURSE MATERIALE 

Obiective 

1) Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare conform normativelor în vigoare; 

• Raţionalizarea reţelei informatice a instituţiei şi asigurarea unui flux de comunicaţii sporit 
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• Reabilitarea termică, electrica, sanitara, canalizare, etc. 

• Reabilitarea cantinei scolare in scopul obtinerii autorizatiei de functionare 

2) Păstrarea şi întreţinerea patrimoniului; aplicarea tuturor măsurilor legale privind activităţile de inventariere şi casare; 

Riscuri 

1) Lipsa resurselor financiare necesare; 

Activităţi 

1) Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare conform normativelor în vigoare 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Inspectarea periodică a stării spaţiilor şcolare Director,  Director adjunct Lunar Rapoarte de inspecţie 

 

Elaborarea şi aplicarea planurilor de acţiune imediată ptr 

remedierea defecţiunilor înregistrate 

Director, Director adjunct 

Administrator  

Lunar Plan de acţiune 

Identificarea necesarului privind activităţile de reparaţii 

asigurate în colaborare cu Primăria (buget local, venituri 

proprii) 

Director, Director adjunct  

Administrator patrimoniu 

Semestrial Documentaţie aferentă 

 

Reabilitarea termică a sălilor de clasă  Director, Director adj Admin.  Permanent Proces verbal 

 

Asigurarea calităţii lucrărilor efectuate  Director, Director adjunct  

Contabil şef 

Cf. termen Procese verbale de recepţie 

 

2) Păstrarea şi întreţinerea patrimoniului; aplicarea tuturor măsurilor legale privind activităţile de inventariere şi casare 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Instructaje periodice cu elevii privind conservarea 

patrimoniului 

Diriginţi Semestrial Procese verbale 

Instructaje periodice cu personalul nedidactic privind 

conservarea patrimoniului 

Director, Administrator  Semestrial Procese verbale 

 

Realizarea inventarierii anuale Comisia de inventariere şi casare Noiembrie 2015 Liste de inventar 

Finalizarea inventarierii  Contabil şef Decembrie 2016 Registrul inventar, Activităţi de casare Comisia 

de inventariere şi casare 

Activităţi de casare Comisia de inventariere şi casare Permanent Procese verbale; registrul inventar 

Monitorizarea activităţilor  Director Anual Raport de activitate 

Evaluarea activităţilor Director Anual Raport de activitate 

 

5. RESURSE FINANCIARE 

Obiective 

1) Creşterea veniturilor extrabugetare realizate prin închirieri, sponsorizări, proiecte şi contracte; 

2) Fundamentarea, angajarea, ordonanţarea, lichidarea şi execuţia bugetului conform prevederilor legale în vigoare; 

Riscuri 

1) Rigiditatea mecanismelor de finanţare 

2)Centralizarea financiara excesiva 

3) Modificări ale legislaţiei în vigoare privitoare la veniturile proprii. 

Activităţi 

1) Creşterea veniturilor extrabugetare realizate prin închirieri, activităţi autofinanţate, sponsorizări şi proiecte 
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Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Identificarea surselor de venituri extrabugetare Director / Contabil şef Permanent  Balanta de venituri şi cheltuieli 

Prezentarea propunerii de buget pentru anul financiar viitor Director/ Contabil şef Permanent  Balanta de venituri şi cheltuieli 

Monitorizarea veniturilor  Director/ Contabil şef Permanent  Balanta de venituri şi cheltuieli 

6. RELAŢIA ŞCOALĂ-COMUNITATE 

Obiective 

1) Stabilirea unui cadru organizatoric pentru colaborarea cu instituţiile de cultură şi artă, cu instituţiile descentralizate ale jud. şi cu ONG-uri; 

2 Promovarea imaginii publice a Colegiului Tehnic Târnăveni 

3 Implicarea părinţilor în activităţile Colegiului Tehnic Târnăveni 

Riscuri 

1) Lipsa de interes pentru o colaborare organizată din partea instituţiilor de artă şi cultură; 

2) Lipsa fondurilor necesare pentru organizarea unor activităţi. 

Activităţi 

1) Stabilirea unui cadru organizatoric pentru colaborarea cu instituţiile de cultură şi artă, cu instituţiile descentralizate ale judeţului şi cu ONG-uri; 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Stabilirea planului editorial pentru anul şcolar curent 

( Anuar) 

Director, Director adj, Comisia pentru 

publicaţii 

Octombrie 2015 Plan editorial 

Colectarea şi redactarea materialelor 

necesare 

Comisia pentru publicaţii Cf. termen Materiale pentru publicare 

Participarea la activităţile de promovare 

a imaginii instituţiei organizate de IŞJ 

Director Cf. termen Panouri de prezentare, Prez. Mul-timedia, 

pliante, reviste, site-ul scolii 

Organizarea şi desfăşurarea întâlnirilor cu părinţii la nivelul 

claselor 

REEP, Diriginţi Semestrial Procese verbale/ Graficul intalnirilor 

2) Promovarea imaginii publice a Colegiului Tehnic Târnăveni 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Stab planului de acţiune la nivelul Asoc de parinti Director, REEP, Preş. com. părinți Semestrial Procese verbale 

Participarea preşedintelui Comitetului părinţilor la 

activităţile CA şi la alte activităţi ce implică decizii 

interesând elevii şi părinţii 

Director, Preşedinte com. părinți Cf. termen Procese verbale 

 

Implicarea părinţilor în activităţile extraşcolare  REEP, Diriginţi Permanent Liste nominale 

Informarea periodică a părinţilor privind rezultatele şcolare REEP, Diriginţi Semestrial Note de informare 

Monitorizarea activităţii REEP Semestrial Note de informare 

Evaluarea activităţii Director Semestrial Rapoarte de activitate 

 

7. ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE ŞI  EXTRACURRICULARE 

Obiective 

1) Implicarea elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor în organizarea şi desfăşurarea de activităţi extracurriculare şi extraşcolare; 

Riscuri 

1) Implicarea redusă a elevilor din clasele a XI-a, şi mai ales a XII-a în activităţile extracurriculare şi extraşcolare si a elevilor navetisti 

2) Concentrarea eforturilor părinţilor şi comunităţii în general spre activităţile educative de tip formal; 

3 Finanţare redusă pentru susţinerea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare; 

4) Lipsa accesului la unele proiecte europene datorită insuficientei fondurilor extrabugetare pentru cofinantare. 

Activităţi 
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1) Implicarea elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor în organizarea şi desfăşurarea de activităţi extracurriculare şi extraşcolare 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Organizarea şi desfăşurarea de activităţi extracurriculare pentru 

pregătirea elevilor capabili de performanţe şcolare deosebite 

Responsabili discipline Cf. termen Planificări,evidenţa activităţilor 

Organizarea şi desfăşurarea Balului Bobocilor  Director adj, REEP Cf. termen Program 

Organizarea şi desfăşurarea de vizite şi excursii REEP, Diriginţi, Părinţi Permanent  Documentaţie aferentă 

Implicarea părinţilor în activităţile extraşcolare REEP,Diriginţi Permanent Liste nominale 

Infor period a cadr did, elev şi părinţilor privind of. de activ 

cult, sport şi recreat exist pe plan local 

REEP, Diriginţi Permanent Note de informare 

Monitorizarea activităţii Director, REEP Permanent Documentaţia aferentă 

Evaluarea activităţii Director  Semestrial Rapoarte de activitate 

8. PROGRAME DE COOPERARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 

Obiective 

1) Realizarea unui transfer de bune practici în managementul educaţional prin cooperare cu unităţi de învăţământ, vizând în mod special creşterea calităţii educaţiei oferite de Colegiul Tehnic 

Târnăveni 

2) Asigurarea accesului cad did, elevilor şi părinţilor acestora la rez obţinute în cadrul cooperărilor naţionale şi internaţionale în dom educaţiei; 

3) Promovarea la nivelul partenerilor educaţionali a unei imagini pozitive a României şi a şcolii; 

Riscuri 

1) Informarea insuficientă în domeniul programelor europene; 

2) Valoarea scăzută a motivaţiei şi angajamentului datorită numărului mai mic de cadre didactice şi elevi participanţi la întâlnirile de proiect externe faţă de numărul efectiv implicat în activităţile 

de proiect; 

3) Finanţarea insuficientă a proiectelor de cooperare în domeniul educaţiei;  

4) Încărcarea excesivă a orarului elevilor, reducând implicarea acestora în activităţi de proiect;  

Activităţi 

1).Realizarea unui transfer de bune practici în managementul educaţional prin cooperare cu unităţi de învăţământ din alte state europene, vizând în mod special creşterea calităţii 

educaţiei oferite de Colegiul Tehnic Târnăveni 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Propunerea planului de scolarizare pt an şc viitor  Director , CA Dec. 2015 Plan de şcolarizare  

Monitoriz pieţei muncii cu identif de noi calific Director , CA Permanent  Plan de acţiune  

 

      2). Asigurarea accesului cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor acestora la rezultatele obţinute în cadrul cooperărilor  naţionale şi internaţionale în domeniul educaţiei 

Activităţi Responsabil Termen Indicatori 

Actualizarea informaţiilor prezentate în bibliotecă REEP, Coordonatori proiecte, Bibliotecar  Noiembrie 2015 Produse de proiect, documente, Procese 

verbale 

Informarea cad did asupra stadiului derulării proiectelor în 

cadrul cons profesorale de analiză 

REEP, Coordonatori proiecte, Bibliotecar permanent Publicaţii, pagina WEB 

Informarea elevilor, părinţilor, comunităţii locale asupra 

stadiului derulării proiectelor  

REEP, Bibliotecar permanent anuar, pagina de web 

Monitorizarea activităţii  REEP permanent Note de informare 

Evaluarea activităţii Director Semestrial Rapoarte de activitate 

 

DIRECTOR, 

VIOREL PĂCURAR 
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ANEXA 18   

STRATEGIA EVALUĂRII ŞI ASIGURĂRII  CALITĂŢII  EDUCAŢIEI 

IN COLEGIUL TEHNIC TARNAVENI 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calităţii educaţiei, se constituie şi funcţionează Comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în Colegiul TehnicTarnaveni, denumită în continuare CEAC. 

Misiunea CEAC constă în crearea cadrului conceptual, normativ şi funcţional adecvat asigurării şi îmbunătăţirii calităţii 

educaţiei în Colegiul Tehnic Târnăveni. 

Strategia evaluării şi asigurării calităţii educaţiei în Colegiul TehnicTarnaveni este documentul care fixează, pe termen 

mediu, reperele generale ale acţiunilor de implementare la nivelul instituţiei de învăţământ a sistemului de management al 

calităţii, în aria de competenţă şi pe baza funcţiilor definite  

şi în Regulamentul propriu de organizare. 

Strategia include principiile, obiectivele, ţintele/direcţiile de acţiune ale CEAC. 

Acolo unde este necesar, sunt prevăzute şi termenele de materializare ale acţiunilor concrete. 

Pe baza reperelor conceptuale şi metodologice care fundamentează Strategia pe termen mediu privind implementarea 

sistemului de management al calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, în  

perspectiva anilor 2015 – 2017, scopurile proprii ale CEAC sunt: 

1. Construirea unui sistem intern coerent şi unitar de management al calităţii 

2.  Centrarea managementului calităţii pe valoarea adăugată şi pe progres instituţional 

3.  Fundamentarea managementului calităţii pe autoevaluare şi pe dezvoltarea instituţională 

4. Transparenţă sistemului intern de management şi de asigurare a calităţii 

5. Îmbunătăţirea continuă a calităţii demersului educativ-formativ 

6. Flexibilitatea şi caracterul evolutiv al sistemului intern de management al calităţii 

7. Producerea şi diseminarea, sistematic, de informaţii coerente despre calitatea educaţiei 

8. Cointeresarea şi asigurarea participări întregului personal, a elevilor şi părinţilor în implementarea sistemului 

calităţii în educaţie. 

Demersurile imediate ale CEAC din Colegiul Tehnic Târnăveni şi, implicit, viziunea strategică proprie asupra sistemului 

de management al calităţii urmăresc două coordonate fundamentale 

o dimensiune externă: asigurarea calităţii produsului finit– absolventul Colegiul Tehnic Târnăveni, considerat drept 

„ produs rezultat din interacţiunea subsistemului educaţional (instituţia de învăţământ preuniversitar tehnic) exercitată asupra 

materiei prime (candidatul, declarat admis în urmă probelor de selecţie de la sfârşitul ciclului gimnazial), destinat formării 

profesionale a absolvenţilor pentru inserţia socio-profesională; 

o dimensiune internă: asigurarea calităţii proceselor interne orientate spre finalităţile actului educativ specific, în 

baza unui dialog constant pe verticală şi orizontală, ceea ce presupune implementarea unui sistem propriu de autoevaluare a 

calităţii proceselor interne (proces educaţional, guvernare strategică, management operaţional s.a.). 

Strategia evaluării şi calităţii educaţiei în Colegiul Tehnic Târnăveni este aplicabilă, în principiu, pentru perioada de 

validitate a mandatului Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Educaţiei în anii şcolari: 2015 – 2017 

 

2. PRINCIPII ALE DEMERSURILOR CEAC 

 

Toate demersurile specifice ale membrilor CEAC au la baza următorul set de norme generale,  

elaborate  în concordanţă cu prevederile metodologiei de asigurare a calităţii educaţiei dar şi cu Standardele de  calitate la nivel 

european: 

a. Principiul omniprezenţei autoevaluării 

Ciclul dezvoltării unităţii şcolare trebuie considerat un ciclu al calităţii şi, că urmare, creşterea calităţii educaţiei trebuie să 

devină, în mod explicit, baza întregului proces de proiectare/planificare realizat la nivelul unităţii şcolare. 

Ca urmare, mecanismele de autoevaluare vor fi prezente: 

 în toată proiectarea şi planificarea dezvoltării unităţii şcolare; 

 implementarea acestor proiecte, programe, planuri şi acţiuni; 

 în funcţionarea concretă, de zi cu zi a unităţii şcolare; 

 în evaluarea activităţii curente şi a îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor propuse. 

b. Similitudinea funcţională a evaluării interne şi externe 

Este evident faptul că autoevaluarea trebuie să asigure, în primul rând, realizarea principalelor funcţii  

ale evaluării – anume: 

 îmbunătăţirea activităţii curente – evaluarea trebuie să fie oportună, să împiedice apariţia  

disfuncţiilor majore şi, în acelaşi timp, să arate foarte clar ce a mers şi ce nu în activităţile trecute; 

 asigurarea feed-back-ului pentru grupurile semnificative de interes–rezultatele acţiunilor trebuie cunoscute de 

către elevi, părinţi, cadre didactice, manageri, comunitate în ansamblul ei; revizuirea şi optimizarea politicilor şi 

strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare pentru că acestea să servească mai bine misiunii asumate. 

c.Practicabilitatea 
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Prin sistemul propus de management al calităţii va fi promovat şi principiul practicabilităţii, astfel încât sistemul să nu 

devină birocratic. Ca urmare, procedurile de asigurare a calităţii nu vor „încărca” suplimentar cadrele didactice sau membrii 

echipei manageriale. Totodată, procedurile de asigurare a calităţii nu vor fi separate de procedurile normale de dezvoltare 

instituţională. Sistemele şi procedurile de asigurare a calităţii nu reprezintă ceva în plus, nu sunt „paralele” faţă de cele care 

asigura funcţionarea şi 

dezvoltarea unităţii şcolare, ci parte integrantă a acestora. 

d. Evitarea birocratizării 

În afară documentelor expres prevăzute de actele normative, cantitatea de documente solicitate va fi  

redusă la minimum 

e. Principiul consistenţei dovezilor 

Dovezil activităţilor concrete de management al calităţii la nivelul tuturor subsistemelor instituţiei  

(atât cele gestionate direct de CEAC, cât şi cele deţinute de cadrele didactice ori de responsabilii  

diverselor compartimente) vor avea următoarele calităţi: 

 valide: dovezile sunt semnificative şi susţin punctele tari sau punctele slabe identificate; 

 cuantificabile: sunt folosiţi indicatori de performanţă interni şi externi, sunt folosite atât cifre cât şi procente şi 

sunt clare şi fără ambiguităţi; 

 suficiente: pot fi verificate prin triangulatie, şi anume, există dovezi din trei surse separate şi din trei perspective 

diferite; 

 actuale: dovezile sunt suficient de recente pentru a oferi o imagine precisă a situaţiei la momentul scrierii raportului 

de autoevaluare; 

 exacte: dovezile sunt atribuite unor surse identificate şi verificabile 

f. Principiul încrederii şi al „prezumţiei de adevăr” pentru declaraţiile privind calitatea educaţiei. 

g. Implicarea întregului personal, a elevilor şi părinţilor în implementarea sistemului de  

management al calităţii. 

Toate activităţile CEAC se bazează pe respectarea Standardelor de acreditare şi evaluare periodică şi 

 a celor de referinţă principii generale ale calităţii cuprinse în Strategia Naţională şi în Manualul de autoevaluare. La acestea se 

adaugă, în demersurile concrete de observare a activităţilor didactice, şi normele codului deontologic al evaluatorului. 
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3. PLANUL STRATEGIC AL EVALUĂRII ŞI ASIGURĂRII  CALITĂŢII  EDUCAŢIEI  ÎN 

COLEGIUL TEHNIC TÂRNĂVENI 2014 – 2016 

DOMENIUL OBIECTIV DIRECTIE STRATEGICA TERMEN 

 

Capacitatea 

Instituțională 

 

 

Monitorizarea permanentă a funcționării structurilor instituționale, administrative și manageriale permanent 

Identificarea cailor de simplificare şi eficientizarea comunicării între echipa managerială şi nivelele 

de execuţie  

Evaluarea periodică a stării bazei tehnico-didactice 

permanent 

 

permanent 

Evidențierea lipsurilor și transmiterea informației către compartimentele competente  permanent 

 

Dezvoltarea permanentă a nivelului pregătirii profesionale a cadrelor didactice  permanent 

 

Dezvoltarea permanentă a nivelului pregătirii profesionale a cadrelor didactice  permanent 

 

Eficacitate ducationala 

 

Monitorizarea conținuturilor programelor de studiu (curriculum/extins/diferentiat/la dispozitia scolii) 

și evaluarea eficienței acestora în procesul instructiv –educativ  
permanent 

 

Monitorizarea periodică a performanței școlare  semestrial 

Monitorizarea ritmicității notării  permanent 

 

Monitorizarea și suțtinerea (și prin exemplul propriu) a activității de cercetare științifică și metodică permanent 

 

Managementul calitatii 

 

Funțtionalizarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calității permanent 

 

Delimitarea funcțiilor și atribuțiilor CEAC, în raport cu alte structuri din cadrul instituției 

Realizarea periodică a unei autoevaluări instituționale autentice Revizuirea periodică a ofertei școlii  
anual 

Optimizarea procedurilor de evaluare a învățării  permanent 

 

Evaluarea periodică a corpului profesoral  anual 

Optimizarea accesului la resursele educaționale prin monitorizarea planificării utilizării bazei 

 tehnico- didactice 
permanent 

 

Constituirea și actualizarea bazei de date proprii  permanent 

 

Asigurarea accesului la informația specifică al tuturor persoanelor/instituțiilor interesate permanent 

 

Implicarea grupurilor și instituțiilor interesate în asigurarea calității educației în instituție permanent 

 

Asigurarea condițiilor pentru evaluarea externă a calității educației oferite de unitate pâna la sfârsitul 

fiecarui an școlar. 
anual 

Perfețtionarea continuă a instrumentelor de autoevaluare pentru identificarea domeniilor cu 

disfuncțiiși stabilirea măsurilor de eficientizare a activităților. 

 

permanent 
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ANEXA 19 

 

ŢINTE STRATEGICE GENERALE: 

 

Colegiul Tehnic Tarnaveni își organizează si desfasoară activitatea in conformitate cu normativele si directiile impuse prin 

politicile educationale si de dezvoltare institutionala ale MEN, precum si cu respectarea misiunii scolii, a scopului si a obiectivelor 

cuprinse in planul managerial, vizând atingerea urmâtoarelor ţinte strategice : 

 

- reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei pentru trecerea la descentralizarea invatamantului 

preuniversitar; 

- cresterea calitatii procesului de predare - invatare - evaluare din perspectiva asigurarii calitatii in educaţie; 

- adaptarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare personala a elevilor, din perspectiva evolutiei socio–economice; 

- dezvoltarea dimensiunii europene in educatie;  

- asigurarea eficienţei activităţii manageriale,prin identificarea punctelor tari si a punctelor perfectibile in activitatea de 

conducere. 

- aplicarea unor modalităţi eficiente de evaluare şi control a activităţii didactice şi educative 

- asigurarea resurselor materiale 

- valorificarea eficientă a resurselor umane din şcoală 

- desfăşurarea eficientă a activităţilor didactice din perspectiva finalităţilor şi a obiectivelor ciclurilor curriculare precum 

şi a profilului de formare al elevilor 

- instituirea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educaţional şi social 

- continuarea eforturilor pentru personalizarea şcolii  

- discutarea cerintelor aparute prin Metodologiile anexate noii Legi a Învăţământului. 

 

 

 

 

 


