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LISTA DE ABREVIERI 

 

 AC – Aria curriculară 

ADR-  Agenţia de Dezvoltare Regională 

AJOFM-  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

AMIGO-  Ancheta forţei de muncă în gospodării 

ANOFM-  Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă 

BFM-  Balanţa Forţei de Muncă 

BIM-  Biroul Internaţional al Muncii 

BNR-  Banca Naţională a României 

CA – Consiliul de Administraţie 

CAEN-  Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională 

CCD-  Casa Corpului Didactic 

CDL-  Curriculum în Dezvoltare Locală 

CDR-  Consiliul de Dezvoltare Regională 

CEAC - Comisia Pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

CEDEFOP(eng)-  Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 

CJ-  Consiliul Judeţean 

CJAPP- Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 

CJRAE - Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

CL- Consiliul Local 

CLDPS - Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 

CNDIPT- Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic 

CNFPA- Centrul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor 

CNP- Comisia Naţională de Prognoză 

COR - Clasificarea Ocupaţiilor din România 

DGSSF- Direcţia Generală de Solidaritate Socială şi Familie 

ECTS(eng)-Sistemul European de Credite Transferabile 

ECVET(eng)- Sistemul European de Credite pentru Formarea Profesională 

ENQAVET(eng)-Reţeaua Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formare Profesională  

EQF(eng)-Cadrul European al Calificărilor 

ETF(eng)- Fundaţia Europeană pentru Formare 

ONG – Organizaţii nonguvernamentale 

CBS- program Phare transfrontalier 

CDL - Curriculum în dezvoltare locală 

IMM- Intreprinderi mici şi mijlocii 

INS- Institutul Naţional de Statistică 

IPT- învăţământul profesional şi tehnic 

ISCED (în engleză în text)-Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei  

ISJ- Inspectoratul Şcolar Judeţean 

MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale 

MECTS – Ministerul Educaţiei şi Cercetării Tineretului şi Sportului 

MECI- Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 

OECD(eng)- Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

OM – Ordin de ministru 

OUG – Ordonanţa de Urgenţă 

PAS- Planul de Acţiune al Şcolii 

PESTE – analiza politic, economic, social, tehnologic, ecologic 

PDR- Planul de Dezvoltare Regională 

PIB- Produsul intern brut 

PLAI- Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ 

PND- Planul Naţional de Dezvoltare 
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POR- Planul Operaţional Regional 

POS DRU- Planul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

PRAI- Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 

ROI – Regulament de Ordine Interioară 

ROSE (eng.) – Romania Second Education Project  

SC – Societate Comercială 

SPO – Serviciul Public de Ocupare 

TVET (în engleză în text)- Învăţământul Profesional şi Tehnic 

VAB- Valoarea adăugată brută 

UE- Uniunea Europeană  
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PARTEA I – CONTEXT 
 

1.1. VIZIUNEA ȘCOLII 

 

Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” este  o școală dinamică, modernă, deschisă pentru 

comunitate, în care construim cariere, orientate spre nevoile reale ale pieței muncii și ale 

societății. 

 

1.2. MISIUNEA ȘCOLII 

 

Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" pregătește elevi pragmatici, capabili de performanță, 

oferindu-le oportunități de  educație și instruire practică, eficiente și inovative  prin mijloace 

diversificate și moderne de învățare. 

 

Liceul Tehnologic„Mihai Viteazul” Zalău urmăreşte promovarea imaginii şcolii în contextul 

climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională.  

Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău este o instituţie de învăţământ care asigură tinerilor 

pregătirea în domeniul tehnic la nivel european, precum şi pregătirea teoretică a acestora. 

Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău urmăreşte formarea personalităţii autonome şi 

creative a elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi 

pe formarea de competenţe profesionale care să le permită elevilor exercitarea unei profesii în 

domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor în învăţământul superior sau realizarea propriei afaceri. 

 În acest scop, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău asigură o educaţie de calitate, în acord 

cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor prin: 

✓ asigurarea de oportunităţi pentru acumularea de cunoştinţe şi dezvoltarea de  abilităţi care 

să permită elevilor adaptarea la o societate în continuă schimbare  

✓ crearea cadrului în care elevii sunt încurajaţi să-şi dezvolte competenţe de analiză sinteză şi 

transfer a cunoştinţelor şi deprinderilor în situaţii contextuale noi. 

✓ încurajarea elevilor în dezvoltarea valorilor morale, care privesc o conduită personală, 

responsabilă, grijă şi atenţie faţă de ceilalţi, faţă de familie şi comunitate, 

✓ găsirea celor mai adecvate forme, metode, procedee pentru valorificarea potenţialului tehnico-

aplicativ, în vederea educării elevilor în spiritul recunoaşterii şi preţuirii propriilor realizări pe 

plan şcolar şi exterior. 

✓ formarea, diversificarea şi adâncirea pregătirii tehnice în general, cea de specialitate în special. 

Pentru realizarea acestui deziderat, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalau îşi propune crearea 

de condiţii care să asigure o bună formare a elevilor în domeniul mecanică,construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice, electronică automatizări, economic, precum si  a celor de la filiera teoretică,  urmărind 

formarea personalităţii autonome şi creative, prin promovarea unui învăţământ modern, desfăşurat într-

un climat stimulativ atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale. 

În conjunctura actuală, adaptarea la schimbare reprezintă principala trăsătură căreia trebuie să i se 

subordoneze educaţia tinerilor pentru integrarea în viaţa profesională activă. 

   Unitatea noastră doreşte ca prin îmbinarea echilibrată a tradiţiei cu inovaţia să formeze o 

personalitate armonioasă, creativ-pragmatică, de succes, ataşată valorilor perene naţionale şi 

universale.   

 

1.3.PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 

 

Întreaga activitate se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu: 

• Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 
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• ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri 

pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr. 1/2011 

• Legea nr. 87/2007 privind OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;  

• Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

(ROFUIP), aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020; Ordinul ministrului 

Educaţiei Naţionale nr. 3.027/2018 pentru modificarea şi completarea Anexei - Regulament - 

cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar la OMENCS nr. 

5079/2016 privind aprobarea ROFUIP;  

• OMEN nr 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021;  

• ORDIN nr. 5.767 din 15 octombrie 2020 privind acreditarea, organizarea şi desfăşurarea 

programelor de formare continuă destinate personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar în anul şcolar 2020-2021;  

• OM 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

• OUG 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi 

pentru modificarea unor acte normative;  

• Strategiile MENCS privind reducerea fenomenului de violenţă în unităţile din învăţământul 

preuniversitar; 

• Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităților de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2; 

• Buletinele informative ale MEN; Ordinele, notele, notificările şi precizările MEN, care vin în 

sprijinul aplicării LEN 

      •    Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar; 

 

 

1.3.1 Evoluţia instituţiei şcolare 

 

                Situată „central”, în municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, instituţia noastră a 

primit numele de Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”, în memoria marelui voievod care a realizat 

prima unire a Ţărilor Române şi care a repurtat ultima sa victorie la Guruslău în 1601, localitate situată 

în apropierea Zalăului. 

Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Zalău a fost primul liceu industrial din judeţul Sălaj, 

inaugurat la 15.09.1969 odată cu reînfiinţarea acestui judeţ. 

De-a lungul anilor, prin apariţia altor licee, denumirea i s-a modificat, de mai multe ori, după 

cum urmează: Liceul Industrial nr. 2, Liceul Industrial nr. 3, Liceul de Construcţii, Liceul Industrial 

nr. 4, din anul 1993, Grupul Şcolar „Mihai Viteazul”, iar din 2012 Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul”. 

 Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul”, a pornit la drum cu doar două clase (72 elevi) fără clădire 

şi fără cadre didactice proprii. Liceul a funcţionat 2 ani (1969 - 1971) în incinta Liceului Teoretic 

Zalău, şi aproape 3 ani în incinta actualei şcoli „Mihai Eminescu” unde cursurile se desfăşurau numai 

după-masa, inclusiv sâmbăta, din lipsă de spaţiu. 

Cu forţe proprii s-au construit 5 ateliere (1970-1972), sala de sport (1973), clădirea liceului, 

după un proiect unicat (1972-1974), 4 laboratoare de specialitate şi 5 săli de clasă. 

În paralel cu aceste construcţii, elevii cu sprijinul cadrelor didactice şi a maiştrilor instructori, 

au amenajat curtea liceului, spaţiile verzi, terenul de sport şi tot ceea ce era necesar bunei desfăşurări 

a procesului instructiv-educativ. 

            Totodată, fiecare cadru didactic şi-a proiectat, construit şi realizat, cu ajutorul elevilor, 

maiştrilor-instructori şi inginerilor, cabinetele de specialitate, laboratoarele, atelierele, sala de sport, 

baza sportivă. Spaţiile construite şi amenajate atunci, există şi sunt funcţionale în prezent. 
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 În anul 2014 s-a  amenajat şi dotat un laborator de acţionării hidraulice şi pneumatice, iar 

în anul 2016 s -a  amenajat şi dotat un atelier de sudură, totul cu sprijinul financiar al companiei Tenaris 

Silcotub. 

 În anul 2018, s-a amenajat, cu sprijinul companiei Michelin, un laborator de 

electromecanică şi un atelier de mecanică. 

 În anul 2019 a fost inaugurat aelierul de mecanică, prilej cu care am avut onoarea să fie 

alături de cadrele didactice ai unității de învățământ și reprezentanți ai autorităților locale, doamna 

ambasador al Franței la București,  Michele Ramis. 

 În anul 2019 au început lucrările de reabilitare a internatului din incinta unității de 

învățământ. 

 

1.4. STRUCTURA ŞCOLII 

 

Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău funcţionează în anul şcolar 2020-2021 cu un număr 

de  32 clase, care au următoarele filiere/profile/specializări: 

 

1.  ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL, CURSURI  DE ZI 

Nr. 

crt. 

Filiera/ profil/  domeniu/ specializare/calificarea profesională Număr clase 

1 Teoretică/Real/Ştiinţe ale naturii 4 

2 Tehnologică/Tehnic/Construcţii, instalaţii şi lucrări publice/ 

Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii 

4 

3 Tehnologică/Tehnic/Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 

reparaţii 

3 

4 Tehnologică/Tehnic/Tehnician mecatronist 1 

5 Tehnologică/Tehnic/ Tehnician electromecanic 3 

6 Tehnologică/Tehnic/Electronică automatizări/ Tehnician în 

automatizări 

1 

 TOTAL  16 

 

2.  ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 

Nr. 

crt. 

Filiera/ profil/  domeniu/ specializare Număr clase 

1 Teoretică/Real/Ştiinţe ale naturii 5 

 TOTAL  5 

 

 

 

3. ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL,  CURSURI SERAL 

Nr. 

crt. 

Filiera/ profil/  domeniu/ specializare Număr clase 

1 Tehnologică/Servicii/Economic/ Tehnician în administraţie 3 

 TOTAL  3 
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4. ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL  CU DURATA DE 3 ANI 

 

Nr. 

crt.  

Domeniu Calificarea profesională Număr clase 

1 Construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice 

Instalator instalaţii tehnico-

sanitare şi de gaze 

 

1,5 

2 Mecanică Sudor 0,5 

 TOTAL  2 

 

5. ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DUAL 

 

Nr. 

crt.  

Domeniu Calificarea profesională Număr clase 

1 Mecanică Mecanic echipamente 

hidraulice şi pneumatice 

1,5 

Sudor 05 

3 Electromecanică Electromecanic utilaje şi 

instalaţii industriale 

1,5 

4 Fabricarea produselor din lemn Tâmplar universal 0,5 

 TOTAL   4 

 

6. ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL  ZI 

Nr. 

crt.  

Domeniu Calificarea profesională Număr clase 

1 Mecanică Tehnician tehnolog mecanic 2 

 TOTAL  2 

Numărul total de elevi înscrişi la începutul anului şcolar a fost de 755. 

 

1.5. ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ŞCOLAR 2019-2020 

 

Activitatea Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău se caracterizează, în general, prin 

creşterea capacităţii de abordare sistemică, prin intervenţie concertată si unitară în soluţionarea 

problemelor specifice, printr-o atitudine reflexivă şi proactivă.  

S-au avut în vedere următoarele repere: asigurarea coerenţei între strategia naţională a 

procesului educaţional şi programele de dezvoltare elaborate la nivel judeţean şi local, colaborarea cu 

autorităţile judeţene şi locale pentru sprijinirea instituţiei, monitorizarea, evaluarea şi ameliorarea 

calităţii educaţiei. 

 S-a pus un deosebit accent pe colaborarea şi parteneriatele cu alte instituţii, agenţi economici, 

ONG-uri, cu societatea civilă în general – ca beneficiară a educaţiei. 
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Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2019-2020 

 

SITUAŢIE TOTAL GENERAL 2019-2020 

 
TOTAL GENERAL                   

 Nr.elevi  

Nr. 

elevi 

rămaşi 

la  

Nr. 

elevi  

Promovaţi 

pe medii   

          

Corigenţi 

la     Cu situaţia Nescolarizati Repetenti 

Clasa 

la inc. 

an 

din 

care 

sârşit 

de sem  promovaţi         neîncheiată     

 total feminin total fete total fete 5 - 6.99 

7 - 

8.99 

9.00 

- 10 1ob 2ob. 

3 

ob. 

4 

ob. 

> 

4 

ob. total fete total fete total fete 

TOTAL 
LICEU 546 231 533 230 510 227 132 343 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23   

TOTAL 
ÎNV.PROF. 139 2 140 2 129 2 70 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11   
TOTAL 
POSTLIC. 28 4 18 2 18 2 1 4 13                       

TOTAL 
GENERAL 713 237 691 234 657 231 194 391 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34   
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Învăţământ liceal cursuri de zi 

 

  
Clasa 
  

Nr. elevi 
la inc. an 

Nr. elevi 
rămaşi la 
sârşit de 

sem 

Nr. elevi 
promovaţi 

Promovaţi pe medii  

Corigenţi la 
 
 
 
  

Cu situaţia 
neîncheiată 

Nescolarizati  repetenti  

total feminin total fete total fete 
5 - 
6.99 7 - 8.99 

9.00 - 
10 1ob 2ob. 

3 
ob. 4 ob. 

> 4 
ob.  total fete total fete total 

IX A 30 23 31 24 31 24 1 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IX B 22 13 23 14 22 14 5 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

IX C 20 4 18 4 14 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

IX D 27 4 27 4 27 4 7 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IX  99 44 99 46 94 46 18 72 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

X A 22 18 23 19 23 19 0 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

X B 22 16 21 15 21 15 12 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

X C 16 1 17 1 17 1 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 X D 24 3 24 3 23 2 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

X 84 38 85 38 84 37 25 54 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

XI A 20 16 20 16 20 16 0 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XI B 15 8 13 6 13 6 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XI C 17 1 13 1 13 1 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XI D  21 2 21 2 21 2 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XI 73 27 67 25 67 25 21 39 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XII A 20 16 20 16 20 16 0 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XII B 18 12 17 11 17 11 2 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XII C 19 0 17 0 17 0 2 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XII D 27 4 27 4 27 4 3 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XII 84 32 81 31 81 31 7 60 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IX - X  183 82 184 84 178 83 43 126 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

XI - 
XII 157 59 148 56 148 56 28 99 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IX - 
XII 340 141 332 140 326 139 71 225 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
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Învăţământ liceal cursuri seral 

 

Clasa 
la inc. 
an  

din 
care 

sârşit de 
sem 

   
promovaţi               neîncheiată        

  total feminin total fete total fete 
5 - 
6.99 

7 - 
8.99 

9.00 
- 10 1ob 2ob. 

3 
ob. 

4 
ob. 

> 4 
ob.  total fete total fete total fete 

XI  35 6 34 6 26 6 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

XII 24 5 21 5 21 5 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XIII 20 7 20 7 20 7 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XI - XIII 79 18 75 18 67 18 10 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

 

 

Învăţământ liceal cursuri cu frecvenţă redusă 

 

  Nr.elevi    
Nr. elevi 
rămaşi la  Nr. elevi  Promovaţi pe medii Corigenţi la  Cu situaţia Nescolarizati repetenti 

Clasa 
la inc. 
an  

din 
care 

sârşit de 
sem 

   
promovaţi               neîncheiată        

  total feminin total fete total fete 
5 - 
6.99 

7 - 
8.99 

9.00 
- 10 1ob 2ob. 

3 
ob. 

4 
ob. 

> 4 
ob.  total fete total fete total fete 

IX 23 12 23 12 17 11 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 

X 25 16 25 16 24 16 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

XI 22 11 22 11 20 10 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

XII 34 23 33 23 33 23 10 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XIII 23 10 23 10 23 10 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IX - X-
XI 70 39 70 39 61 37 34 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 

XII-XIII 57 33 56 33 56 33 17 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IX - XIII 127 72 126 72 117 70 51 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 
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Învăţământ profesional și DUAL 

 

  Nr.elevi    
Nr. elevi 
rămaşi la  Nr. elevi  Promovaţi pe medii Corigenţi la  Cu situaţia Neșcolarizati repetenți 

Clasa 
la înc. 
an  

din 
care sfârşit de sem 

   
promovaţi               neîncheiată        

  total feminin total fete total fete 
5 - 
6.99 

7 - 
8.99 

9.00 - 
10 1ob 2ob. 

3 
ob. 

4 
ob. 

> 4 
ob.  total fete total fete total fete 

IX E 27 1 29 1 23 1 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

IX F 33 0 32 0 32 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IX 60 1 61 1 55 1 34 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

X E 17 0 17 0 14 0 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

X F 22 1 22 1 22 1 9 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

X 39 1 39 1 36 1 15 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

XI E 21 0 21 0 21 0 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XI F 19 0 19 0 17 0 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

XI 40 0 40 0 38 0 21 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

IX -XI  139 2 140 2 129 2 70 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 

 

 

Învăţământ postliceal 

 

                    

  Nr.elevi    Nr. elevi rămaşi la  Nr. elevi  Promovaţi pe medii Corigenţi la  Cu situaţia Nescolarizati Repetenti 

Clasa 
la inc. 
an  

din 
care sârşit de sem    promovaţi               neîncheiată        

  total 
femini
n total fete total fete 

5 - 
6.99 

7 - 
8.99 

9.00 - 
10 1ob 2ob. 3 ob. 4 ob. 

> 4 
ob.  total fete total fete total fete 

ANUL I 28 4 18 2 18 2 1 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ANUL 
II 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IX 28 4 18 2 18 2 1 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.5.1. Rezultate la examenul de bacalaureat 

 

 

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2020  

SESIUNEA IUNIE-IULIE 

PROMOȚIA CURENTĂ 

 

Situația candidaților la examenul de bacalaureat 
              

Forma de 

invatamant 

Nr 

elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. elevi 

neprezentati 

Nr. elevi 

eliminati 

Numar de 

candidati 

respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 

reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 66 
65 

(98,48%) 
1 (1,52%) 0 (0%) 

53 
(81,54%) 

50 
(94,34%) 

3 
(5,66%) 

12 
(18,46%) 

5 
(41,67%) 

5 
(41,67%) 

2 
(16,67%) 

0 (0%) 
0 

(0%) 

Seral 8 
5 

(62,5%) 
3 (37,5%) 0 (0%) 4 (80%) 4 (100%) 0 (0%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 

0 
(0%) 

Frecvență 

redusă 
8 

5 
(62,5%) 

3 (37,5%) 0 (0%) 5 (100%) 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%) 

TOTAL 82 
75 

(91,46%) 
7 (8,54%) 0 (0%) 

62 
(82,67%) 

59 
(95,16%) 

3 
(4,84%) 

13 
(17,33%) 

5 
(38,46%) 

5 
(38,46%) 

3 
(23,08%) 

0 (0%) 
0 

(0%) 
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TOTAL

17%
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Promovabilitate iunie-iulie 2020

Reusiti
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82 82

0

39
32

11

0 0

Candidati inscrisi Candidati reusiti 5 - 5.99
Incepator

6 - 6.99
Mediu

7 - 7.99
Avansat

8 - 8.99
Experim.

9 - 9.99
 -

10

Proba A - Limba română Competențe

82

54

21
16

13

4
0 0

Candidati inscrisi Candidati reusiti 5 - 5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

Proba E)a -   Limba română scris
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68 68

0 0 0 0

68

0

12 12

0 0 0 0

12

0

Candidati inscrisi Candidati reusiti 5 - 5.99
Incepator

6 - 6.99
Mediu

7 - 7.99
Avansat

8 - 8.99
Experim.

9 - 9.99
 -

10

Proba C - Limba Engleza Competențe Proba C - Limba Franceza Competențe

82 82

5 3

21

53

0 0

Candidati inscrisi Candidati reusiti 5 - 5.99
Incepator

6 - 6.99
Mediu

7 - 7.99
Avansat

8 - 8.99
Experim.

9 - 9.99
 -

10

Proba D - Competențe digitale
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82

23

7
12

3 1 0 0

Candidati inscrisi Candidati reusiti 5 - 5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

Proba E)c -  Matematica scris

63

26

7
9

2 3
5

0

8
5

2
0 1 1 1 0

6
3 2 1 0 0 0 0

5 4
2 1 1 0 0 0

Candidati inscrisi Candidati reusiti 5 - 5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

Proba E)d - Biologie scris Proba E)d - Geografie scris Proba E)d - Chimie scris Proba E)d - Fizica scris
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EXAMENUL DE BACALAUREAT 2020 

SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 

Situația candidaților la examenul de bacalaureat 

              

Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 
47 38 (80,85%) 9 (19,15%) 0 (0%) 32 (84,21%) 28 (87,5%) 4 (12,5%) 6 (15,79%) 3 (50%) 3 

(50%) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Seral 3 2 (66,67%) 1 (33,33%) 0 (0%) 2 (100%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvență 
redusă 

2 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 
52 41 (78,85%) 11 (21,15%) 0 (0%) 35 (85,37%) 31 (88,57%) 4 (11,43%) 6 (14,63%) 3 (50%) 3 

(50%) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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2 2

0 0 0 0

2

00 0 0 0 0 0 0 0
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Bacalaureat 2015 Bacalaureat 2016 Bacalaureat 2017 Bacalaureat 2018 Bacalaureat 2019 Bacalaureat 2020

Promovabilitate (%) 43,02 31,15 39,58 14,86 30,33 17,33
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1.5.2 Rezultatele obţinute de elevi în ultimii 4 ani: procent de promovare pe cicluri 
 

Învăţământ liceal cursuri de zi 

An şcolar 

Număr elevi 

la început de 

an şcolar 

Număr elevi 

rămaşi la sfârşit 

de an şcolar 

Număr elevi 

promovaţi 

Număr elevi 

repetenţi 

Număr elevi alte 

situaţii 

 

Procent de 

promovare 

2016-2017 379 373 358 3 12 96% 

2017-2018 349 346 334 6 6 97% 

2018-2019 337 335 323 10 2 96% 

2019-2020 340 332 326 6 0 98% 

 

 
 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Promovabilitate (%) 96% 97% 96% 98%

96%

97%

96%

98%

95%

96%

96%

97%

97%

98%

98%

99%

Învățământ liceal cursuri de zi (%)
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Învăţământ profesional ,cursuri de zi 

An şcolar Număr elevi la 

început de an 

şcolar 

Număr elevi 

rămaşi la sfârşit 

de an şcolar 

Număr elevi 

promovaţi 

Număr elevi 

repetenţi 

Număr elevi alte 

situaţii 

Procent de 

promovare 

2016-2017 131 134 100 34 0 75% 

2017-2018 143 139 119 18 2 86% 

2018-2019 120 122 90 32 0 74% 

2019-2020 79 80 70 10 0 88% 

 

 
 
Învăţământ DUAL ,cursuri de zi 

An şcolar Număr elevi la 

început de an 

şcolar 

Număr elevi 

rămaşi la sfârşit 

de an şcolar 

Număr elevi 

promovaţi 

Număr elevi 

repetenţi 

Număr elevi alte 

situaţii 

Procent de 

promovare 

2018-2019 14 14 14 0 0 100% 

2019-2020 60 60 59 1 0 98% 

 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Promovabilitate (%) 75% 86% 74% 88%

75%

86%

74%

88%

60%
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80%

90%

Învățământ profesional (%)
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Învăţământ liceal cursuri seral 

An şcolar Număr elevi la 

început de an 

şcolar 

Număr elevi 

rămaşi la sfârşit 

de an şcolar 

Număr elevi 

promovaţi 

Număr elevi 

repetenţi 

Număr elevi alte 

situaţii 

Procent de 

promovare 

2016-2017 30 30 27 0 3 90% 

2017-2018 61 68 58 0 10 85% 

2018-2019 74 74 57 0 17 77% 

2019-2020 79 80 67 8 5 84% 

 

 
 
 

 

2018-2019 2019-2020

Promovabilitate (%) 100% 98%

100%

98%
97%

98%

99%

100%

101%

Învățământ profesional DUAL (%)
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Promovabilitate (%) 90% 85% 77% 84%
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Învățământ liceal cursuri SERAL (%)
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Învăţământ liceal cursuri cu frecvenţă redusă 

An şcolar Număr elevi la 

început de an 

şcolar 

Număr elevi 

rămaşi la sfârşit 

de an şcolar 

Număr elevi 

promovaţi 

Număr elevi 

repetenţi 

Număr elevi alte 

situaţii 

Procent de 

promovare 

2016-2017 83 93 74 12 7 80% 

2017-2018 71 71 71 0 0 100% 

2018-2019 100 99 71 16 12 72% 

2019-2020 127 126 117 9 0 93% 
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1.5.3 Rezultate la examenul de certificare a competențelor profesionale a absolvenților nivel 3 și 4, anul școlar 2019-2020 

 

 

Nr 
crt 

Calificarea 
profesională  

Număr candidați 

Înscriși Prezenți 

Admiși 

Total 
Femini

n 

din care cu calificativ 

Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător 

Tota
l 

Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin 

1. 
Tehnician mecanic 
pentru întreținere 

și reparații 
17 0 17 0 17 0 4 0 13 0 0 0 0 0 

2. 

Tehnician 
desenator pentru 

construcții și 
instalații 

10 6 10 6 10 6 5 3 5 3 0 0 0 0 

3. 
Tehnician în 
automatizări 

27 4 27 4 27 4 8 1 19 3 0 0 0 0 

4 
Tehnician în 
administrație 

12 7 12 7 12 7 7 4 4 3 1 0 0 0 

TOTAL GENERAL 66 17 66 17 66 17 24 8 41 9 1 0 0            0 0 

                

 

12 12
7 4 1 0

17 17

4

13

0 0

27 27

8

19

0 0

10 10
5 5

0 0

Candidaţi înscrişi Candidaţi promovaţi Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător

REZULTATE EXAMEN DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE, 
NIVEL IV, 2019-2020

Tehnician în administraţie - seral Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Tehnician în automatizări Tehnician desenator pentru construcții și instalații
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Rezultatele examenului de certificare a calificării 
profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani 
Sesiunea  iunie-iulie 2020 
NIVEL 3  

Nr. crt. 
Calificarea 

profesională  

Număr candidați 

Înscriși Prezenți 

Admiși 

Total Feminin 

din care cu calificativ 

Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător 

Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin 

1 SUDOR 9 0 9 0 9 0 0 0 2 0 7 0 0 0 

2 

MECANIC 
ECHIPAMENTE 
HIDRAULICE SI 
PNEUMATICE 

16 0 16 0 16 0 3 0 4 0 9 0 0 0 

3 

INSTALATOR, 
INSTALATII 
TEHNICO 

SANITARE SI 
DE GAZE 

12 0 12 0 12 0 6 0 6 0 0 0 0 0 

 
               

 
 

Candidaţi înscrişi
Candidaţi promovaţiExcelent

Foarte bine
Bine

Satisfăcător

16 16

3 4

9

0

9 9

0 2

7

0

12 12

6
6

0
0

REZULTATE EXAMEN DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE, NIVEL III, 2019-2020
Mecanic 
echipamente 
hidraulice și 
pneumatice

Sudor

Instalator instalații 
tehnico-sanitare și 
de gaze
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1.6.  CONTEXTUL DE POLITICI PENTRU EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

 

 

1.6.1 Contextul  european 

 

Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în 

următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o 

economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de 

muncă, productivitate şi coeziune socială. La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat 

la Consiliul European din 25- 26 martie 2010 şi definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010. 

Priorităţi: 

▪ Creştere inteligentă: Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare 

▪ Creştere durabilă: Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi 

ecologice 

▪ Creştere inclusivă Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială 

Ţinte: 

• Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75% 

• Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare 

• Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10; cel puţin 40% din tineri (30-34 ani) să fie absolvenţi de 

învăţământterţiar 

• “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea cu 20% a ponderii 

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

cu 1990 

• Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie Inţiativa:“Agenda pentru noi competenţe 

şi locuri de muncă" – Măsuri la nivelul statelor membre (selecţie):  

1. Promovarea şi monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social  

2. Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţieişi lumea muncii, în special prin implicarea 

partenerilor sociali în planificarea ofertei de educaţie şi fomare profesională  

3. Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional al Calificărilor corelat cu 

EQF  

4. Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi superior şi prin 

formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a competenţelor cerute pentru angajare 

în formarea continuă şi pe piaţa muncii  

Inţiativa: “Tineretul în mişcare” – Linii de acţiune principale:  

1. Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să asigure competenţe cheie şi 

excelenţă 

2. Promovarea atractivităţii învăţământului superior pentru economia bazată pe cunoaştere 

3. Susţinerea unei dezvoltări puternice a învăţării transnaţionale şi a mobilităţii profesionale pentru 

tineri 

4. Măsuri de reducere a şomajului şi de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor  

5. Sprijinirea tinerilor cu risc  

6. Susţinerea tinerilor antreprenori şi a activităţilor independente.  

 

Analizele demografice arată că la nivelul Uniunii Europene în perioada 2000-2015 va fi 

necesară asigurarea unui milion de cadre didactice calificate pentru învăţământul primar şi secundar. 

Părăsirea sistemului de educaţie de către 50% din numărul actual de cadre didactice va constitui o 

serioasă problemă pentru ţările Uniunii Europene în sensul formării, motivării şi reţinerii personalului 

didactic calificat în sistemul educaţional. În momentul de faţă, în care UE încearcă să reducă impactul 

actualei recesiuni economice şi să pregătească terenul pentru relansarea creşterii, este vital să se 

menţină ritmul în favoarea investiţiei în educaţie, care să fie atât eficientă, cât şi echitabilă. 
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Raportul de progres Europa 2020 din ianuarie 2011 evidenţiază următoarele aspecte: 

-ţinta pentru reducerea ratei de abandon şcolar timpuriu la sub 10% la nivelul UE nu poate fi atinsă în 

baza ţintelor stabilite la nivel naţional de către statele membre (se estimează o rată de 10,5%), 

-ţinta de majorare a procentajului persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani, absolvenţi ai 

învăţământului terţiar sau echivalent, până la cel puţin 40% nu va putea fi îndeplinită pe baza ţintelor 

naţionale asumate de statele membre (se estimează o pondere de 37,3%) 

 

 

1.6.2 Contextul naţional 

 

În perioada de referinţă a PND 2007-2013, România trebuie să se racordeze atât la Politica de 

Coeziune a Uniunii Europene, cât şi la priorităţile Strategiei Europa 2020, la realizarea cărora va trebui 

să-şi aducă propria contribuţie. Este de menţionat că propunerile Comisiei Europene privind 

managementul Fondurilor Structurale în perioada de programare 2007-2013 reflectă o reorientare 

sporită în sensul susţinerii eforturilor de atingere a obiectivelor fundamentale ale iniţiativelor Agenda 

pentru noi competenţe şi locuri de muncă şi Tineretul în mişcare, respectiv creşterea competitivităţii, 

ocuparea deplină şiprotecţia durabilă a mediului.  

 

Preocupările privind calitatea învăţământului şi prevederile impuse de noul cadru legislativ 

constituie premise pentru asigurarea unui corelări corespunzătoare între obiectele educaţionale şi 

nevoile de dezvoltare economică şi socială specifice unei economii bazate de cunoaştere. Noua lege a 

educaţiei accentuează dimensiunile şi principiile specifice: orientarea educaţiei către dezvoltarea 

competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor, o ofertă educaţională mai flexibilă, posibilitatea de a realiza 

parcursuri şcolare individualizate prin alternative educaţionale, introducerea unor noi mijloace de 

selectare şi organizare a conţinutului disciplinelor de învăţământ, adaptarea conţinutului învăţării la 

cerinţele vieţii cotidiene şi corelarea acesteia cu cerinţele pieţei forţei de muncă. 

 

Educaţia şi formarea profesională - Orizont 2020 

 

Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE-27 în domeniul educaţiei şi 

formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate unde 

ţintele sunt cele ale UE pentru 2010. 

 

Direcţii strategice de acţiune: 

- Restructurarea ciclurilor de învăţămant şi redefinirea programelor de pregătire în funcţie de nivelurile 

de referinţă agreate pentru Cadrul Naţional al Calificărilor, astfel încât să fie asigurate transparenţa 

sistemului care sprijină învăţarea pe tot parcursul vieţii precum şi 

mobilitatea ocupatională. 

- Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei instituţionale, având la bază managementul cunoaşterii; crearea 

reţelelor de cooperare care să includa parteneriatele public-privat în conditiile descentralizării 

sistemului de învăţământşi al autonomiei universitare; 

- Profesionalizarea managementului educaţional şi a guvernanţei prin formarea resurselor umane 

pentru leadership eficient, pentru promovarea atitudinilor participative, proactiveşi anticipative şi prin 

dezvoltarea competenţelor specifice, acordând aceeaşi prioritate celor sociale şi personale. 

- Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaştere a achiziţiilor de 

învăţare dobândite în contexte non-formale sau informale. Până în 2020 - acces real la centre de 

validare a competenţelor dobândite în asemenea contexte. 

- Diversificarea ofertei educaţionale non-formale şi informale. Cuprinderea în sisteme de învăţare 

permanentă: minimum 15% din grupa de vârstă 25-64 ani. 

- Accentuarea pregătirii tinerilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii şi capacitate 

de a se adapta competitiv pe piața muncii din UE. 
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- Dezvoltarea unor programe de studiu diferenţiate conform specificului regiunilor şi nevoilor 

elevilor/studenţilor 

- Extinderea învăţământului şi formării profesionale de calitate în mediul rural, 

cultivarea egalităţii de şanse şi atragerea în sistemul educaţional a tinerilor din grupurile defavorizate. 

- Extinderea cooperării internaţionale prin programe şi proiecte europene, bilaterale, transfrontaliere 

 

 

1.6.3. Contextul local 

 

În judeţului Sălaj, preocupările privind calitatea învăţământuluişi prevederile noului cadru 

legislativ constituie premise pentru asigurarea unei corelări corespunzătoare între obiectivele 

educaţionaleşi nevoile de dezvoltare economică şi socială specifice unei economii bazate pe 

cunoaştere. În ceea ce priveşte oferta curentă de formare profesională iniţială, accentul a fost pus pe 

dimensiuni şi principii specifice: 

➢orientarea educaţiei către dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor; 

➢ ofertă educaţională flexibilă; 

➢posibilitatea de a realiza parcursuri şcolare individualizate; 

introducerea unor mijloace noi de selectare şi organizare a conţinutului modulelor de specialitate şi 

adaptarea acestui conţinut al învăţării la cerinţele vieţii cotidiene şi la caracteristicile pieţei forţei de 

muncă; 

➢responsabilizarea partenerilor sociali la probleme legate de educaţie.  

 

Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii s-a realizat şi prin modul de 

fundamentare a cifrei de şcolarizare pentru fiecare an şcolar. În învăţământul preuniversitar din judeţul 

Sălaj, cifra de şcolarizare s-a realizat potrivit metodologilor aprobate de M.E.N., iar pentru 

învăţământul profesional şi tehnic fundamentarea planului de şcolarizare s-a realizat pe baza nevoilor 

de dezvoltare economică identificate la nivel judeţean împreună cu partenerii economici şi sociali. Un 

impediment considerabil în calea planificării ofertei de formare profesională este incapacitatea tuturor 

factorilor implicaţi de a face distincţia între cererea de forţă de muncă pe termen scurt şi pe termen 

lung. Marea majoritate a agenţilor economici pun prea mult accentul pe cererea de forţă de muncă pe 

termen scurt şi pe problemele presante actuale. Capacitatea de prognoză la nivelul angajatorilor, în 

multe cazuri este redusă. Planificarea în învăţământul profesional şi tehnic a căpătat o nouă 

dimensiune, prin includerea reprezentanţilor nivelului regional de dezvoltare în organismele cu rol 

consultativ. Dezvoltarea regională va constitui baza pentru cea mai mare parte a sprijinului pe care 

România urmează să-l primească din partea Uniunii Europene, prin intermediul fondurilor structurale. 

Foarte importantă, în acest context, este activitatea Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului 

Social, rolul acestui organism consultativ al Inspectoratului ŞcolarJudeţean fiind unul definitoriu în 

proiectarea ofertei de formare iniţială. 
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PARTEA A II- A ANALIZA NEVOILOR 
 

2.1 ANALIZA MEDIULUI EXTERN. ANALIZA PESTE 

 

Analiza P.E.S.T.E 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Prezentarea municipiului Zalău 

 

Municipiul Zalău Reşedinţă a judeţului Sălaj, municipiul este situat în zona centrală a 

Sălajului, în bazinul hidrografic al râului Zalău, având o suprafaţă totală de 90,9 kmp şi o populaţie de 

62.927 locuitori. Situat pe axa Cluj – Satu Mare – Petea Vamă, este conectat la o reţea rutieră cu acces 

spre culoarele europene. În prezent, oraşul Zalău este un centru industrial important al Sălajului prin 

fabricarea produselor din cauciuc şi cord metalic (S.C. Michelin Romania SA, PL Zalău Anvelope şi 

PL Zalău Cord.), prin industria metalurgică de maşinişi echipamente (S.C Silcotub S.A., S.C. 

Rominserv Valves I.A.I.F.O S.A.), industria produselor textile, de tricotaje şi a confecţiilor de 

îmbrăcăminte (S.C. Universal Co SA, S.C. Uniconf S.A.,), etc.  

După anul 1989, în peisajul economic al municipiului şi-au făcut apariţia o multitudine de 

activităţi din sectorul terţiar, cu capital privat, fapt ce indică o evoluţie economică, bazată pe principiile 

unei economii funcţionale de piaţă, cu tendinţe de stabilizare şi capitalizare. Oraşul, pe lângă 

importanţa sa economică, constituie şi un centru cultural, educaţional, şi un atractiv areal turistic. 

Zalăul se remarcă prin dezvoltarea unor nuclee de învăţământ universitar cu 2.000 de studenţi: 3 colegii 

universitare acreditate şi 2 filiale a universităţilor private Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din 

Arad, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca. La 7 km 

de Zalău se află Castrul Roman Porolissum, atracţie arheologică şi turistică unică la nivel naţionalşi 

european. Deşiiniţial un era cunoscut foarte bine, în prezent prin eforturile depuse de Primăria 

municipiului Zalău, în special prin organizarea Zilelor Romane, eveniment anual, se doreşte 

promovarea acestui obiectiv turistic unic. Municipiul Zalău este reşedinţa administrativă a judeţului 

Sălaj.  

Politic 

• descentralizarea lentă a unitatilor de 
invatamant; 

• incoerenţa legislativă; 

• sprijin financiar acordat de către comunitatea 
locală; 

• asigurarea calitatii in activitatea de educatie; 

• formarea si perfectionarea resurselor umane; 

• informatizarea invatamantului. 

• Functionarea clasei pregătitoare în scoală. 

Economic 

• resurse bugetare limitate, insuficiente pentru 
o oferta educațională de calitate; 

• criza financiară şi economică; 

• resurse extrabugetare care  completeaza 
nevoile institutiei; 

• orientarea elevilor spre profiluri si 
specializări care acopera cererea de pe piata 
muncii; 

Social 

• existenta unor elevi proveniti din medii 
sociale defavorizate; 

• scăderea numărului de elevi în clase prin 
emigrarea familiilor; 

• sprijin material acordat elevilor aflati in situatii 
financiare dezavantajate ; 

• sprijin financiar pentru elevii cu CES. 

Tehnologic 

• Implementarea programelor AEL  şi ECDL; 

• Dotarea școlii cu tehnologie informatizată  

• Racordarea școlii la reteaua Internet. 
 

Ecologic 

• mediul  înconjurător nu este afectat, 
neexistând unităţi economice în apropiere; 

• şcoala participă la programe de educaţie 
ecologică  iniţiate de cadre didactice sau cu 

parteneri educaţionali. 
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2.1.2 Analiza planului local de acţiune pentru dezvoltarea învăţământului profesional si tehnic - 

2014-2020 

Ideea fundamentală care stă la baza dezvoltării şi furnizării ÎPT este aceea a parteneriatului. S-

a estimat că un procent de 40-50% din ceea ce învaţă elevii se dobândeşte în şcoală, restul de 50- 60% 

fiind dobândit în familie şi în comunitate. De aceea este foarte important ca şcolile să colaboreze cu 

comunitatea şi cu factorii interesaţi pentru a planifica şi a furniza învăţământul profesional şi tehnic şi 

serviciile de sprijin aferente. Importanţa învăţământului profesional şi tehnic, în structura 

învăţământului românesc, rezultă din cel puţin două considerente nominalizate de către studiile 

efectuate în ţările Uniunii Europene: - educarea şi instruirea este un instrument al politicii active în 

domeniul pieţei muncii, ea adaptează aptitudinile vocaţionale la nevoile cererii, constituind astfel un 

element de bază în realizarea unei pieţe a muncii mai flexibilă - este necesară investirea în resursele 

umane, în vederea creşteriicompetitivităţiişi mai ales pentru asimilarea de noi tehnologii. În judeţul 

Sălaj, preocupările privind calitatea învăţământuluişi prevederile noului cadru legislativ constituie 

premise pentru asigurarea unei corelări corespunzătoare între obiectivele educaţionale şi nevoile de 

dezvoltare economică şi socială specifice unei economii bazate pe cunoaştere. În ceea ce priveşte oferta 

curentă de formare profesională iniţială, accentul a fost pus pe dimensiuni şi principii specifice:  

✓ orientarea educaţiei către dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor;  

✓ ofertă educaţională flexibilă;  

✓ posibilitatea de a realiza parcursuri şcolare individualizate;  

✓ introducerea unor mijloace noi de selectare şi organizare a conţinutului modulelor de 

specialitate şi adaptarea acestui conţinut al învăţării la cerinţelevieţii cotidiene şi la 

caracteristicile pieţeiforţei de muncă;  

✓ responsabilizarea partenerilor sociali la probleme legate de educaţie.  

Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii s-a realizat şi prin modul de 

fundamentare a cifrei de şcolarizare pentru fiecare an şcolar, potrivit metodologilor aprobate de 

M.E.C.I. / M.E.C.T.S./M.E.N/M.E.C.S, iar pentru învăţământul profesional şi tehnic fundamentarea 

planului de şcolarizare s-a realizat pe baza nevoilor de dezvoltare economică identificate la nivel local 

împreună cu partenerii economici şi sociali. Un impediment considerabil în calea planificării ofertei 

de formare profesională este incapacitatea tuturor factorilor implicaţi de a face distincţia între cererea 

de forţă de muncă pe termen scurt şi pe termen lung. Marea majoritate a agenţilor economici pun prea 

mult accentul pe cererea de forţă de muncă pe termen scurt şi pe problemele presante actuale. 

Capacitatea de prognoză la nivelul angajatorilor, în multe cazuri este redusă. Planificarea în 

învăţământul profesional şi tehnic a căpătat o nouă dimensiune, prin includerea reprezentanţilor 

nivelului regional de dezvoltare în organismele cu rol consultativ. Dezvoltarea regională va constitui 

baza pentru cea mai mare parte a sprijinului pe care România urmează să-l primească din partea 

Uniunii Europene, prin intermediul fondurilor structurale. Foarte importantă, în acest context, este 

activitatea Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, rolul acestui organism consultativ 

al Inspectoratului ŞcolarJudeţean fiind unul definitoriu în proiectarea ofertei de formare iniţială. La 

nivelul judeţului Sălaj se constată o rată crescută a şomajului şi mai ales a celui de lungă durată în 

rândul tinerilor, fapt ce sugerează o problemă serioasă a sistemului de pregătire educaţional.  

Chiar dacă oferta educaţională s-a făcut ţinând cont de planul de dezvoltare economică şi 

socială a judeţului pe termen mediu şi lung şi prognoza cererii de forţă de muncă trebuie luate în 

continuare măsuri privind asigurarea accesului egal pentru toţi la procesul de învăţare şi obţinerea 

competenţelor şi calificărilor necesare integrării sustenabile pe piaţa muncii. Această prioritate are 

drept ţintă atât nevoile specifice ale indivizilor anterioare abandonului şcolar sau finalizării procesului 

de educaţie, precum şi nevoile ulterioare absolvirii ca persoană activă, integrată pe piaţa muncii, în 

vederea prevenirii şomajului în rândul tinerilor sau slabei participări la pregătirea profesională 

continuă, fenomene a căror amploare necesită acţiuni naţionale şi nu intervenţii regionale, care au un 

efect şi un impact limitat. 

O parte din punctele tari şi oportunităţile oferite de către învăţământul profesional şi tehnic din 

judeţul nostru sunt:  

✓ procentul foarte mare al cadrelor didactice calificate (peste 99%)  
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✓ participarea multor unităţişcolare din învăţământul profesional şi tehnic din judeţ în programe şi 

proiecte: Phare, Comenius, Socrates, etc.  

✓ posibilitatea realizării unui curriculum cu specific local  multe cadre didactice de specialitate au 

participat la specializări prin masterate, studii postuniversitare, doctorate, etc.  

✓ un număr mare de cadre didactice (8 cadre didactice) sunt membre ale Comisiilor naţionale de 

specialitate  

✓ în judeţul nostru există colegii tehnice sau grupuri şcolare specializate în anumite domenii de 

pregătire, ceea ce face posibilă adaptarea mai uşoară la cerinţele imediate cerute de piaţa muncii.  

Dintre punctele slabe şi constrângerile existente pot fi amintite:  

✓ lipsa pe termen lung a unei oferte de locuri de muncă calificate, dat fiind faptul că învăţământul 

califică o persoană în câţiva ani  

✓ resursele financiare tot mai precare ale multor familii, mai ales cele din mediul rural, care nu permit 

şcolarizarea la oraş a copiilor lor  

✓ realizarea instruirii practice şi laboratorului tehnologic cu un număr mare de elevi simultan  

✓ reorganizarea permanentă a societăţilor comerciale, situaţia economică instabilă, duce la lipsa de 

încredere în învăţământulvocaţional (care califică)  

 Având în vedere cele câteva considerente de mai sus, o întrebare care trebuie pusă în 

permanenţă, este legată de felul în care învăţământul profesional şi tehnic din judeţul nostru, prin 

structura sa organizatorică, prin posibilităţile materiale şi umane de care dispune, poate răspunde 

necesităţilor actuale şi de viitor de pe piaţa forţei de muncă. Acesta este unul din motivele pentru 

care lucrarea de faţă caută să dea răspunsuri la întrebări de genul: ce se va întâmpla cu acest tip de 

învăţământ în următorii ani?, care sunt calificările profesionale cerute pe piaţă în următorii ani?, 

care sunt domeniile în care judeţul nostru va avea o evoluţie economică ascendentă în următorii 

ani? şi altele. Planurile locale, realizate de către Inspectoratele şcolare judeţene, cu consultarea 

Comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social pentru învăţământul profesional şi tehnic 

(CLDPS) stau şi la baza restructurării şi eficientizării reţelei şcolare din fiecare judeţ. Totodată, ele 

reprezintă instrumente de bază pentru proiectarea şi planificarea dezvoltării unităţilor de 

învăţământ, reflectată în Planul de acţiune a şcolii (PAS), precum şi pentru fundamentarea 

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

 

2.1.3 Analiza demografică. Implicaţii pentru învăţământul profesional şi tehnic 

 

În timp ce UE se extinde din ce în ce mai mult, iar prosperitatea economică a cetăţenilor săi 

creşte constant, spectrul îmbătrânirii populaţiei începe să bântuie Europa. Numărul copiilor scade 

din ce în ce mai mult, iar rezultatul este periclitarea pieţei forţei de munca şi a sistemelor de sănătate 

şi de pensii. Statisticile demografice sunt alarmante: populaţia Europei scade dramatic. Printre 

subiectele care au generat cel mai mare interes s-au numărat imigrarea ca modalitate de echilibrare 

a situaţiei, solidaritatea între generaţii, îmbătrânirea şi sănătatea. Comisia pentru Ocuparea forţei 

de muncă şi afaceri sociale a Parlamentului European a dat publicităţii un studiu privind „Viitorul 

demografic al Europei în perspectiva anului 2050”. 

 

Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru 

învăţământul profesional şi tehnic. 

 

Concluzii  Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

Declinul demografic 

general 

Impune nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării 

resurselor umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare în 

capitalul uman. Datorită reducerii prognozate a populaţiei tinere 

există pericolul unui deficit de forţă de muncă tânăra calificată, 

dar şi necesitatea de personal calificat pentru asistenţa socială şi 

medicală, care se vor avea în vedere la planificarea ofertei 

educaţionale 
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Reducerea naturală 

prognozată a populaţiei 

tinere 

Creşterea nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă 

tinere de a participa la forţa de muncă locală, racordarea realistă 

la piaţa europeană a muncii – acţiuni de planificare a ofertei 

educaţionale, de informare, orientarea şi consiliere, optimizarea 

alocării resurselor, prin concentrarea pregătirii în şcoli viabile, în 

paralel cu rezolvarea problemelor de acces, colaborarea şcolilor 

în reţea prin ofertă cuprinzătoare şi diversificată, eliminarea 

paralelismelor nejustificate şi colaborarea pentru acoperirea 

teritorială optimă. 

Fenomenul de 

îmbătrânire 

demografică 

Sporirea numărului de personal calificat pentru asistenţă socială 

şi medicală şi nevoi educaţionale specifice. 

Ponderea semnificativă a 

populaţiei feminine 

O ofertă de pregătire dorită de populaţia feminină, programe de 

sprijin pentru participarea la educaţie. 

Ponderea semnificativă a 

populaţiei rurale 

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 

studii în mediul rural. 

Diversitatea etnică Educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului egal 

la educaţie şi a varietăţii opţiunilor, programe de sprijin asupra 

grupurilor etnice dezavantajate . 

Consolidare relativă a 

vârstei de mijloc (35-55 

ani) 

active pe piaţa muncii 

Nevoia crescândă de formare continuă şi implicarea activă a 

şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi. 

 

 

2.1.4 Analiza mediului economic al judeţului Sălaj. Implicaţii pentru învăţământul tehnic şi 

profesional  

Economia judeţului Sălaj este caracterizată drept o economie industrial - agrară, specializată în 

industria uşoară, construcţii de maşini şi echipamente, industrie alimentară şiproducţie de mobilier şi 

dispunând de un sector primar şiterţiar în ascensiune. 

Producţia industrială per ansamblu creşte de la an la an cu aproximativ 1,1% datorită sectorului 

energetic, a cărui producţie a înregistrat o creştere cu 3,8% şi a ramurilor industriei prelucrătoare (cu 

1,2%).  

În conformitate cu datele furnizate de către DirecţiaJudeţeană de Statistică Sălaj, principalele 

ramuri ale industriei în care îşidesfăşoară activitatea agenţii economici sunt:  

1. Industria prelucrătoare (608 agenţi economici), din care :  

a. alimentară, băuturi şi tutun (132);  

b. producţia de mobilier şi alte activităţi industriale (82);  

c. fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (67);  

d. fabricarea lemnului şi a produselor din lemn şi plută (60);  

e. industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (51);  

f. fabricarea altor produse din minerale nemetalice (42);  

g. construcţii de maşini, utilaje şi echipamente (20);  

2. Industria extractiva (14 agenţi economici);  

3. Energie electrică şi termică (10 agenţi economici).  

În ultimii ani, volumul investiţiilor în regiune tinde să se stabilizeze în anumite sectoare, 

înregistrând creşteri constante, însă reduse ca şi intensitate în sectoarele: construcţii metalice, hoteluri 
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şi restaurante (turism), maşinişi echipamente, textile, producţie mobilier, transporturi terestre, comerţ 

cu ridicata şi cu amănuntul. Pentru a susţinecreştereacompetitivităţii industriei locale şi implicit pentru 

a susţine dezvoltarea economică a judeţului, este necesară utilizarea de către agenţii economici a 

potenţialului strategic şi de transfer tehnologic al standardelor.  

Obiectivul general al dezvoltării durabile este de a găsi un echilibru al interacţiunii dintre patru 

sisteme: economic, uman, ambiental şi tehnologic într-un proces funcţional dinamic şi flexibil.  

Dezvoltarea durabilă impune revizuirea nevoilor prezente fără a compromite 

posibilităţilegeneraţiei viitoare Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Sălaj are în vedere: 

✓ Diversificarea şi extinderea bazei industriale  

✓ Valorificarea resurselor agricole şi dezvoltarea mediului rural  

✓ Dezvoltarea în mediul rural a întreprinderilor mici şi mijlocii cu activităţi prestatoare de 

servicii, de prelucrare a produselor agricole, care să asigure o mai bună valorificare a producţiei 

vegetale şi animale.  

✓ Dezvoltarea turismului şi a serviciilor adiacente  

✓ Dezvoltarea potenţialului de resurse umane  

✓ Operaţiuni majore de dezvoltare economico-socială şi urbanistică a teritoriului şilocalităţilor: 

drumuri rapide, centuri de ocolire, dezvoltarea aeroportului, heliport, amplificarea telefoniei în 

judeţ 

✓ Obiective de investiţii de utilitate publică: alimentarea cu apă, canalizare, locuinţă, învăţământ, 

sănătate, turism, management al deşeurilor urbane 

 

Concluzii din analiza mediului economic privind economia judeţului Sălaj 

Implicaţii pentru ÎPT 

 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, 

IPT 

Ritmul susţinut de creştere 

economică din ultimii ani, 

reflectat în dinamica PIB şi 

a productivităţii muncii 

Este necesară o continuă prospectare şi adaptare proactiva a 

sistemului de educaţieşi formare profesională la nevoile pieţei, 

ţinând cont de contextul social şi economic . 

Provocări induse de 

procesul de integrare 

europeană 

Dinamica investiţiilor brute 

şi a investiţiilor străine 

Se impune: creşterea nivelului de calificare, 

importanţacompetenţelor cheie, limbile străine, antreprenoriat, 

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 

Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile. 

Tendinţa de creştere a 

ponderii unor sectoare 

economice (ex.: serviciile şi 

construcţiile), în paralel 

cu scăderea ponderii altor 

sectoare în formarea PIB şi 

a VAB regional. 

Diversitatea activităţilor 

industriale sau dimpotrivă 

concentrarea 

activităţilorindustriale în 

anumite 

sectoare 

Oferta educaţională trebuie să reflecte, prin structura ofertei 

(proporţional cu nevoile pieţei muncii ) ponderea crescută a 

sectoarelor economice în dezvoltare: servicii, construcţii. 
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Modificări structurale din 

economie evidenţiate prin 

modificări ale ponderilor 

sectoarelor şi activităţilor 

economiei naţionale la 

formarea PIB şi VAB 

Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare profesională iniţială 

prioritare pentru dezvoltarea locală Competenţe adecvate şi o 

mobilitate ocupaţională sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de 

muncă. 

Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL). Realizarea de 

CDL conform cerinţelor agenţilor economici. 

Ponderea crescândă a IMM Adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse 

Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale 

solide. Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, 

cu competenţe specifice economiei de piaţă Adaptări prin 

curriculum în dezvoltare locală (CDL) Dezvoltarea parteneriatul 

şcoală-agenţi economici 

 

 

 

 

Principalele concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru ÎPT 

 

• Necesarul de investiţii în resursa umană şi formarea profesională a cadrelor didactice în noile 

tehnologii pentru dobândirea de noi competenţe şi abilităţi cerute de piaţa muncii. Un rol important, în 

acest sens, îi va reveni educaţiei iniţiale (prin sistemele ÎPT şi universitar) şi educaţiei continue, pentru 

dobândirea de noi competenţe: mediu, calitate, comunicare, managementul riscului, conducerea 

afacerilor, pentru o activitate mai eficientă şi adaptată la condiţiile pieţei în continuă schimbare, 

precum şi pentru asigurarea competitivităţii; 

• Planurile de şcolarizare vor trebuie să reflecte noile priorităţi ale zonei în ansamblu, dar şi în 

perspectiva reorganizarii teritoriale. Planurile de şcolarizare vor trebui să reflecte priorităţile 

economice pe cele două componente de bază ale pieţei muncii: dezvoltarea antreprenoriatului şi 

dezvoltarea calificărilor (pregătirea tehnologică modernă/meseriile viitorului); 

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

tehnice generale, solide; 

• Eficientizarea parteneriatelor şcoală agent economic, prin introducerea elementelor de învăţământ 

dual; 

• Realizarea de CDL conform cerinţeloragenţilor economici; 

 

2.1.5. Analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru învăţământul profesional şi tehnic 

 

Ca expresie a raporturilor dintre cerere şi ofertă, piaţa muncii, se derulează în două trepte sau 

faze. Prima se manifestă pe ansamblul unei economii sau pe segmente mari de cerere şi 

ofertă,determinate de particularităţile tehnico-economice ale activităţilor. În cadrul acestei faze se 

formează condiţiile generale de angajare ale salariaţilor, se conturează principiile care acţionează pe 

piaţa muncii şi o anumită tendinţă de stabilire a salariilor. A doua fază reprezintă o continuare a celei 

dintâi şi constă în întâlnirea cererii cu oferta de muncă în termeni reali, în funcţie de condiţiile concrete 

de pe piaţamuncii. În această fază acţionează Serviciul Public de Ocupare (SPO). 

Cererea de muncă reprezintă nevoia de muncă salariată care se formează la un moment dat 

într-o economie de piaţă. 

Cererea se exprimă prin intermediul numărului de locuri de muncă vacante la un anumit 

moment. Satisfacerea nevoii de muncă se realizează pe seama utilizării disponibilităţilor de 

muncăexistente în societate, adică a volumului de muncă ce poate fi depusă de populaţia aptă de muncă 

întro perioadă dată. 

Trebuie să avem în vedere că nu toate disponibilităţile de muncă se constituie în ofertă, ci 

numai acelea care se perfectează cu un contract legal de muncă. 

Oferta de muncă este formată din munca pe care o pot depun membrii societăţii în condiţii 
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salariale. 

          Prin urmare, în oferta de muncă nu se includ femeile casnice, studenţii, precum şi persoanele 

care depun activităţi nesalariale (munca la negru). 

Oferta de muncă se exprimă prin diferenţa dintre populaţia aptă, disponibilă şi numărul 

persoanelor casnice, studenţilor şi celor care nu doresc să presteze nici un fel de activitate, întrucât, au 

suficiente resurse pentru a-şi asigura un nivel de trai decent sau au alte preocupări. 

           În acest sens se supun atenţiei următoarele aspecte: 

-pe termen scurt, cererea de muncă este practic invariabilă, deoarece dezvoltarea unor activităţi 

existente şi iniţierea altora noi, generatoare de locuri de muncă, presupun o anumită perioadă de timp; 

-oferta de muncă în ansamblul său se formează în decursul unui timp îndelungat în care creşte şi se 

instruieşte fiecare generaţie de oameni până la vârsta la care se poate angaja; 

-posesorii forţei de muncă au o mobilitate relativ redusă; oamenii nu se deplasează dintr-o 

localitate în alta şi nu-şi schimbă cu uşurinţă munca, ci sunt ataşaţi mediului economico-social,chiar 

dacă nu au avantaje economice. De asemenea, oferta de muncă depinde de vârsta, sexul, starea de 

sănătate, aptitudinile fiecărei persoane, condiţiile de muncă şi alte aspecte care nu sunt neapărat de 

natură economică. 

Conform cerinţelor Uniunii Europene politica ocupării forţei de muncă face parte din politica 

socială a unei ţări alături de: securitatea socială şi politică; menţinerea veniturilor (în special prin pensii 

şi indemnizaţii de şomaj); politica educaţională; politica asistenţei medicale; politica locuinţelor 

sociale; asistenţa socială; politica mediului (ecologică); politica în domeniul culturii; politica pentru 

tineret. 

Evoluţia resurselor de muncă în România s-a aflat, în ultimul deceniu, şi sub impactul unor 

fenomene demografice şi sociale precum: accelerarea scăderii fertilităţii şi menţinerea mortalităţii la 

un nivel ridicat, creşterea emigraţiei, etc. Aceste fenomene au contribuit la creşterea ponderii populaţiei 

în vârstă de 60 ani şi peste, precum şi la menţinerea la un nivel înalt a ratei de dependenţă demografică, 

cu deosebire în mediul rural. Pe piaţa forţei de muncă meseriile evoluează, iar un anumit număr de 

puncte de referinţă în ceea ce priveşte piaţa muncii trebuiesc reexaminate. Lucrătorii sunt îndreptăţiţi 

să primească, din parte Serviciilor de Ocupare, informaţii asupra schimbărilor din tehnologie, precum 

şi asupra repercursiunilor din domeniul economic, pentru a putea anticipa care este pregătirea 

profesională de care au nevoie sau modul de adaptare la cerinţele întreprinderii. Concurenţa pe pieţele 

forţei de muncă este dură, dat fiind faptul că nu vor exista suficiente posturi pentru toată forţa de muncă 

activă, în momentul în care vor avea loc schimbările impuse de modernizarea proceselor de activitate. 

De aceea, în acest context, analiza fluctuaţilor care apar în domeniul ocupaţional, poate conduce la o 

previziune care să constituie o bază fundamentată ştiinţific pentru politicile de formare profesională. 

Autorităţile publice vor trebui să asigure lucrătorilor posibilitatea de a învăţa pe tot parcursul vieţii şi 

de a-şi actualiza în permanenţă calificările pe care le au, oricine ar fi angajatorul lor sau condiţiile de 

muncă. Pentru determinarea indicatorilor de analiză a pieţei muncii se utilizează două serii de date: 

-Balanţa forţei de muncă (BFM), prin care se stabileşte, anual, populaţia activă civilă formată din 

populaţia ocupată civilă; şomerii înregistraţi 

-Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) pentru determinarea (cu periodicitate 

trimestrială şi anuală) a populaţiei active totale formată din populaţia ocupată totală; şomerii în sens 

BIM (şomerii definiţi conform recomandărilor Biroului Internaţional al Muncii). 

Concluzii din analiza structurii populaţiei ocupate civile.Implicaţii pentru Învăţământul 

Profesional şi Tehnic 
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Concluzii  Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

Scăderea ratei de 

ocupare rata şomajului 

peste media la nivel 

naţional, şomajul ridicat 

al 

tinerilor şişomajul de 

lungă durată 

Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei 

muncii. Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a 

elevilor Abordarea integrată a formării profesionale iniţialeşi 

continue, din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi cu scopul 

adaptării la cerinţelepieţei muncii. Implicarea în programele de măsuri 

active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele privind 

oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă 

după absolvirea şcolii. Parteneriate active cu agenţii economici, 

Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţişi alte organizaţii 

care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor 

învăţământului profesional şi tehnic – prioritate permanentă a 

managementului şcolar. 

Participarea scăzută a 

forţei de muncă în 

programe de formare 

continuă 

 

Implicare activă a şcolilor ca furnizori de formare pentru adulţi pentru: 

-creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi 

competenţe pentru adaptarea la schimbările tehnologice şi 

organizaţionale din întreprinderi, 

-adecvarea calificării cu locul de muncă, 

-reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii, 

-recunoaştereaşi valorificarea în experienţei profesionale şi a 

competenţelor dobândite pe cale formală şi informală, 

-diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor 

ţintă: ex. programe de formare la distanţă, consultanţă, etc. 

Evoluţiile sectoriale în 

plan ocupaţional, 

analizele şi prognozele 

privind evoluţia cererii şi 

ofertei de forţă de 

muncă 

 

Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată 

la toate nivelurile decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), 

unitate şcolară (PAS). Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre 

între oferta IPT şi nevoile de calificare Identificarea domeniilor şi 

pofilelor de formare profesională iniţială prioritare pentru dezvoltarea 

regională. Stabilirea ponderilor domeniilor şi pofilelor de formare 

profesională iniţială în oferta de şcolarizare în perspectiva 2013. 

Planurile de şcolarizare (realizat în termeni de calificări profesionale, 

grupate în domenii şiprofile) trebuie să reflecte nevoile de forţă de 

muncă în creştere în anumite sectoare/activităţi ale economiei 

naţionale (descrie în termeni de CAEN sau COR). Creşterea calităţii 

formării profesionale iniţiale menită să conducă la dobândirea de către 

absolvenţi a competenţelor profesionale la un nivel superior celorlalţi 

ofertanţi de forţă de muncă. Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor 

şi a unor parteneriate durabile şcoală-angajatori. Identificarea unor 

priorităţi strategice sectoriale pentru agricultură şi dezvoltarea rurală: 

Pregătirea tinerilor pentru exploatarea eficientă a potenţialului agricol 

– creşterea nivelului de calificare (nivel 3, competenţe integrate pentru 

exploatarea şi managementul fermei, procesarea primară a produselor 

agro-alimentare, etc.) Diversificarea ofertei de calificare având în 

vedere: agricultura ecologică, promovarea agroturismului, a 

meşteşugurilortradiţionale, valorificarea resurselor locale prin mica 

industrie şi dezvoltarea serviciilor Implicarea în programe de formare 

continuă pe două componente: formarea competenţelor necesare unei 

agriculturi competitive şi reconversia excedentului de forţă de muncă 

din agricultură spre alte activităţi 
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2.2  ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

Analiza mediului intern se bazează pe:  

- rapoartele de activitate din anii şcolari anteriori;  

- rapoartele de autoevaluare a calităţii, anuale, întocmite la nivelul catedrelor;  

- concluziile întâlnirilor profesorale la nivelul ariilor curriculare;  

- datele statistice anuale privind examenele de certificare a competentelor profesionale şi de absolvire, 

inserţie profesională ş.a.m.d. 

 

2.2.1 Diagnoza mediului intern 

 

Nevoile de educaţie ale comunităţii locale şi viziunea comună a grupurilor de interes au permis 

realizarea în unitatea noastră şcolară a unui învăţământ de calitate prin aplicarea flexibilă a  

standardelor de pregătire pentru cele 3 profile: profil real cu specializarea ştiinţele naturii; profil tehnic 

cu 5 domenii: Construcţii, instalaţiişi lucrări publice , Electronică-automatizări, Mecanică, 

Electromecanică; profil servicii  cu calificarea profesională Tehnician în administraţie,  

Funcţionăm cu majoritatea calificărilor acreditate cu excepţia, calificărilor profesionale: 

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, nivel 4, Tehnician tehnolog mecanic, nivel 5, din 

domeniul mecanică, Tehnician electromecanic, nivel 4, Electromecanic echipamente şi instalaţii 

industriale, nivel 3 din domeniul electromecanic, pentru care deţinem autorizaţia provizorie de 

funcţionare. 

Priorităţile, obiectivele şi ţintele noastre strategice, pe care considerăm că le-am îndeplinit, au 

fost următoarele: 

PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional și tehnic 

Obiectiv: Îmbunătăţirea managementului prin gestionarea eficientă a resurselor umane.  

Ţinta: Întărirea capacităţii de management, planificare şi monitorizare la nivelul unităţii de învăţământ 

PRIORITATEA 2: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii 

Obiectiv: Creşterea flexibilităţii sistemului de formare profesională; 

Corelarea planului de şcolarizare cu evoluţia demografică, opţiunile/interesele elevilor şi 

posibilităţile de inserţie profesională pe piaţa muncii. 

Ţinta: Creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat cu 1,5% şi realizarea planului de 

şcolarizare în proporţie de 100%  

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

Obiectiv: Desfăşurarea stagiilor  de pregătire practică a elevilor la agenţii economici parteneri ai 

școlii. Dezvoltarea învățământului dual 

Ţinta: 70% din elevii de la filiera tehnologică şi învăţământul profesional vor realiza stagiile de 

pregătire practică la agenţii economici.Creşterea cu 10% a gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa 

muncii 

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

adulţi                             

Obiectiv:Promovarea acţiunilor de orientare profesională realizate la nivelul unităţii. Identificarea  

surselor de stres şcolar. 

Ţinta: Scăderea numărului de absențe cu cel puțin 10% față de anul școlar precedent pe fondul unei 

activități continue de consiliere și orientare profesională a unui număr cât mai mare de elevi.Creşterea 

rezultatelor şcolare a elevilor, cel putin cu 15%. 

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

Obiectiv: Asigurarea calităţii activităţii didactice pentru formarea elevilor prin formarea şi 

dezvoltarea continuă a resursei umane 

Ţinta: Toţi profesorii formaţi pentru asigurarea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare; 45% din 

personalul şcolii finalizează cursuri de formare. 

 

2.2.2 Analiza informaţiilor de tip cantitativ  
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I. Populaţia şcolară, an şcolar 2020-2021 

 

Nr. 

Crt. 

Nivel  Filieră Profil / 

Domeniu 

Denumire specializare 

/ calificare 

profesională 

Număr clase  Număr 

elevi  

1. Învăţământ Liceal  cursuri de zi 

1.  

 

 

 

 

4 

TEORETICA Real Ştiinţe ale naturii a IX-a 1 24 

2.  

 

 

 

TEHNOLOGICĂ 

Tehnic/ 

Construcţii

, instalaţii 

şi lucrări 

publice 

Tehnician desenator 

pentru constructii si 

instalatii 

 

a IX-a 1 28 

3. Tehnic/ 

Mecanică 

Tehnician mecatronist 

 

a IX-a 1 30 

4. Tehnic/ 

Electrome

canică 

Tehnician electromecanic a IX-a 1 30 

5.  

 

 

 

 

4 

TEORETICA Real Ştiinţe ale naturii a X-a 1 29 

6.  

 

 

 

 

TEHNOLOGICĂ 

Tehnic/ 

Construcţii

, instalaţii 

şi lucrări 

publice 

Tehnician desenator 

pentru constructii si 

instalatii 

a X-a 1 21 

7. Tehnic/ 

Mecanică 

Tehnician mecanic 

pentru întreţinere şi 

reperaţii   

 

a X-a 1 14 

8. Tehnic/ 

Electrome

canică 

Tehnician electromecanic a X-a 1 23 

9.  

 

 

 

4 

TEORETICA Real Ştiinţe ale naturii a XI -a 1 22 

10.  

 

 

 

TEHNOLOGICĂ 

 

Tehnic/ 

Construcţii

, instalaţii 

şi lucrări 

publice 

Tehnician desenator 

pentru constructii si 

instalatii 

a XI -a 1 21 

11. Tehnic/ 

Mecanică 

Tehnician mecanic 

pentru întreţinere şi 

reperaţii   

 

a XI-a 1 17 

12. Tehnic/ 

Electrome

canică 

Tehnician electromecanic 

 

a XI-a 1 24 

13.  

 

 

 

 

4 

TEORETICA Real Ştiinţe ale naturii a XII-a 1 20 

14.  

 

 

 

 

TEHNOLOGICĂ 

Tehnic/ 

Mecanică 

Tehnician mecanic 

pentru întreţinere şi 

reperaţii   

 

a XII-a 1 13 

15. Tehnic/ 

Electronică 

automatizări Tehnician în automatizări 

a XII-a 1 21 
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16. Tehnic/ 

Construcţii

, instalaţii 

şi lucrări 

publice 

Tehnician desenator 

pentru constructii si 

instalatii 

a XII-a 1 13 

2. Învăţămant profesional  şi DUAL 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNOLOGICĂ 

Mecanică Sudor DUAL a IX-a 0,5 9 

2. Mecanică Mecanic echipamente 

hidraulice si 

pneumatice-DUAL 

 

a IX-a 0,5 20 

3. Electromeca

nic 

Electromecanic utilaje 

și instalaţii industriale-

DUAL 

a IX-a 1 22 

4. Constructii, 

instalatii si 

lucrari 

publice 

Instalator instalatii 

tehnico-sanitare si de 

gaze 

a X-a 0,5 14 

5. Electromeca

nic 

Electromecanic utilaje 

și instalaţii industriale-

DUAL 

a X-a 0,5 13 

6. Mecanică Mecanic echipamente 

hidraulice si 

pneumatice-DUAL 

a X-a 0,5 19 

7. Fabricarea 

produselor 

din lemn 

Tâmplar universal-

DUAL 

a X-a 0,5 10 

8. Mecanică Sudor 

 

a XI-a 0,5 8 

9. Mecanică Mecanic echipamente 

hidraulice şi 

pneumatice- DUAL 

a XI-a 0,5 15 

10. Constructii, 

instalatii si 

lucrari 

publice 

Instalator, instalaţii 

tehnico-sanitare şi de 

gaze 

 

a XI-a 1 15 

3. Învăţământ liceal cursuri cu frecvenţă redusă 

1.  

 

 

4 

 

 

 

TEORETICA 

 

 

 

 

Real 

 

Ştiinţe ale naturii a IX-a 1 18 

2. Ştiinţe ale naturii a X-a 1 25 

3. Ştiinţe ale naturii a XI-a 1 32 

4. Ştiinţe ale naturii a XII-a 1 29 

5. Ştiinţe ale naturii a XIII-a 1 34 

4. Învăţământ liceal cursuri seral 

1.  

4 

 

TEHNOLOGICĂ 

Servicii/ 

Economic 

 

Tehnician în 

administraţie 

a XI-a 1 29 

2. a XII-a 1 27 

3. a XIII-a 1 26 

5 Învățământ postliceal 

1. 5 TEHNOLOGICĂ Tehnic / 

Mecanică 

Tehnician tehnolog 

mecanic 

An I 1 21 

2. An II 1 18 
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II.Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, an şcolar 2020-2021 

 

Denumire post Nr. posturi 

existente 

Nr. posturi ocupate Vacante 

Personal didactic  

49,86 

49,86 din care: 

- 33,28 – în bază; 

- 16,58 – plata cu ora. 

 

0 

Personal didactic 

auxiliar 

 

11,00 

 

10,00 

 

1,00 

Personal 

nedidactic 

14,00 

 

11,00 

 

3,00 

 

 

Personalul didactic angajat: 46 
 

Cadre didactice titulare: 32 Cadre didactice suplinitoare: 14 
 

Structura personalului didactic în funcţie de localitatea de domiciliu: 
 

✓ Ponderea personalului didactic cu domiciliul în Zalău: 86,66% 
 

✓ Ponderea personalului didactic cu domiciliul în altă localitate şi face naveta zilnică 

13,34%; 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 46 
 

Personal didactic calificat: 46 
 

  Doctorat           2 

Gradul I 29  

Gradul II 7 

Gradul definitiv  5 

Fără definitivat       5 
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2.2.3 Harta parteneriatelor în Învățământul Profesional și Tehnic  

 

HARTA PARTENERIATELOR ÎN ÎPT - anul școlar 2019-2020- ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI 

Unitatea de învăţământ Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" 

Localitate, adresa, tel, 
fax, e-mail Zalău, str.T. Vladimirescu nr. 5,    Tel:0260613853    Fax:0260613853     e-mail: lmv_zalau    website:www.mihai-viteazul.ro 

Director - tel, e-mail  Rus Dana, tel:0745316377  E-mail: danarus23@yahoo.com 

Director adj - tel, mail  Lupaș Viorica, tel. 0757045436 E-mai: viorica_lupas@ yahoo.com  

A se vedea Nota de subsol pentru instrucţiuni de 
completare  

 
     

DOMENIUL  de formare 
profesională1)  

CLASA /  
AN DE STUDII 
INVATAMANT 

DE ZI 2)  

Calificarea3)  

Număr de 
elevi 

şcolarizaţi4
)   

Denumirea 
completă   

a 
partenerului 
de practică 

cu care 
esteîncheiat
ă convenţie 
de practică5)  

Nr. de elevi 
repartizați 
în practică 
6) conform 
convențiilo

r cu 
agentul 

economic / 
instituția 
publică 

parteneră 

Date de contact ale agentului  economic/instituția publică 
parteneră 

Observaţii 
9) 

Adresă, tel, fax, e-mail, website Reprezentant 
legal/persoan
ă de contact 

(Nume și 
prenume) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mecanică 

a IX-a   19 Atelier școală 19 
Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Zalău, str. 
Tudor Vladimirescu nr.5, tel. 0260613853 

Lazoc Anca   

a X-a   16 Atelier școală 16 
Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Zalău, str. 
Tudor Vladimirescu nr.5, tel. 0260613853 

Todea Tănase   

a XI -a 

tehnician 
mecanic pentru 
întreținere și 
reparații 

16 

Laborator de 
actionari 
pneumatice si 
hidraulice- 
TenarisSilcotub 

16 
Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Zalău, str. 
Tudor Vladimirescu nr.5, tel. 0260613853 

Dan Florian   

a XII -a  

tehnician 
mecanic pentru 
întreținere și 
reparații 

19 
SDEE-

Sucursala 
Zalău 

19 
Zalău, b-dul Mihai Viteazul nr 83,tel. 

0744428126 
Petre Florin 
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Clasa a IX-a 
învăţământ 

profesional dual 

mecanic 
echipamente 
hidraulice si 
pneumatice 

19 

Michelin S.C. 
Michelin 
România S.A. 
P.L. Zalău 
Anvelope 

11 
Zalău, b-dul Mihai Viteazul nr 83 / Zalău, Str. 
Lupului nr 43. Telefon: 0260 60 70 01, 0260 60 
50 01 

Avram Viorica 
disponibilitat
e de 
angajare 

West CO 
Impex SRL 

3 Crișeni, str. Principală, nr.1, 
tel.0744314963 

Cherecheș Dan 
disponibilitat
e de 
angajare 

SC 
Mentservice 
SA 

5 Zalău, str. Valea Miții, nr. 2D, tel. 0260660414 Bota Dorel 
disponibilitat
e de 
angajare 

Clasa a X-a 
învăţământ 
profesional 

sudor 8 SC CMF SRL 8 
Zalău,b-dul Mihai Viteazul, nr.62,Sălaj,Tel. 

40260618190 
Văcariu Aurel 

disponibilitat
e de 

angajare 
 

 

Clasa a X-a 
învăţământ 

profesional dual 

mecanic 
echipamente 
hidraulice si 
pneumatice 

14 

Michelin S.C. 
Michelin 

România S.A. 
P.L. Zalău 
Anvelope 

14 
Zalău, b-dul Mihai Viteazul nr 83 / Zalău, Str. 

Lupului nr 43. Telefon: 0260 60 70 01, 0260 60 
50 01 

Avram Viorica 
disponibilitat

e de 
angajare 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa a XI-a 
învăţământ 
profesional 

sudor 9 CMF Zalău 9 
Zalău,b-dul Mihai Viteazul, nr.62,Salaj,Tel. 

40260618190 
Văcariu Aurel 

disponibilitat
e de 

angajare 

 

 

 

 

mecanic 
echipamente 
hidraulice si 
pneumatice 

19 

SC Mecanica 
CD SRL 

5 Zalău,str. Fabricii nr. 10, tel.0360611397 Chiș Ruben 
disponibilitat
e de 
angajare 

 

Laborator de 
actionari 
pneumatice si 
hidraulice- 
TenarisSilcotub 

10 
Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Zalău, str. 
Tudor Vladimirescu nr.5, tel. 0260613853 

Bot Adrian    

SC MAU AUTO 
SRL 

2 loc. Panic, nr. 1R, tel.0744119600 Dârjan Marius 
disponibilitat
e de 
angajare 

 

SC MotorPrest 
SRL 

2 
Zalău, str. Gheorghe Doja, nr.112, 
tel.0749885941 

Bălănean Ionel 
disponibilitat
e de 
angajare 
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Electromecanică 

a IX-a   27 
Atelier școală 
dotat de 
Michelin SA 

27 
Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Zalău, str. 
Tudor Vladimirescu nr.5, tel. 0260613853 

Lazoc Anca 
/Petre Florin 

   

a X-a   23 
Atelier școală 
dotat de 
Michelin SA 

23 
Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Zalău, str. 
Tudor Vladimirescu nr.5, tel. 0260613853 

Lazoc Anca    

Clasa a IX-a 
învăţământ 

profesional dual 

Electromecanic 
utilaje și instalații 

industriale 
14 

Michelin S.C. 
Michelin 
România S.A. 
P.L. Zalău 
Anvelope 

10 
Zalău, b-dul Mihai Viteazul nr 83 / Zalău, Str. 
Lupului nr 43. Telefon: 0260 60 70 01, 0260 60 
50 01 

Avram Viorica 
disponibilitat
e de 
angajare 

 

West CO 
Impex SRL 

2 Crișeni, str. Principală, nr.1, 
tel.0744314963 

Cherecheș Dan 
disponibilitat
e de 
angajare 

 

SC Fibrex CO 
SRL 

2 
Loc. Crasna, Str. Ciucea nr.752, 
tel.0260/636021 

Pop Traian 
disponibilitat
e de 
angajare 

 

Electronică automatizări 

a XI -a 
tehnician in 
automatizări 

21 

Laborator de 
actionari 
pneumatice si 
hidraulice- 
TenarisSilcotub 

8 
Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Zalău, str. 
Tudor Vladimirescu nr.5, tel. 0260613853 

Bâjea Maria    

SC Electro 
Grup SRL 

5 
Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr. 123, tel. 
0260614877 

Linca-Pinca Ioan 
disponibilitat
e de 
angajare 

 

SC Ianus SRL 8 

Zalău,Piata Iuliu Maniu, Bl.P+10, et.2, tefon: 
0260 606201 Chezan Sorin    

a XII -a  
tehnician in 
automatizări 

26 

SC Ianus SRL 6 

Zalău,Piata Iuliu Maniu, Bl.P+10, et.2, tefon: 
0260 606201 Chezan Sorin 

disponibilitat
e de 
angajare 

 

Michelin  15 
Zalău, b-dul Mihai Viteazul nr 83, Zalău, Str. 
Lupului nr 43. Telefon: 0260 60 70 01, 0260 60 
50 01 

Sean Parry 
disponibilitat
e de 
angajare 

 

SC Electro 
Grup SRL 

5 
Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr. 123, tel. 
0260614877 

Linca-Pinca Ioan 
disponibilitat
e de 
angajare 

 

Construcţii, instalaţii şi 
lucrări publice 

a IX-a   22 Atelier școală 22 
Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Zalău, str. 
Tudor Vladimirescu nr.5, tel. 0260613853 

Moldovan Emil    

a X-a   22 Atelier școală 22 
Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Zalău, str. 
Tudor Vladimirescu nr.5, tel. 0260613853 

Cristea Elvira    
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a XI-a 

tehnician 
desenator pentru 
construcţii şi 
instalaţii 

15 
laborator desen 
tehnic 

15 
Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Zalău, str. 
Tudor Vladimirescu nr.5, tel. 0260613853 

Souca Trifan    

a XII a 

tehnician 
desenator pentru 
construcţii şi 
instalaţii 

18 
laborator desen 
tehnic 

18 
Liceul  Tehnologic Mihai Viteazul Zalău, str. 
Tudor Vladimirescu nr.5, tel. 0260613853 

Lupaș Viorica    

Clasa a IX-a 
învăţământ 
profesional 

instalator 
instalaţii tehnico-

sanitare şi de 
gaze 

17 

S.C. Tacon 
S.R.L. 

4 Str. Morii nr. 17, Zalau, 0260-662336, Tamasan Cornel 
disponibilitat
e de 
angajare 

 

S.C. Lotus S.A. 3 
Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 30/A, Loc. Zalau, 
Jud. Salaj 0260660611 

Mos Teofil 
disponibilitat
e de 
angajare 

 

Compania de 
Apă Someș-
Sucursala 
Zalău 

10 
Zalău, Bdul Mihai Viteazu, nr.17, 
tel.0260661151 

Zaharia Marcel 
disponibilitat
e de 
angajare 

 

Clasa a X-a 
învăţământ 
profesional 

instalator 
instalaţii tehnico-

sanitare şi de 
gaze 

17 

Compania de 
Apă Someș-
Sucursala 
Zalău 

9 
Zalău, Bdul Mihai Viteazu, nr.17, 
tel.0260661151 

Zaharia Marcel 
disponibilitat
e de 
angajare 

 

S.C. Tacon 
S.R.L. 

4 Str. Morii nr. 17, Zalau, 0260-662336, Tamasan Cornel 
disponibilitat
e de 
angajare 

 

S.C. Lotus S.A. 4 
Str.22 Decembrie 1989, Nr. 30/A, Loc. Zalău, 
Jud. Sălaj, 0260660611 

Mos Teofil 
disponibilitat
e de 
angajare 

 

Clasa a XI-a 
învăţământ 
profesional 

instalator 
instalaţii tehnico-
sanitare şi de 
gaze 

12 Atelier școală 12 
Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Zalău, str. 
Tudor Vladimirescu nr.5, tel. 0260613853 

Moldovan Emil   

 

 

Fabricarea produselor din 
lemn 

Clasa a IX a 
învățământ 

profesional dual 
tâmplar universal 12 

SC Silcar Prod 
SRL 

12 Loc. Panic, nr.2W, tel. 0728265475 Caraba Ioan 
disponibilitat
e de 
angajare 
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2.2.4 Monitorizare absolvenţi Promoţia 2019 – 2020  

 

Monitorizarea absolventilor anul scolar 2019-2020 

Clasa Total 

elevi 

Continua studiile Angajati Plecati in 

strainatate 

Someri  

Studenti Scoala 

postliceala 

Cursuri 

recalificare 

In 

domeniu 

In alt 

domeniu 

XII A 20 4 5 - 1 5 - 5 

XIIB 17 1 4 - - 5 2 6 

XII C 18 - 1 - 2 3 9 3 

XII D 27 3 3 - 8 6 4 3 

Total  82 8 13 - 11 19 15 16 

 

Învăţământ liceal 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

25%

20%
25%

5%
0%

25%

0%

Ştiinţe ale naturii
20 absolvenţi

Şcoala postliceală

Studenţi

Şomeri

Angajaţi în domeniu

Plecaţi în străinătate

Angajaţi în alt domeniu

Cursuri de recalificare

22%

6%

33%

0%

11%

28%

0%

Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
17 absolvenţi

Şcoala postliceală

Studenţi

Şomeri

Angajaţi în domeniu

Plecaţi în străinătate

Angajaţi în alt domeniu

Cursuri de recalificare
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0%

17%

12%

53%

18%

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
17 absolvenţi

Studenţi

Şomeri

Angajaţi în domeniu

Plecaţi în străinătate

Angajaţi în alt domeniu

11%

11%

11%

30%

15%

22%

Tehnician în automatizări
27 absolvenţi

Şcoala postliceală

Studenţi

Şomeri

Angajaţi în domeniu

Plecaţi în străinătate

Angajaţi în alt domeniu

13

8

16

11

15

19

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Şcoala
postliceală

Studenţi Şomeri Angajaţi în
domeniu

Plecaţi în
străinătate

Angajaţi în alt
domeniu

Cursuri de
recalificare

Absolvenţi învăţământ liceal
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2.3 Analiza SWOT 

 

I. CURRICULUM 

 

Puncte tari 

• Primul liceu din județ care școlarizează elevi prin forma de învăţământ profesional Dual;  

• Şcolarizarea a 99 elevi în trei calificări profesionale prin învăţământ profesional Dual cu 

implicarea a 5 agenţi economici; 

• Derularea Proiectul Rose în vederea creşterii promovabilităţii examenului de bacalaureat; 

• Rezultate bune  obținute la concursurile ş i  olimpiadele şcolare pentru disciplinele de cultură 

generală  şi mai ales pentru cele tehnice: 2 premii I, 1 premiu II și 1 premiu special la concursul 

organizat de Clubul Francofon de Afaceri externe Cluj; 

• Stagiile de pregătire practică se desfășoară la agenții economici; 

• Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii; 

• Promovarea 100% a examenului de certicare a calificării profesionale de către elevii 

învăţământului profesional şi tehnic, nivel 3 şi 4; 

• Asigurarea securităţii elevilor şi personalului şcolii prin supraveghere video şi paza permanentă; 

• Realizarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021; 

• Procesul instructiv–educativ se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare 

• Organizarea şcolii respectă normele legislative în vigoare 

• Rezultate bune  concursurile şi olimpiadele şcolare pentru disciplinele de cultură generală  şi 

mai ales pentru cele tehnice. 

• Şcoala abordează activitatea didactică ţ inândcont de principiul şanselor egale, 

drepturile si responsabilităţile elevilor fiind clar definite. 

• Procesul educaţional se desfăşoară într-un singur schimb 

 

 

Puncte slabe 

• Demersul didactic este axat mai mult pe cantitatea de informaţii; 

• Utilizarea preponderentă a unor strategii didactice în care elevul este predominant spectator 

şi nu actor; 

• Preocuparea insuficientă a profesorilor de a lucra în echipă pentru diverse proiecte; 

• Nerespectarea consecventă  a Regulamentului de Ordine Interioară de către toţi elevii şcolii. 

 

Oportunităţi 

• Colaborare cu I.S.J. Sălaj, autorităţi, agenţi economici, Consiliul consultativ al elevilor, 

Comitetul de părinţi 

• Regulamente în vigoare (ordine, note M.E.C.T) 

• Realizarea CDL-urilor în parteneriat cu agenţii economici 

• Posibilitatea de a accesa programul european Erasmus+ pentru formare profesională iniţială 

 

Ameninţări 

• Instabilitatea legislativă şi  a curriculum-ului în sistemul de învăţământ 

• Profilul tehnic este mai puţin solicitat de la an la an de absolvenţii de gimnaziu 

 

 

II. RESURSE UMANE 

 

Puncte tari 

• Număr mare de profesori titulari; media  de vârste a colectivului este de 40 de ani,vârstă 
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propice afirmării profesionale depline 

• Receptivitatea şi transparenţa managerilor, management, echilibrat 

• Cadre didactice de la nivelul unității de învățământ fac parte din grupul de lucru la nivel  

MEC-CNDIPT, membri în consiliul consultativ şi metodiști pe discipline; 

• Personal didactic calificat pe toate disciplinele; 

• Şcoala dispune de cabinet de asistenţă psihopedagogică, încadrat cu profesor psiholog, 

angrenat permanent în activitatea de informare, consiliere şi orientare în carieră; 

• Existenţă unui cabinet medical şcolar în incinta şcolii cu asistent medical pe perioada 

cursurilor; 

• Comunicare şi deschidere pentru elevi 

• Consiliul de Administraţie este alcătuit din persoane active, responsabile 

• Şcoala asigură securitatea elevilor şi a cadrelor didactice 

• Existenţa unui cadru didactic calificat pentru consiliere psihopedagogică  

Puncte slabe 

• Disponibilitatea scăzută a unor cadre didactice de a lucra în echipă 

• Rezistenţa la schimbare   a   unor cadre didactice,tendinţa de a evita mijloacele moderne de 

învăţământ şi de evaluare 

• Un număr mare de elevii cu posibilităţi financiare modeste nu au posibilitatea participării 

la cursuri online 

• Elevi cu bagaj redus de cunoştinţe care optează pentru unitatea noastră 

• Cadrele didactice sunt nevoite să desfăşoare  orele de laborator si instruire practică cu mai 

mulţi de 14 elevi la învăţământ tehnologic 

Oportunităţi 

• Frecventarea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă 

• Aplicarea legii privind asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar 

• Colaborarea cu unităţi economice care să ofere burse de studiu şi angajamente la absolvire 

• Posibilitatea angajării absolvenţilor la firmele la care a fost organizata instruirea practica. 

Ameninţări 

• Lipsa de motivaţie a elevilor şi părinţilor pentru educaţie 

• Cadrelor didactice noi în sistem,dezinteresate datorită veniturilor mici 

• Scăderea populaţiei şcolare la nivel judeţean 

• Reducerea numărului de elevi, absolvenţi ai învăţământului gimnazial mai ales din mediul 

rural, care nu optează pentru o formă de învăţământ post-gimnazială 

 

III. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

Puncte tari 

• Amenajarea și dotarea atelierului de mecanică cu sprijinul companiei partenere Michelin și 

al Primăriei; 

• Dotarea laboratorului de hidraulică și pneumatică cu echipamente achiziționate cu sprijinul 

financiar al companiei Tenaris; 

• Existenţa surselor de venituri extrabugetare 

• Existenţa unui atelier de sudură cu 10 cabine utilate cu echipamente moderne. 

• Existenţa a 2 laboratoare de informatică  

• Sală de sport şi teren sintetic 

• Modernizare parţială a unităţii (crearea de cabinete şi laboratoare) 

• Bibliotecă cu volum mare de cărţi pe domenii diferite 

Puncte slabe 

• Lipsa dotărilor cu echipamente şi dispozitive IT pentru desfăşurarea activităţilor online 

• Unele cabinete sunt si săli de clasă, neputând fi utilizate ca atare (lipsa spaţiului 
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• O parte din baza materială este depăşită moral,învechită 

• Clădirile şcolii necesită renovare în interior 

• Lipsa dotării tuturor cabinetelor cu video proiector si calculatoare. 

Oportunităţi 

• Închirierea unor spaţii ale şcolii 

• Finanţare prin proiecte de investiţii 

• Venituri extrabugetare obţinute 

Ameninţări 

• Sistem legislativ inflexibil,complicat şi restrictiv,în privinţa utilizării optime a resurselor 

 

IV. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII CU COMUNITATEA 

Puncte tari 

• Colaborare bună cu I.S.J. Sălaj, Poliţie,AJOFM, Consiliul Judeţean 

• Parteneriate cu agenţii economici în vederea asigurării instruirii practice 

• Relaţii de parteneriat deja  statornice între unitatea noastră şcolară şi agenţii economici; 

• Colaborarea cu agenţii economici în vederea încadrării absolvenţilor 

Puncte slabe 

• Lipsa de interes a părinţilor de a colabora cu şcoala 

Oportunităţi 

• Realizarea unui plan de şcolarizare realist în funcţiede cererea pieţei 

• Participarea la proiecte europene detip POSDRU, în colaborare cu agenţi 

economici,comunitate locală 

• Parteneriate cu şcoli similare unităţii noastre 

Ameninţări 

• Stagnarea industriei la nivel judeţean. 

 

2.4 CALIFICĂRI ŞI CURRICULUM 

 

În stabilirea planului de şcolarizare şi în stabilirea parcursurilor opţionale au fost vizate 

următoarele aspecte: 

✓ Consultarea comunităţii locale şi a partenerilor economici pentru a stabili parcursurileo 

pţionale pe care le vor urma elevii pentru a uşura inserţia profesională şi socială a absolvenţilor; 

✓ Parteneriat cu beneficiarul ( dotare, consultanţă tehnică, consultanţă la elaborarea programelor 

de pregătire, acces în unităţile productive pentru derularea pregătirii în condiţii reale de muncă, 

angajarea absolvenţilor, sponsorizare, etc. ) ; 

✓ Abordarea inter disciplinară a conţinuturilor şi elaborarea de opţionale care să vizeze 

dezvoltarea creativităţii elevilor şi utilizarea tehnicii de calcul pentru identificarea, stocarea 

ordonarea informaţiilor pentru ca strategia de pregătire să corespundă dinamicii informaţiei în 

domeniul vizat de formare. 

✓ şcoala a elaborat curriculum în dezvoltare locală, în parteneriat cu agenţii economici 

✓ în urma consultării partenerilor economici şi cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de 

Muncă (AJOFM), a fost identificată nevoia acestora de a avea forţă de muncă calificată în 

domeniu 

✓ este necesară dezvoltarea politicii de marketing, pentru a identifica din timp modificările de 

structură ale pieţei muncii şi pentru a alinia în acest sens oferta curriculară. 

Setul de valori care alcătuieşte cultura şcolii va fi într-o strânsă legătură cu aspectele principale ale 

activităţilor şi obiectivelor care,sub o formă sau alta,sunt prezente în fiecare şcoală: 

• ţinta educaţiei; 

• natura educaţiei; 

• tipul de educaţie,din punct de vedere al adecvării sale faţă de elevii şcolii; 

• metodologia prin care educaţia este oferită elevilor şcolii. 
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Principii pe care le cultivă Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău”: 

• elevii trebuie încurajaţi să înveţţe; 

• dacă unii refuză să o facă, sau întâmpină dificultăţi,ei trebuie ajutaţi să le depăşească şi să nu 

fie etichetaţi drept „dificili”; 

• toţi elevii au capacitatea de a învăţa.Obiectivul trebuie să fie cel de îmbunătăţire continuă a 

performanţelor şi a încrederii lor în forţele proprii,nu cel de cuantificare a eşecurilor; 

• acumulările pozitive trebuie recunoscute şi încurajate; 

• competiţia este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai eficientă în îndeplinirea 

sarcinilor; 

• nu există o  singură metodă de predare.Există loc pentru o multitudine de metode; 

• în clasă,profesorii trebuie să fie mentori,nu doar manageri,supervizori sau instructori. 

Ţelul nostru trebuie să  fie cel al instituirii unei atmosfere în care să poată  fi respectate 

următoarele„percepte”: 

-  elevii trebuie respectaţi şi ascultaţi; 

-  atât elevii,cât şi aspiraţiile acestora nu trebuie îngrădite; 

- căutarea metodelor de îmbunătăţire a înţelegerii,cunoaşterii şi a abilităţilor practice reprezintă un 

proces continuu care trebuie sprijinit de către profesor; 

-  părinţii sunt încurajaţi să joace un rol activ în cadrul acestui proces; 

-  şcoala creează şi întreţine strânse legături cu comunitatea locala. 

 

2.5 OBIECTIVE URMĂRITE 

 

 Rezultatele obţinute de elevii şi profesorii şcolii impun managerilor Liceului Tehnologic 

„Mihai Viteazul” Zalău identificarea de noi strategii care să permită afirmarea deplină în interiorul şi 

exteriorul organizaţieişcolare. Pentru a înscrie şcoala pe un nivel superior în cazul evaluării 

instituţionale bazată     pe standarde şi pentru a oferi evaluarea cuvenită a calităţii instruirii, a formării  

tinerilor la nivelul cerut de standardele europene în vederea recunoaşterii pregătirii şi certificării se va 

urmări realizarea următoarelor priorităţi:  

PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional și tehnic 

PRIORITATEA 2: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii  

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

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

adulţi                             

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

 

2.6.  PLANUL DE SCOLARIZARE PENTRU ANUL 2021-2022 

 

Învăţământ liceal,cursuri zi 

Nr. 

crt. 

Specializarea/Domeniul Profilul/Calificarea Clasa Nr.clase Nr.elevi 

1 Ştiinţe ale naturii Teoretic IX 1 28 

2 Construcţii,instalaţii şi 

lucrări publice 

Tehnic/Tehnician desenator 

pentru construcţii şi instalaţii 

IX 1 28 

3 Electromecanică Tehnic/Tehnician 

electromecanic 

IX 0,5 14 

4 Mecanică Tehnic/Tehnician mecatronist IX 0,5 14 

 TOTAL   3 84 

 

Învăţământ profesional cu durată de 3 ani,cursuri zi 
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Nr. 

crt. 

Domeniul Calificarea Clasa Nr.clase Nr.elev

i 

1 

 

Mecanică DUAL 

 

Mecanic echipamente 

hidraulice şi pneumatice 

IX 1/2 14 

2 Electromecanică DUAL Electromecanic utilaje şi 

instalaţii industriale 

IX 

 

1/2 14 

3 Construcții, instalații și 

lucrari publice 

Zidar, pietrar, tencuitor IX 1/2 14 

Instalator, instalatii tehnico 

sanitare si de gaze 

IX 

 

1/2 14 

 TOTAL   2 56 

 

Învăţământ liceal ,cursuri seral 

Nr. 

crt. 

Domeniul Profilul/Calificarea Clasa Nr.clase Nr.elevi 

1 Servicii/Economi Tehnician în administrație XI 1 28 

 TOTAL   1 28 

 

Învăţământ  liceal , frecvenţă redusă 

Nr. 

crt. 

Specializarea Profilul Clasa Nr.clase Nr.elevi 

1 Ştiinţe ale naturii Teoretic IX 1 28 

 TOTAL   1 28 

 

Învăţământ  postliceal /şcoala de maiştrii 

Nr. 

crt. 

Domeniul Calificarea Anul  Nr.clase Nr.elevi 

1 Mecanică Tehnician tehnolog mecanic I 1 28 

 TOTAL   1 28 

 TOTAL GENERAL   8 224 
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PARTEA A III  A – PLANUL OPERAŢIONAL  

3.1 OBIECTIVELE (SPECIFICE) ŞI ŢINTELE ŞCOLII 

 

➢ Implicarea şcolii în procesul de reformă a învăţământului teoretic, profesional şi tehnic, 

presupune: 

preocupări pentru modernizarea şi adecvarea strategiilor de instruire 

➢ preocupare permanentă a unui număr din ce în ce mai mare de cadre didactice pentru elaborarea 

de instrumente curriculare pentru disciplinele tehnice şi cele de cultură generală; 

➢ antrenarea unui număr  mai mare de cadre didactice, ca grup de iniţiativă, în aplicarea unor 

strategii didactice corespunzătoare fiecărei discipline şi adaptarea lor în funcţie de colectivul 

de elevi; 

➢ motivarea elevilor în activitatea de identificare, ordonare şi valorificare a informaţiei; 

➢ antrenarea unui grup de cadre didactice, care manifestă o rezistenţă mai mică faţă de schimbare, 

în activităţi care vizează centrarea activităţii pe elev; 

➢ consultarea comunităţii locale şi a partenerilor economici pentru a stabili parcursurile opţionale 

pe care le vor urma elevii pentru a uşurainserţia socială a absolvenţilor; 

➢ implicarea unui număr cât mai mare de profesori ai şcolii în comisiile naţionale de specialitate 

şi alte organisme care vizează proiectarea formării şi evaluării; 

➢ abordarea interdisciplinară a conţinuturilorşi elaborarea de opţionale care să vizeze dezvoltarea 

creativităţii elevilor şi utilizarea tehnicii de calcul pentru identificarea, stocarea ordonarea 

informaţiilor pentru ca strategia de pregătire să corespundă dinamicii informaţiei în domeniul 

vizat de formare; 

➢ formarea continuă a profesorilor  

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. Profesorul 

facilitează şi moderează învăţarea, ajută elevii să înţeleagăşi să explice puncte de vedere în învăţare. 

Învăţarea are loc predominant prin formare de competenţeşi deprinderi practice, se realizează prin 

cooperare. 

Proiectele şcolare derulate în şcoală au dat posibilitatea elevilor să înţeleagăşi să aprecieze 

cultura şicivilizaţia partenerilor. De asemenea, elevii au dobândit capacitatea de a se documenta, de a 

prospecta, de a planifica,  de a utiliza internetul şi e-mail-ul, au achiziţionatcunoştinţe noi, şi-au format 

noi deprinderi de a manipula materialul informatic sau cel specific domeniilor de activitate, de a analiza 

si sintetiza. Şi-au dezvoltat deprinderea de a utiliza materialul lingvistic acumulat la orele de limbi 

străine în situaţii concrete de comunicare şişi-au îmbogăţitcunoştinţele în domeniu, au deprins modul 

de lucru în echipă, au devenit mult mai interesaţi, mai motivaţi, mai responsabili, etc. 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN SĂLAJ 
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL” 

450091, Sălaj, Loc. Zalău, Str. Tudor Vladimirescu Nr. 5 Tel/fax: 0260-613853 
email: lmv_zalau@yahoo.com, web: www.mihai-viteazul.ro  

 

 

 

Nr. 4240/29.10.2020 

 

PLANUL OPERAŢIONAL,  ANUL  ŞCOLAR  2020-2021 
 

În anul şcolar 2020-2021 , echipa managerială împreună cu intreg personalul,va avea în vedere, ca elevii să dobândească o pregătire 

generală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă 

intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. Întreaga activitate va fi organizată de aşa manieră încât să se creeze în Liceul Tehnologic 

„Mihai Viteazul” un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte 

 

 

PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional și tehnic 

Obiectiv: Îmbunătăţirea managementului prin gestionarea eficientă a resurselor umane.  

Ţinta : Întărirea capacităţii de management, planificare şi monitorizare la nivelul unităţii de învăţământ 

Context:Managementul educaţional are în vedere realizarea obiectivelor strategice şi operaţionale ale instituţiei şcolare, îndeplinirea misiunii 

şcolii, expresie a viziunii, ethosului şi culturii organizaţionale. La nivelul unităţii şcolare, managementul  vizează funcţionarea tuturor 

compartimentelor, cunoaşterea, actualizarea, popularizarea şi aplicarea cadrului legislativ în vigoare prin asigurarea unei îndrumări și 

monitorizări deschise și principiale, relaţionarea cu instituţile, cu agenţi economici, colaborarea permanentă cu părinţii și elevii. 

Activităţi pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate 

aşteptate / 

indicatori de 

performanță 

Termen Responsabili Parteneri 

Resurse 

necesare 

 

Măsuri de 

monitorizare/ 

reglare 

1.1. Proiectarea activităţii 

din şcoală, în conformitate 

cu Planul managerial pentru 

anul şcolar 2020-2021 şi 

Raportul anual asupra 

Toate planurile 

manageriale ale 

Comisiilor şi 

catedrelor conţin 

elemente 

specifice din 

Octombrie 2020 

 

Membrii 

echipei 

manageriale, 

Membrii CA, 

Membrii 

CEAC, 

Reprezentanții 

ai autorităţilor 

locale 

ISJ Sălaj 

Personalul 

didactic şi 

didactic auxiliar 

 

P.A.S. 

Elemente de 

feedback ale 

consfătuirilor  

şi reuniunilor 

manageriale 

Completarea, 

mailto:lmv_zalau@yahoo.com
http://www.mihai-viteazul.ro/
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activității desfășurate în anul 

şcolar 2019-2020 

Planul 

managerial 

pentru anul 

şcolar 2020-

2021.  

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 

revizuirea, după 

şedinţa cu directorii  

 

1.2.Proiectarea unui sistem 

modern de predare-învăţare 

şi evaluare a cunoştinţelor şi 

competenţelor în vederea 

creşterii calităţii procesului 

educaţional şi a obiectivităţii 

evaluării 

 

 

 

 

 

 

 

Toate cadrele 

didactice dispun 

de planificări  

corect întocmite 

-85 % cadre 

didactice care 

abordează 

tehnici de 

învăţare centrate 

pe elev 

Creşterea 

nivelului de 

succes la 

examene şi la 

concursuri   

specifice cu 10 

% 

Permanent  

 

Membrii 

echipei 

manageriale,   

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Membrii 

CEAC. 

 

 Personalul 

didactic şi 

didactic auxiliar 

Părinţii 

Elevii 

Planuri cadru, 

planuri de 

învăţământ în 

vigoare 

Analize periodice a 

eficienţei actului de 

predare prin 

rezultatele obţinute 

de elevi 

Asistenţă 

managerială 

vederea 

îmbunătăţirii 

calităţii actului 

educaţional 

Rapoarte de 

monitorizare interne  

1.3. Creşterea eficienţei 

activităţilor desfăşurate 

personalului didactic auxiliar 

și nedidactic printr-o 

repartizare corectă şi 

riguroasă a sarcinilor 

specifice în fişele posturilor 

Documente 

corect întocmite 

şi la timp 

Permanent Membrii 

echipei 

manageriale, 

Membrii CA 

Reprezentanții 

ai autorităţilor 

locale 

ISJ Sălaj 

Personalul 

didactic auxiliar 

şi nedidactic 

ROI 

Fişe post 

Urmărirea 

documentelor şi a 

termenelor stabilite 

Completare sau 

modificare în 

situaţii obiective  

 

PRIORITATEA 2: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii 

Obiective: Creşterea flexibilităţii sistemului de formare profesională; 

Corelarea planului de şcolarizare cu evoluţia demografică, opţiunile/interesele elevilor şi posibilităţile de inserţie profesională pe piaţa muncii  

Ţinta: Creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat cu 1,5% şi realizarea planului de şcolarizare în proporţie de 100%  
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Context: Schimbările accelerate din mediul economic şi social impun un efort susţinut din partea şcolii pentru corelarea procesului instructiv 

educativ cu cerinţele de pe piaţa muncii, ceea ce presupune un diagnostic real al nevoilor de formare, deschidere și flexibilitate în selectarea 

calificările propuse pentru formarea forţei de muncă. 

 Ca urmare a cererilor agentilor economici  Michelin,Silcar,West, MentService şi Fibrex am realizat în planul de școlarizare 1,5 clase cu elevi în 

sistem de învățământ dual, prin urmare ne propunem dezvoltarea acestui tip de învățământ. 

Activităţi pentru atingerea 

obiectivului 
Rezultate 

aşteptate / 

indicatori de 

performanță 

Termen Responsabili Parteneri 

Resurse 

necesare 

 

Măsuri de 

monitorizare/ 

reglare 

2.1.Dezvoltarea 

învățământului dual 

împreună cu agenții 

economici interesați 

Cel puțin 4 

grupe de câte 10 

elevi   în 

învățământ dual 

Noiembrie-

decembrie 2020 

Membrii 

echipei 

manageriale, 

cadre didactice 

Reprezentanții 

ai autorităţilor 

locale 

ISJ Sălaj 

Cadre didactice 

Elevi  

Agenți 

economici 

 

Analiza de impact 

Raport evaluare 

rezultate grupa I 

învățământ dual la 

ninalul primului an 

școlar 

 

2.2. Fundamentarea planului 

de şcolarizare în raport cu 

programele de dezvoltare 

locală, regională , naţională  

şi conform cu standardele 

UE  

 

 

Planul de 

şcolarizare 

pentru anul 

şcolar 2021-

2022 realizat 

100% 

 

 

Iulie  2021 Membrii 

echipei 

manageriale, 

Membrii CA 

Reprezentanții 

agenților 

economici 

ISJ  Sălaj, 

CLDPS Sălaj 

Consiliul 

reprezentativ al 

părinților 

Consiliul 

profesoral 

 

Comunitatea 

locală 

 

2.3. Promovarea ofertei 

educaţionale prin modalități 

bazate pe principii incluzive, 

nediscriminatorii care 

promovează egalitatea de 

șanse. 

 

75% din elevii 

şcolilor 

gimnaziale bine 

informaţi 

 

 Mai 2021 Membrii 

echipei 

manageriale 

Comisia pentru 

promovarea 

imaginii şcolii 

Şcolile 

gimnaziale din 

judeţ 

Consiliul 

reprezentativ al 

părinților 

Reprezentanţi ai 

elevilor 

Reprezentanții 

agenților 

economici 

Cadre didactice 

Elevi 

Agenţi 

economici 

pliante, afişe, 

cd-uri 

Verificarea modului 

de promovare a 

ofertei educaţionale 

la nivelul şcolilor 

gimnaziale 

Întâlniri periodice 

cu echipa de 

promovare 
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Absolvenți ai 

școlii 

2.4.Organizarea și 

implementarea unor activităţi 

remediale care vizează 

îmbunătăţirea situaţiei la 

învăţătură şi creşterea 

promovabilităţii la examenul 

de bacalaureat 

 

 

promovabilitate 

la bacalaureat cu 

minim 1,5% mai 

mare, 

promovabilitate 

100% la 

examene de 

certificare a 

calificării 

profesionale, 

rezultate la 

concursuri 

şcolare 

Iulie 2021 Membrii 

echipei 

manageriale,   

Echipa de 

implementare 

proiect ROSE 

Membrii ai 

comunităţii  

 

Elevii din 

grupul ţintă 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice, 

Cadre didactice 

care predau 

discipline din 

cadrul 

examenul de 

bacalaureat 

Materiale 

didactice  

Verificarea 

respectării 

graficului de 

activităţi remedială 

Analiza şi 

monitorizarea 

periodică a 

activităţilor 

desfăşurate 

Sprijin pentru buna 

desfăşurare a 

activităţilor 

2.5.Organizarea şi 

implementarea unor activităţi 

de consiliere atât a elevilor 

cât şi a părinţilor privind 

orientarea profesională a 

elevilor din grupul  

70% dintre 

elevii şi părintii 

grupului ţintă 

vor fi mai bine 

informaţi cu 

privire la 

oportunitatea 

continuării 

studiilor sau 

alegerea unei 

cariere. 

Iulie 2021 Echipa de 

implementare a 

proiectului 

 

Membrii ai 

comunităţii 

Elevii din 

grupul ţintă 

Diriginţii 

Consilierul 

şcolar 

Materiale 

didactice 

Verificarea 

rapoartelor 

diriginţilor  

 

2.6.Desfăşurarea de activităţi 

de microproducţie în 

atelierele şcolii şi 

organizarea de expoziţii de 

promovare a produselor 

realizate 

număr de 

expoziţii 

organizate, 

număr de elevi 

participanţi 

Iulie 2021 Membrii 

echipei 

manageriale 

Reprezentanții 

agenților 

economici 

 

Elevii 

Maiştri 

instructori 

Profesorii din 

A.C.Tehnologii 

Materiale 

SDV-uri 

Analiza de impact, 

evaluarea activităţii 

Atragerea de 

sponsorizări 

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

Obiectiv: Desfăşurarea stagiilor  de pregătire practică a elevilor la agenţii economici parteneri ai școlii. Dezvoltarea învățământului dual 
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Ţinta: 70% din elevii de la filiera tehnologică şi învăţământul profesional vor realiza stagiile de pregătire practică la agenţii economici. 

 Creşterea cu 10% a gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii 

Context: Progresului economic și social poate fi evidențiat prin forme relaționale, parteneriate care au la bază obiective clare, nevoi 

reale. Constitiută ca un sistem deschis, școala trebuie să răspundă necesităților sociale, exigențelor comunității din care face parte, să dezvolte 

și să mențină legăturile cu partenerii sociali și autoritățile. Managementul relațional consideră partenerii educaționali drept o soluție optimă 

pentru problemele cu care se confruntă învățământul.Prin urmare elevii de la filiera tehnologică şi învăţământul profesional realizează în fiecare 

an stagiile de pregătire practică , în acord cu cerințele programei şcolare. În acest context realizarea de parteneriate cu agenți econmici din oraş 

este o necesitate. Acest parteneriat este privit ca o colaborare cu beneficii pentru toţi factorii implicaţi(şcoala, elevi, agenţi economici). 

Activităţi pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate 

aşteptate / 

indicatori de 

performanță 

Termen Responsabili Parteneri 

Resurse 

necesare 

 

Măsuri de 

monitorizare/ 

reglare 

3.1. Implicarea agenţilor 

economici parteneri în 

dezvoltarea de oferte de 

educaţie relevante pentru 

nevoile elevilor, dar şi pentru 

piaţa muncii 

70% elevi de la 

învăţământul 

profesional 

desfăşoară 

stagiile de 

pregătire 

practică la 

agenţi parteneri 

 

Permanent  

Membrii 

echipei 

manageriale 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice din 

A.C. 

Tehnologii 

CLDPS 

Agenţi 

economici 

 

Cadre didactice 

Elevi 

Reprezentanții 

agenților 

economici 

 

Comunicare 

permanentă cu 

agenţii economici 

parteneri 

Analiza şi evaluarea 

modului în care se 

desfăşoară 

pregătirea practică 

la agenţi 

3.2.Dezvoltarea 

parteneriatelor cu agenţii 

economici în vederea 

creşterii gradului de inserţie 

socio-profesională a 

absolvenţilor 

Creşterea cu 

15% a 

parteneriatelor 

cu agenţii 

economici  

Creşterea 10% a 

absolvenţilor 

integrati pe piaţa 

muncii  

Noiembrie 2020 Membrii 

echipei 

manageriale, 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice din 

A.C. 

Tehnologii 

Agenţi 

economici 

CLDPS 

Cadre didactice 

din A.C. 

Tehnologii 

Convenţii de 

practică  şi 

protocoale de 

colaborare cu 

agenţii 

economici 

Analiza şi evaluarea 

modului în care se 

realizează inserţia şi 

integrarea socio-

profesională a 

absolvenţilor 

3.3. Aplicarea unui sistem de 

evaluare a competentelor 

specifice calificarilor din 

oferta scolara, în parteneriat 

80 % elevi care 

au promovat 

modulele de 

specialitate 

Iulie 2021 Membrii 

echipei 

manageriale, 

Responsabilii 

comisiilor 

Agenţi 

economici 

 

Cadre didactice 

din A.C. 

Tehnologii 

fişe de evaluare 

 

 

Întâlniri tematice 

privind evaluarea 

corecta si eficienta a 
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cu agenții economici, 

conform SPP 

conform 

calificării 

metodice din 

A.C. 

Tehnologii 

competentelor 

elevilor 

3.3. Responsabilizarea 

părinţilor pentru implicarea 

în asigurarea unor servicii 

educaţionale din şcoală prin:  

-redimensionarea 

parteneriatului școală 

părinte-elev, bazat pe 

spiritual cooperant, 

pragmatic, deschis spre ceea 

ce înseamnă valoare; 

-acţiuni specifice de 

identificare a  

disponibilităţilor de 

implicare a părinţilor în 

rezolvarea problemelor şcolii 

şi proiectarea activităţii 

specifice de colaborare.  

Creşterea cu 

10% a părinţilor 

participanţi  

Creşterea cu 

15%  a 

problemelor  

soluţionate prin  

implicarea 

părinţilor  

 

Permanent 

Membrii 

echipei 

manageriale, 

Comisia 

diriginţilor  

Reprezentanţi ai 

comunităţii 

locale 

Părinţi 

Elevi 

Consiliul 

reprezentativ al 

părinţilor şi 

elevilor  

Cadre didactice 

Comunicare 

permanentă cu 

părinţii 

 Feed-backul 

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

Obiectiv: Promovarea acţiunilor de orientare profesională realizate la nivelul unităţii. Identificarea  surselor de stres şcolar. 

Ţinta: Scăderea numărului de absențe cu cel puțin 10% față de anul școlar precedent pe fondul unei activități continue de consiliere și 

orientare profesională a unui număr cât mai mare de elevi.Creşterea rezultatelor şcolare a elevilor, cel putin cu 15%. 

Context:  Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice, problemele de relaţionare între părinţi şi copii, timp 

redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social şi emoţional redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în 

străinătate etc.) determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut. Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o 

problemă socială, un semnal tardiv al existenţei unor probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, 

încredere în educaţia şcolară.Acesta determină scăderea performanței școlare, reducerea vizibilă a succesului școlar. În acest sens se impune  

identificarea factorilor care reduc starea de bine a elevilor, capacitatea acestora de a se concentra pe instruirea și formarea lor. 

Activităţi pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate 

aşteptate / 

indicatori de 

performanță 

Termen Responsabili Parteneri 

Resurse 

necesare 

 

Măsuri de 

monitorizare/ 

reglare 



65 

4.1.Înregistrarea, 

monitorizarea absenţelor 

elevilor şi analiza cauzelor 

acestora  

 

Scăderea cu cel 

puţin 10% a 

numărului de 

absenţe  

 

Lunar Comisia pentru 

combaterea 

absenteismului 

şi abandonului 

şcolar  

 

ISJ Sălaj  

CJRAE 

Psihologul 

şcolar  

Consiliul 

reprezentativ al 

părinţilor şi 

elevilor 

Cadre didactice  

Fişa de 

monitorizare 

lunară a 

absenţelor 

elevilor 

 

Analize periodice 

care să vizeze 

evoluția în timp a 

numărului de 

absențe și a 

motivelor care le-au 

generat 

 

4.2. Realizarea şi 

implementarea unui plan de 

măsuri privind prevenirea 

şi reducerea absenteismului  

 

 

10% din orele de 

diriginţie cuprind 

teme despre 

absenteism  

Recompese 

elevilor pentru 

îmbunătăţirea 

frecvenţei  

Permanent Consilierul 

educativ 

CJRAE, CCD, 

ISJ Sălaj 

Comisia 

diriginţilor 

Psihologul 

şcolar 

Diriginţi  

Elevi 

Psihologul 

şcolar 

Coordonarea și 

verificarea 

implementării 

planului de măsuri  

 

4.3.Implementarea unui 

program de consiliere şi de 

sprijinire a elevilor cu 

probleme emoționale, de 

disconfort școlar, cu 

probleme de învățare, cu 

tendinţe absenteism și 

abandon şcolar . 

15% din orele de 

diriginţie 

cuprizând 

exerciţii de 

autocunoaştere şi 

inter-evaluare  

Creşterea cu 20% 

a elevilor 

participanţi la   

şedinţe de 

consiliere 

Cel putin 2 

sedinte de 

consiliere 

incheiate cu 

procese verbale 

Permanent Membrii 

echipei 

manageriale 

Consilierul 

şcolar 

CJRAE Sălaj 

Profesorii 

diriginți  

Consiliul 

reprezentativ al 

părinților  

 

Elevii 

Cadrele 

didactice 

Consilierul 

şcolar 

 

 

Plan de acțiune 

Feed-backul 

sedințelor de 

consiliere 
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4.4. Adaptarea strategiei 

didactice şi a itemilor de 

evaluare la posibilităţile de 

înţelegere ale elevilor 

pentru evitarea eşecului 

şcolar. 

Recuperarea a 10 

elevi aflaţi în risc 

de abandon şcolar 

 

Permanent Comisia pentru 

combaterea 

absenteismului 

şi abandonului 

şcolar  

 

CJRAE Sălaj 

Profesorii 

diriginți  

Consiliul 

reprezentativ al 

părinților  

Elevii 

Cadrele 

didactice 

Consilierul 

şcolar 

Plan de 

îmbunătăţire 

4.5.Activitati de consiliere, 

orientare si informare 

privind carierea , cu elevii 

si parintii acestora 

30% din 

absolvenți să se 

angajeze și să 

constientizeze ca 

munca nu este o 

rusine 

Cel putin 2 

sedinte de 

consiliere 

incheiate cu 

procese verbale 

Februarie -iulie- 

2021 

Membrii 

echipei 

manageriale 

Diriginții 

claselor 

terminale 

Comisia 

diriginţilor 

Psihologul 

şcolar 

Cadre didactice 

Elevi 

 

Elemente de feed-

back în urma 

întrunirilor cu elevii 

și părinții 

 

4.6.Organizarea şi 

implementarea unor 

activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare atractive, 

motivante, incluzive și 

nediscriminatorii, bazate pe 

principiile dezvoltării 

durabile. 

Cel puţin 1 

activitate, lunar 

Conform 

graficului de 

activităţi 

Responsabilul 

comisiei 

activităţi 

extraşcolare și 

extracurriculare 

Diriginţi 

CJRAE, CCD, 

ISJ Sălaj 

Comisia 

diriginţilor 

Psihologul 

şcolar 

Consiliul 

reprezentativ al 

părinţilor şi 

elevilor 

Cadre didactice 

Feed-backul 

activităţilor 

4.7.Urmărirea traseului  

educaţional si a inserţiei 

socio-profesionale a 

absolvenţilor 

Date despre 80% 

din absolvenți 

  

Iulie 2021 Comisia de 

monitorizare a 

absolventilor 

Diriginți 

Universități, 

agenți 

economici 

Cadre didactice 

Absolvenți 

 

absolventilor  

 Realizare diagrama  

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

Obiectiv: Asigurarea calităţii activităţii didactice pentru formarea elevilor prin formarea şi dezvoltarea continuă a resursei umane 

Ţinta: Toţi profesorii formaţi pentru asigurarea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare; 45% din personalul şcolii finalizează 

cursuri de formare. 

Context: Procesului instructiv – educativ  impune o foarte bună pregătire profesională continuă a cadrelor didactice prin programe de 

formare, care asigură familiarizarea cu utilizarea metodelor de predare – învățare – evaluare moderne adaptate nevoilor actuale ale elevilor. 
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Noile tehnologii și tendințele economice caracterizate printr-o dinamică aparte solicită din partea cadrelor didactice din învățământul 

profesional și tehnic o permanentă familiarizare cu acestea. O școală este cu adevărat performantă atunci când toate categoriile de personal 

sunt preocupate de formarea lor continuă și de perfecționare 

Activităţi pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate 

aşteptate / 

indicatori de 

performanță 

Termen Responsabili Parteneri 

Resurse 

necesare 

 

Măsuri de 

monitorizare/ 

reglare 

5.1.Identificarea nevoilor de 

formare a personalului 

didactic - Elaborarea unor 

chestionare care să identifice 

nevoile elevilor  

- Elaborarea unor 

chestionare care să identifice 

nevoile de formare 

profesională a cadrelor 

didactice și nedidactice 

 - Realizarea analizei de 

nevoi în formare pentru 

cadrele didactice și 

nedidactice şi propunerea de 

cursuri de formare în 

conformitate cu nevoile de 

dezvoltare ale şcolii 

Identificarea  

nevoilor de 

formare 

octombrie 2020 Membrii 

echipei 

manageriale 

Responsabilul 

Comisie de 

formare 

continuă și 

perfecționare 

Șefii de 

compartimente 

CCD Sălaj 

ISJ Sălaj 

Furnizori de 

formare 

profesională  

Centre de 

formare 

continuă a 

cadrelor 

didactice  

Personalul 

școlii 

 

Analiza  nevoilor de 

formare 

 

 

5.2. Schimburi de experiență 

cu agenți economici și școli 

din tară și străinatate 

Cel puțin 4 

schimburi de 

experiență cu 

implicarea a min 

50 % din cadre 

didactice 

Iulie 2021 Membrii 

echipei 

manageriale 

Responsabili de 

arii curriculare 

 

ISJ-uri  

Reprezentanţi ai 

comunităţii 

locale 

Agenți 

economici 

Cadre didactice Analize de impact 

Atragerea de 

sponsorizări 

5.2. Stabilirea unui program 

de derulare a cursurilor din 

oferta CCD/ alți furnizori 

 - Derularea activităţilor 

45% cadre 

didactice și 

nedidactice  

Conform 

graficului 

activităţilor de 

formare 

Membrii 

echipei 

manageriale 

Responsabilul 

Comisie de 

CCD Sălaj 

ISJ Sălaj 

Furnizori de 

formare 

profesională 

Personalul din 

unitate 

 

Fonduri 

financiare 

Analizele de impact  

Atragerea de 

sponsori  
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 - Flexibilizarea formărilor în 

raport cu orarul şcolii 

 - Monitorizarea periodică a 

activităţilor desfăşurate 

 - Întocmirea unei evidenţe a 

cursurilor de formare şi a 

participanţilor 

finalizează 

cursurile și obțin 

certificatele 

formare 

continuă și 

perfecționare 

Șefii de 

compartimente 

Centre de 

formare 

continuă a 

cadrelor 

didactice  

prevăzute în 

buget 

Taxe de 

participare 

 

5.3. Implementarea 

proiectelor educaționale, 

pentru promovarea 

experienței pozitive și a 

bunelor practici privind 

excelența în predare și 

creativitatea profesională, 

pentru realizarea/dezvoltarea 

unor obiective privind planul 

de acțiune al școlii.  

Minim 2 

proiecte 

implementate 

Creşterea cu 

20% a elevilor 

participanţi la 

concursuri şi 

olimpiade  

Conform 

graficului 

Membrii 

echipei 

manageriale 

Responsabilul 

Comisie de 

formare 

continuă și 

perfecționare 

Șefii de 

compartimente 

ISJ Sălaj 

Reprezentanţi ai 

comunităţii 

locale 

Cadre didactice 

Elevi 

Feed-backul 

activităţilor 

5.4.  Implentarea  unor 

activități care să dezvolte 

consolidarea şi abilităţile de 

lucru în echipă cu 

participarea tuturor 

categoriilor de personal din 

școală, desfăşurate şi în afara 

școlii  

cel puțin 60% 

participanţi din 

personalul 

unității  

Iulie 2021 Membrii 

echipei 

manageriale 

Responsabili de 

arii curriculare 

Șefii de 

compartimente 

Reprezentanții 

ai comunităţii 

locale 

 

Personalul 

unităţii 

Furnizori de 

formare 

profesională  

 

Sponsorizării 

 

Analizele de impact  

Atragerea de 

sponsorizări 

 

 

3.2 FINANŢAREA PLANULUI OPERAŢIONAL 

 

Surse de finanţare : 

-Primăria Municipiului Zalău; 

-Consiliul judeţean Sălaj 

-Surse extrabugetare (Michelin RomâniaS.A., Tenaris Silcotub, alţi agenţi ecomici parteneri,) 
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PARTEA A IV-A - CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 

4.1 REZUMAT PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE CONSULTARE 

IN VEDEREA ELABORARII PLANULUI 

 

Consultarea Comisiei  pentru evaluarea şi asigurarea calităţiişi alocarea de responsabilităţi, cu 

raportări lunare asupra stadiului de atingere a obiectivelor; 

Familiarizarea cadrelor didactice cu formularele de autoevaluare a activităţii prin afişarea 

acestora în cancelaria şcoliişila Centrul de documentare în domeniul calităţii; 

Analiza criteriilor de evaluare avute în vedere la asistenţe la ore, în cadrul şedinţelor de catedră; 

Stabilirea Graficului de asistenţe de comun acord cu cadrele didactice;  

Implicarea partenerilor sociali în activitate pentru armonizarea programelor de învăţare cu 

obiectivele strategice  

Relaţionarea curriculum-urilor cu cerinţele mediului socio-economic în cadrul parteneriatelor 

cu întreprinderile, prin implicarea specialiştilor din întreprinderi în echipa de autori; 

Constituirea echipelor de lucru, eventual interdisciplinare, în vederea instituirii unui program 

de mentorat pentru cadre didactice care necesită o îmbunătăţire a unor aspecte ale activităţii propuse 

pentru faza pilot de introducere a sistemelor de asigurare a calităţii în educaţie; 

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.  

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:  

•întâlniri şişedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

• includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de  

Administraţie, Consiliul elevilor, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

• prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie; 

• revizuire periodică şicorecţii. 

 

4.2 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI 

ACTUALIZARE A PLANULUI 

 

Asistarea la ore a fiecărui cadru didactic de către echipe formate din directorii şcoliişi membrii 

Comisiei de asigurare a calităţii sau responsabili de catedră, profesori metodişti; 

Consilierea oferită cadrelor didactice şifeed-back-ul pozitiv prin formularea recomandărilor 

asupra necesarului de instruire şi a căilor de acţiune de către echipa managerială; 

Colectarea informaţiilor privind evaluarea învăţăriişi rezultatele dobândite pentru utilizarea ca 

punct de plecare în dezvoltarea programelor de învăţare; 

Interpretarea rezultatelor obţinute, identificarea eventualilor factori perturbatori ai procesului, care nu 

au permis performanţaaşteptată; 

Autoevaluarea activităţii la nivelul catedrelor şi compartimentelor funcţionale în raport cu noile 

standarde, elaborarea unor analize obiective a activităţii şi a planului de măsuri 
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Anexa 3.a 

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE LA NIVEL DE OBIECTIV SPECIFIC 

PAS - unitatea şcolară Liceul Tehnologic”Mihai Viteazul” Zalău anul şcolar 2019-2020 

 

PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul 

profesional și tehnic 

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC  Îmbunătăţirea managementului prin gestionarea 

eficientă a resurselor umane. 

Situaţia constatată prin 

monitorizare  internă şi 

autoevaluare 

Aprecierea1 

progresului 

înregistrat  

Surse şi mijloace de 

verificare utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE 

OBIECTIVULUI 

Întărirea capacităţii de management, planificare şi monitorizare la nivelul 

unităţii de învăţământ 

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate 

(măsurabile) aşteptate 

Termen    

1.1. Proiectarea activităţii din 

şcoală, în conformitate cu 

Planul managerial pentru anul 

şcolar 2019-2020 şi Raportul 

anual asupra activității 

desfășurate în anul şcolar 

20Ex18-2019 

Toate planurile 

manageriale ale 

Comisiilor şi 

catedrelor conţin 

elemente specifice 

din Planul managerial 

pentru anul şcolar 

2019-2020. 

Octombrie 2019 

 

Există planuri manageriale 

la comisii și catedre care 

conţin elemente specifice 

din Planul managerial 

pentru anul şcolar 2019-

2020 

 

 

 

 

3-progres bun 

Planuri manageriale 

pentru anul şcolar 

2019-2020 

PAS 

PLAI 

 

1.2.Proiectarea unui sistem 

modern de predare-învăţare şi 

evaluare a cunoştinţelor şi 

competenţelor în vederea 

creşterii calităţii procesului 

Toate cadrele 

didactice dispun de 

planificări  

corect întocmite 

-85 % cadre didactice 

care abordează 

Permanent  

 

Cadrele didactice dispun 

de planificări corect 

întocmite 

Profesorii folosesc 

strategiilor didactice care 

sa pună în valoare 

3-progres bun Planuri de învățământ și 

programe școlare 

valabile în anul școlar 

2019-2020 

 

1 Aprecierea progresului se face astfel: 0 – nici un progres, 1 – progres întârziat, 2 – progres satisfăcător, 3 – progres bun 
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educaţional şi a obiectivităţii 

evaluării 

 

 

 

 

tehnici de învăţare 

centrate pe elev 

Creşterea nivelului de 

succes la examene şi 

la concursuri   

specifice cu 10 % 

pregatirea și valențele 

elevilor (bazate pe stilurile 

de învatare ale elevilor) 

Adaptarea acestor strategii 

la nivelul de pregatire al 

elevilor 

1.3. Creşterea eficienţei 

activităţilor desfăşurate 

personalului didactic auxiliar și 

nedidactic printr-o repartizare 

corectă şi riguroasă a sarcinilor 

specifice în fişele posturilor 

 

Documente corect 

întocmite şi la timp 

Permanent Datorită sarcinilor clare 

prevăzute în fişa postului 

personalul auxiliar 

întocmeşte la timp 

documentele solicitate, iar 

personalul nedidactic îşi 

desfăşoară activitatea 

eficient, respectând 

normele prevăzute de 

metodologia în vigoare. 

3-progres bun Documente secretariat, 

administrativ 

financiar,patrimoniu, 

bibliotecă 

Fișe post personal 

didactic auxiliar și 

nedidactic 

 

PRIORITATEA 2 Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele 

pieţei muncii 

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC  

 Corelarea planului de şcolarizare cu evoluţia demografică, 

opţiunile/interesele elevilor şi posibilităţile de inserţie profesională pe piaţa 

muncii 

Situaţia constatată prin 

monitorizare  internă şi 

autoevaluare 

Aprecierea2 

progresului 

înregistrat  

Surse şi mijloace de 

verificare utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE 

OBIECTIVULUI 

Creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat cu 1,5% şi 

realizarea planului de şcolarizare în proporţie de 100% 

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate 

(măsurabile) aşteptate 

Termen    

 

2 Aprecierea progresului se face astfel: 0 – nici un progres, 1 – progres întârziat, 2 – progres satisfăcător, 3 – progres bun 
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2.1.Dezvoltarea învățământului 

dual împreună cu agenții 

economici interesați 

Cel puțin 3 grupe de 

câte 10 elevi   în 

învățământ dual 

Noiembrie-

decembrie 2019 

Realizarea a 2 clase cu 4 

grupe  și 3 calificări 

profesionale 

 

 

3-progres bun 

Planul de școlarizare 

Lista elevilor admiși la 

învățământul Dual 

2.2. Fundamentarea planului de 

şcolarizare în raport cu 

programele de dezvoltare 

locală, regională , naţională  şi 

conform cu standardele UE  

 

Planul de şcolarizare 

pentru anul şcolar 

2020-2021 realizat 

100% 

 

Iulie  2020 Planul de școlarizare a fost 

atins 100% 

 

 

3-progres bun 

Plan de școlarizare 

aprobat 

Liste elevi admiși la 

învățământul liceal, 

Dual, seral și cu 

frecvență redusă 

2.3. Promovarea ofertei 

educaţionale prin modalități 

bazate pe principii incluzive, 

nediscriminatorii care 

promovează egalitatea de șanse. 

 

75% din elevii 

şcolilor gimnaziale 

bine informaţi:  

 

 Mai    

2020 

Promovarea ofertei 

educatională a făcută asfel 

încât să promoveze 

egalitatea de șanse. 

În cadrul unor acțiuni 

diverse, pe mai multe 

planuri: în cadrul 

Proiectului de promovare a 

școlii: „Împreună 

construim cariere”, precum 

și prin participarea la toate 

acțiunile programate în 

cadrul proiectului județean 

„Pași în carieră” – Târgul 

ofertei educaționale. 

 

3-progres bun Planul de școlarizare 

Pliant cu oferta 

educațională postat pe 

Site-ul școlii,facebook 

E-mailuri transmise 

școlilor gimnaziale 

Dovezi participare 

online la sedintele cu 

părintii la clasele a VIII 

a 

2.4.Organizarea și 

implementarea unor activităţi 

remediale care vizează 

îmbunătăţirea situaţiei la 

învăţătură şi creşterea 

promovabilităţii la examenul de 

bacalaureat 

 

Promovabilitate la 

bacalaureat cu minim 

1,5% mai mare, 

promovabilitate 

100% la examene de 

certificare a calificării 

profesionale, 

rezultate la 

concursuri şcolare 

Iulie 2020 Activități remediale 

desfășurate la limba 

română, matematică, 

fizică, chimie, biologie, 

limbi străine, TIC 

 

3-progres bun 

Documente activități 

remediale(fișe de 

lucru,fișe de 

documentare,teste) 
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2.5.Organizarea şi 

implementarea unor activităţi de 

consiliere atât a elevilor cât şi a 

părinţilor privind orientarea 

profesională a elevilor din 

grupul 

70% dintre elevii şi 

părintii grupului ţintă 

vor fi mai bine 

informaţi cu privire la 

oportunitatea 

continuării studiilor 

sau alegerea unei 

cariere. 

 

Iulie 2020 Elevi și părinți informați 

cu privire la oportunitățile 

de alegere a carierei . 

Participarea elevilor la 

activități de orientare 

școlară și profesională în 

cadrul unor activități de 

grup organizate la 

Cabinetul școlar  de 

asistență psihopedagogică, 

inclusiv evaluare 

psihologică la cerere, în 

scop de autocunoaștere, cu 

instrumente specifice 

existente la cabinet: baterii 

de teste psihologice: 

BTPAC, CAS, MPS 

RAVEN. 

3-progres bun Chestionare 

Procese verbale 

2.6.Desfăşurarea de activităţi de 

microproducţie în atelierele 

şcolii şi organizarea de expoziţii 

de promovare a produselor 

realizate 

număr de expoziţii 

organizate, număr de 

elevi participanţi 

Iulie 2020 Ornamente confecționate 

pentru pomul de Crăciun 

expuse în holul principal al 

școlii 

Mărțișoare confecționate 

de elevi dăruite într-o 

acțiune în Municipiul 

Zalău 

 

3-progres bun 

Poze, imagini,clipuri 

video 

PRIORITATEA 3:  Dezvoltarea parteneriatului social (pentru 

îmbunătăţirea calităţii în TVET) 

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC  

 Desfăşurarea stagiilor  de pregătire practică a elevilor la agenţii economici 

parteneri ai școlii. 

Situaţia constatată prin 

monitorizare  internă şi 

autoevaluare 

Aprecierea3 

progresului 

înregistrat  

Surse şi mijloace de 

verificare utilizate 

 

3 Aprecierea progresului se face astfel: 0 – nici un progres, 1 – progres întârziat, 2 – progres satisfăcător, 3 – progres bun 
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1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE 

OBIECTIVULUI 

70% din elevii de la filiera tehnologică şi învăţământul profesional vor 

realiza stagiile de pregătire practică la agenţii economici. 

 Creşterea cu 10% a gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii 

 

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate 

(măsurabile) aşteptate 

Termen    

3.1. Implicarea agenţilor 

economici parteneri în 

dezvoltarea de oferte de 

educaţie relevante pentru 

nevoile elevilor, dar şi pentru 

piaţa muncii 

70% elevi de la 

învăţământul 

profesional 

desfăşoară stagiile de 

pregătire practică la 

agenţi parteneri 

 

Permanent  

Conform evidențelor elevii 

au desfășurat stagii de 

pregătire practică la agenții 

economici cu care au fost 

încheiate contracte. În 

vederea susținerii și 

dezvoltării ofertei 

educaționale, partenerii 

economici ne sprijină 

continuu, investind în 

dotarea și amenajarea 

atelierelor și 

laboratoarelor, astfel anul 

trecut au dotat și amenajat 

un atelier de mecanică la 

standarde europene. 

   

 

 

3-progres bun 

Contracte de pregătire 

practică înregistrate 

Feedbak-uri elevi 

3.2.Dezvoltarea parteneriatelor 

cu agenţii economici în vederea 

creşterii gradului de inserţie 

socio-profesională a 

absolvenţilor 

Creşterea cu 15% a 

parteneriatelor cu 

agenţii economici  

Creşterea 10% a 

absolvenţilor integrati 

pe piaţa muncii  

Noiembrie 2019 Numărul agenților 

economici care au solicitat 

pregătirea elevilor prin 

învățământul dual și 

profesional, la calificările 

profesionale din domeniul 

mecanică și 

electromecanică a crescut 

3-progres bun Contracte de parteneriat 

cu agenții economici 

Solicitări ale agenților 

economici pentru 

formarea elevilor prin 

învățământul Dual 

Monitorizarea 

absolvenților 
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față de anul școlar trecut cu  

20% 

3.3. Aplicarea unui sistem de 

evaluare a competentelor 

specifice calificarilor din oferta 

scolara, în parteneriat cu agenții 

economici, conform SPP 

80 % elevi care au 

promovat modulele 

de specialitate 

conform calificării 

Iulie 2020 Toți elevii de la 

învățământul tehnic și 

profesional au promovat 

modulele de specialitate  

3-progres bun Fișe de evaluare 

Teste pe parcurs și 

sumative 

Statistici la finalul 

anului școlar 

 

3.4. Responsabilizarea 

părinţilor pentru implicarea în 

asigurarea unor servicii 

educaţionale din şcoală prin:  

-redimensionarea 

parteneriatului școală părinte-

elev, bazat pe spiritual 

cooperant, pragmatic, deschis 

spre ceea ce înseamnă valoare; 

-acţiuni specifice de identificare 

a  

disponibilităţilor de implicare a 

părinţilor în rezolvarea 

problemelor şcolii şi proiectarea 

activităţii specifice de 

colaborare.  

Creşterea cu 10% a 

părinţilor participanţi  

Creşterea cu 15%  a 

problemelor  

soluţionate prin  

implicarea părinţilor  

 

Permanent 

La nivelul unităţii de 

învăţământ, diriginţii 

colaborează cu părinţii prin 

comitetul de părinţi pe 

clasă, dar şi individual, cu 

fiecare părinte în parte, în 

vederea prevenirii 

sprijinirii elevilor cu 

probleme emoţionale, cu 

probleme de învăţare, cu 

probleme de integrare, iar 

conducerea colaborează cu 

părinţii prin comitetul de 

părinţi pe şcoală. 

 

2 – progres 

satisfăcător 

Procese verbale de la 

întâlnirile cu părinții 

Chestionare aplicate 

părinților 

PRIORITATEA 4: Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare 

profesională pentru elevi și adulţi 

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC  Promovarea acţiunilor de orientare profesională 

realizate la nivelul unităţii. Identificarea  surselor de stres şcolar. 

Situaţia constatată prin 

monitorizare  internă şi 

autoevaluare 

Aprecierea4 

progresului 

înregistrat  

Surse şi mijloace de 

verificare utilizate 

1 2 3 4 

 

4 Aprecierea progresului se face astfel: 0 – nici un progres, 1 – progres întârziat, 2 – progres satisfăcător, 3 – progres bun 
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ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE 

OBIECTIVULUI 

 

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate 

(măsurabile) aşteptate 

Termen    

4.1.Înregistrarea, monitorizarea 

absenţelor elevilor şi analiza 

cauzelor acestora  

 

Scăderea cu cel puţin 

10% a numărului de 

absenţe  

 

Lunar Absențe monitorizate lunar 

de către Comisia de 

monitorizare. Există 

situații de absenteism 

datorate situației finaciare 

familiale ale elevilor sau 

elevi proveniți din familii 

dezorganizate. 

2 – progres 

satisfăcător 

Decizie comisie 

monitorizare absențe 

Situația lunara 

absențelor 

4.2. Realizarea şi 

implementarea unui plan de 

măsuri privind prevenirea şi 

reducerea absenteismului  

 

 

10% din orele de 

diriginţie cuprind 

teme despre 

absenteism  

Recompese elevilor 

pentru îmbunătăţirea 

frecvenţei  

Permanent Proiecte implementate, 

privind reducerea 

absenteismului.  

Diriginții au adus la 

cunoștință 

părinților/susținătorilor 

legali, aceste situații 

stabilind de comun acord 

măsuri în vederea reducerii 

absenteismului. 

3 – progres bun Plan de măsuri 

Planificări consiliere 

Situația diplome 

acordate elevilor fără 

absențe  

Proiecte combaterea 

absenteismului 

4.3.Implementarea unui 

program de consiliere şi de 

sprijinire a elevilor cu probleme 

emoționale, de disconfort 

școlar, cu probleme de învățare, 

cu tendinţe absenteism și 

abandon şcolar . 

15% din orele de 

diriginţie cuprizând 

exerciţii de 

autocunoaştere şi 

inter-evaluare  

Creşterea cu 20% a 

elevilor participanţi la   

şedinţe de consiliere 

Cel putin 2 sedinte de 

consiliere incheiate 

cu procese verbale 

 

Permanent S-a realizat consilierea 

elevilor de către 

Consilierul educativ, 

consilierului școlar şi 

diriginte.  

Au fost identificate nevoile 

elevilor cu CES.  

S-au realizat grafice de 

consiliere ale părinților şi 

elevilor. 

Problemele identificate de 

diriginți și conducerea 

3 – progres bun Planificării consiliere 

Grafice de consiliere 

ale elevilor şi parintilor.  

Fișe de evaluare inițiala  

Fișe de lucru 

individuale  

Fise de progres scolar  

Planificări consiliere                                       

 Liste nominale cu elevi 

CES 



78 

unității sunt aduse la 

cunoștința consilierului 

școlar, care are în evidență 

toți elevii cu CES, elevii 

predispuși la absenteism și 

risc de abandon școlar, 

etc., și elaborează pentru 

toți cei consiliați planuri de 

intervenție pentru 

managementul stresului, 

managementul emoțiilor și 

al competențelor de 

comunicare și relaționare, 

managementul resurselor 

învățării, precum și altor 

probleme semnalate.  

Existenţa cabinetului 

psihopedagogic în 

şcoală. 

4.4. Adaptarea strategiei 

didactice şi a itemilor de 

evaluare la posibilităţile de 

înţelegere ale elevilor pentru 

evitarea eşecului şcolar. 

Recuperarea a 10 

elevi aflaţi în risc de 

abandon şcolar 

 

Permanent Evaluarea elevilor se 

realizează în funcţie de 

nivelul clasei, cadrele 

didactice adaptând materia 

şi itemii de evaluare în 

funcţie de capacitatea de 

înţelegere a elevilor, 

pentru stimularea acestora 

şi încrederea în sine, în 

vederea evitării 

abandonului şcolar. 

2 – progres 

satisfăcător 

Fișe de lucru cu itemi 

adaptați  

4.5.Activități de consiliere, 

orientare și informare privind 

carierea , cu elevii si parintii 

acestora 

30% din absolvenți să 

se angajeze și să 

constientizeze ca 

munca nu este o 

rusine 

Cel putin 2 sedinte de 

consiliere incheiate 

cu procese verbale 

Februarie -iulie- 

2020 

Cel puțin 30% din elevii 

dornici să se angajeze 

imediat dupa absolvire au 

angajati (rata de absorbtie) 

Din totalul de 82 

absolvenți de la 

învățământul liceal 36% 

sunt angajați în domeniul 

 

 

 

3 – progres bun 

Rapoarte diriginți 

Procese verbale ședințe 

de consiliere 

 Monitorizări ale 

inseţiei absolvenţilor pe 

piaţa muncii 



79 

în care s-au pregătit și alt 

domeniu decât cel absolvit 

 

4.6.Organizarea şi 

implementarea unor activităţi 

extraşcolare şi extracurriculare 

atractive, motivante, incluzive 

și nediscriminatorii, bazate pe 

principiile dezvoltării durabile. 

Cel puţin 1 activitate, 

lunar 

 

Conform 

graficului de 

activităţi 

Au fost organizate 

activități  

Conform graficului  de 

activităţi, în parteneriat cu 

CJRAE SĂLAJ, la nivelul 

unităţii de învăţământ se 

organizează activităţi de 

voluntariat, activităţi 

extraşcolare, cu 

participarea şi implicarea 

elevilor şi a cadrelor 

didactice. 

Proiect semestrial, cu 

implicarea a 30 de elevi din 

clasele IX-XI în cadrul 

proiectului Liderii 

Mileniului Trei, 

implementat prin 

parteneriat public-privat, 

cu participarea elevilor la 

ateliere de dezvoltare 

personală, alături de 

consilierul școlar și 

selecția unui procent dintre 

ei pentru a participa la 

tabăra organizată la final 

de an școlar (amânată din 

cauza situației 

epidemiologice) 

 

3 – progres  bun 

Grafic de activități 

4.7.Urmărirea traseului  

educaţional si a inserţiei socio-

profesionale a absolvenţilor 

Date despre 80% din 

absolvenți 

  

Iulie 2020 Absolvenții au fost 

monitorizați de către 

diriginți 

3 – progres bun Rapoarte diriginți și 

statistici comisia de 

monitorizare absolvenți 
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PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii  în procesul educaţional  şi egalitatea 

de şanse în TVET 

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC  

 Asigurarea calităţii activităţii didactice pentru formarea elevilor prin 

formarea şi dezvoltarea continuă a resursei umane 

Situaţia constatată prin 

monitorizare  internă şi 

autoevaluare 

Aprecierea5 

progresului 

înregistrat  

Surse şi mijloace de 

verificare utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE 

OBIECTIVULUI 

 

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate 

(măsurabile) aşteptate 

Termen    

5.1.Identificarea nevoilor de 

formare a personalului didactic 

- Elaborarea unor chestionare 

care să identifice nevoile 

elevilor  

- Elaborarea unor chestionare 

care să identifice nevoile de 

formare profesională a cadrelor 

didactice și nedidactice 

 - Realizarea analizei de nevoi 

în formare pentru cadrele 

didactice și nedidactice şi 

propunerea de cursuri de 

formare în conformitate cu 

nevoile de dezvoltare ale şcolii 

Identificarea  

nevoilor de formare 

octombrie 2019  

Profesori dornici de 

formare profesională  

Tabele cu analiza de nevoi 

 

 

 

 

 

 

3 – progres bun 

Chestionare cu analiza 

nevoi de formare 

 

Baza de date în format 

electronic a 

responsabilului cu 

dezvoltarea 

profesională și 

formarea continuă 

 

5.2. Schimburi de experiență cu 

agenți economici și școli din 

tară și străinatate 

Cel puțin 4 schimburi 

de experiență cu 

implicarea a min 50 

% din cadre didactice 

Iulie 2020 3 schimburi de experiențe 

cu agenții economici 

2 – progres 

satisfăcător 

Fișe de activități 

Poze 

 

5 Aprecierea progresului se face astfel: 0 – nici un progres, 1 – progres întârziat, 2 – progres satisfăcător, 3 – progres bun 
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5.2. Stabilirea unui program de 

derulare a cursurilor din oferta 

CCD/ alți furnizori 

 - Derularea activităţilor 

 - Flexibilizarea formărilor în 

raport cu orarul şcolii 

 - Monitorizarea periodică a 

activităţilor desfăşurate 

 - Întocmirea unei evidenţe a 

cursurilor de formare şi a 

participanţilor 

45% cadre didactice 

și nedidactice  

finalizează cursurile 

și obțin certificatele 

Conform 

graficului 

activităţilor de 

formare 

Până în martie 2020 

aproximativ 30%  

Situaţia dezvoltării 

profesionale este 

monitorizată periodic şi 

centralizată la nivelul 

comisiei de formare 

profesională. 

2 – progres 

satisfăcător 

Copii diplome și 

certificate de absolvire 

Baza de date în format 

electronic a 

responsabilului cu 

dezvoltarea 

profesională și 

formarea continuă 

 

5.3. Implementarea proiectelor 

educaționale, pentru 

promovarea experienței 

pozitive și a bunelor practici 

privind excelența în predare și 

creativitatea profesională, 

pentru realizarea/dezvoltarea 

unor obiective privind planul de 

acțiune al școlii.  

Minim 2 proiecte 

implementate 

Creşterea cu 20% a 

elevilor participanţi la 

concursuri şi 

olimpiade  

Conform 

graficului 

2 proiecte întocmite 

înscrise în CAEJ, cu 

amânarea implementării 

datorită contextului 

epidemilogic SARS-COV 

2, a pandemiei. 

- creșterea cu 15% a 

numărului de elevi dornici 

să participe la concursuri. 

2 – progres 

satisfăcător 

 

Proiect ”O zi de creații 

tehnice” 

Proiect”TechnologicAll 

Area” 

2 premii I, 1 premiul 2 

și 1 premiu special 

obținute la Concursul 

CFA 

5.4.  Implentarea  unor activități 

care să dezvolte consolidarea şi 

abilităţile de lucru în echipă cu 

participarea tuturor categoriilor 

de personal din școală, 

desfăşurate şi în afara școlii  

cel puțin 60% 

participanţi din 

personalul unității  

Iulie 2020 Excursie prevăzută și 

amânată datorită 

contextului pandemic 

2 Evenimente de 

socializare și interacțiune 

cu participarea tuturor 

categoriilor de personal din 

școală (decembrie, 2019 și 

martie 2020) 

 

3 – progres bun 

Planul excursie 

Plan activități 

Poze și înregistrări 

Invitat de onoare Marc 

Mitrașca 
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4.3 PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DE DISEMINARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

Tipul activităţii Responsabilitatea 

diseminării / 

monitorizării/ evaluării 

 

Frecvenţa 

diseminării/  

monitorizării/ 

evaluării  

Datele întâlnirilor 

de analiză 

 

Diseminare PAS prin:Consiliu profesoral 

Activităţi metodice la catedre  

Întâlniri cu Consiliul elevilor; Întâlniri cu părinţii 

Rus Gheorghina Dana 

Lupaș Viorica 

Consilier educativ 

Noiembrie  

 

februarie 

 

 

 

Intocmirea seturilor de date care să sprijine monitorizarea ţintelor 

 

Comisia Ceac decembrie  

 

martie  

 

Monitorizarea periodică a  

Implementării acţiunilor individualele 

Rus Gheorghina Dana 

Lupaș Viorica 

 

Trimestrial Decembrie 

Aprilie 

Comunicarea acţiunilor corective în lumina rezultatelor obţinute 

 

Rus Gheorghina Dana 

Lupaș Viorica 

trimestrial 

 

decembrie  

 

 

Analiza informaţiilor privind  

progresul realizat în atingerea  

ţintelor 

Rus Gheorghina Dana 

Lupaș Viorica 

 

anual 

 

Iunie 

 

Stabilirea metodologiei de evaluare, a indicatorilor de evaluare şi 

a impactului asupra comunităţii 

Consiliul de administraţie 

al şcolii 

 

anual 

 

Septembrie 

Prezentarea generală a progresului  

realizat în atingerea ţintelor 

 

Lupaș Viorica 

 

anual 

 

Iunie 

Evaluarea progresului în atingerea  

ţintelor.  

 

Consiliul de  

administraţie 

 

anual 

 

iunie 
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SURSE DE INFORMAŢII: 

 

 

 

 

 

 

 

• Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, 

Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă 

parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare) 

• Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului 

de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente 

ale şcolii –secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 

• Documente de prezentare şi promovare a şcolii 

• Siteuri de prezentare a judeţului Sălaj 

• PRAI Nord-Vest 

• PLAI Salaj 

• Chestionare, discuţii, interviuri  

• Rapoarte scrise ale ISJ şi MENîntocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală. 

 


