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ARGUMENT
Planul de acţiune al şcolii :
 este elaborat în concordanţă cu direcţiile de dezvoltare ale învăţământului
românesc în general;
 este elaborat pentru a corespunde aşteptărilor comunităţii pe care încearcă să o
servească, aşteptări conţinute în scopurile generale şi idealul educaţional propuse
de legea învăţământului;
 are menirea de a realiza o strategie de dezvoltare a şcolii la care să se substituie
proiectele pe termen mediu şi scurt;
 toate domeniile atinse în proiect au ca centru de interes elevul, ţinând cont de
specificul liceului tehnologic şi de direcţiile de dezvoltare economică şi socială a
comunităţii.
I.1. Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 20182022 (preluat din PLAI 2017-2025 Cluj)
Obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune sunt:
Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională
pentru piaţa muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din
grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3
și 4 la 63% până în 2020, față de 57,2% în 2014
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de
acţiune:
1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a
curriculumului şi a auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin
Cadrul național al calificărilor, pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru
facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare profesională și pentru creşterea
relevanţei pentru piaţa muncii;
2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa
muncii, definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii
calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile
pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele
pieţei muncii;
3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare;
4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională;
5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale;
6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare
profesională.
Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de
formare profesională, având ca ținte strategice:
a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în
învăţământul profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014;
b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul
vieții la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014.
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Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de
acţiune:
7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor
învăţării dobândite în context nonformal şi informal;
8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră;
9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor
învăţării dobândite în context nonformal şi informal;
10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de
învățământ pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile;
Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte
strategice:
a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la
învăţământul profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ;
b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la
examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014;
c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul
vieții la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de
acţiune:
11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării
profesionale la nivel de sistem;
12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării;
13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de
formare profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională
continuă și în evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal,
nonformal și informal;
14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue;
15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională.
Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în
domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice:
a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea
spiritului antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;
b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate
internațională la 4.600 în 2020, de la 2.800 în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de
acţiune:
16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial
din cadrul programelor de formare profesională;
17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională;
18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării
premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive.
Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin
strategiile menţionate mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din
2011, cu modificările şi completările ulterioare. Structura învăţământului profesional
şi tehnic este ilustrată în figura de mai jos.
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Învățământul liceal asigură continuarea studiilor în învățământul obligatoriu (clasele a
IX-a și a X-a) și în ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a), dezvoltând, aprofundând și
particularizând competențe (cunoștințe, abilități și atitudini) formate în ciclurile anterioare
ale învățării.
Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri:
a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real;
b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia
mediului;
c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic.
Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 4 ani, în
conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educației. Pentru unele forme de
învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an.
Studiile învățământului liceal se finalizează cu examenul național de bacalaureat și cu
examen de certificare, pentru absolvenții filierelor tehnologică și vocațională.
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Absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul
postliceal și pot obține, ulterior, nivelul 5 de calificare. Absolvenții cu diplomă de
bacalaureat pot continua studiile în învățământul postliceal pentru obținerea nivelului 5 sau
în învățământul superior, în orice program de studii și pot obține nivelurile de calificare 6,
7 și 8.
Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională, care promovează
examenul de certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului naţional al
calificărilor (tehnician) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile
pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare
regionale, județene și locale, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat între
unitatea de învățământ, operatorul economic și elev.
Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare:
- învăţământ profesional, cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIIIa, ca parte a învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2014/ 2015,
pe baza unui contract cadru, încheiat între unitatea de învățământ şi operatorii
economici implicaţi în formarea profesională a elevilor;
- învăţământul dual cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca
parte a învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2017/ 2018, pe
baza unui contract de parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori
economici sau între o asociaţie/un consorţiu de operatori economici, unitatea de
învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea
şcolară. unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ –
agentul economic și elev;
- stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea
clasei a X-a de liceu , formă de organizare specifică în prezent programelor de tip
„A doua șansă”.
În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi
modulele de pregătire de specialitate pentru obținerea calificării profesionale. Studiile se
finalizează cu examen de certificare. Absolvenții care promovează examenul de certificare
a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al Cadrului naţional al
calificărilor (muncitor calificat) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform
Europass.
I.2. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN AL UNITATII DE
ÎNVĂŢĂMANT
Analiza mediului extern
(preluat din PLAI 2017-2025 Cluj)
a. Analiza profilului economic
Judeţul Cluj este situat în partea de nord-vest a României, fiind capitala regiunii de
dezvoltare Nord-Vest şi aflându-se la graniţa cu regiunea de dezvoltare Centru.
Poziţia geografică oferă județului un avantaj competitiv deosebit, având în vedere faptul că
județul Cluj se află relativ în apropierea granițelor cu Ungaria și Ucraina, precum şi într-o
zonă de convergentă a mai multor culoare de dezvoltare: Coridorul Oradea-Cluj-Brașov7

Bucureşti, care va lega coridoarele paneuropene 5 şi 9, permițând conectarea României cu
axele de comunicații din Europa Centrală; Coridorul Suceava-Cluj, principală axă de
comunicație est-vest din ţară, precum şi mai multe axe tradiționale de comunicație
cătrecentrul țării.
Aprecierea dezvoltării economiei se face prin intermediul indicatorilor macroeconomici
compilaţi prin agregare pe baza datelor din conturile naţionale. Cei mai utilizaţi dintre
aceştia în statistica internaţională sunt produsul intern brut (PIB) şi Valoarea adăugată
brută (VAB).
Referitor la PIB, datele statistice oficiale furnizate de Eurostat în perioada 2004-2011,
arată că produsul intern brut/locuitor a avut, în regiunea Nord-Vest o creștere continuă. În
perioada 2005-2008, a înregistrat o scădere în anul 2009, la începutul crizei economice,
pentru ca după 2010 să crească în mod continuu până în anul 2011, trendul fiind identic cu
cel național. În județul Cluj, valorile absolute sunt cu mult peste media regională și
națională pe întreaga perioadă de analiză, situând județul pe locul întâi. Cea mai mare
valoare a PIB s-a înregustrat în anul 2008 (8000 de euro), după anul 2009, când s-a
înregistrat o scădere, trendul este crescător, PIB ajungând la 7700 euro.
Valoarea adăugată brută (VAB) reprezintă valoarea nou creată, rezultată din valoarea
noilor produse şi servicii create minus valoarea consumului intermediar pentru producerea
acestora.
Activitățile economice existente în județ au avut o contribuție diferită la formarea VAB.
Datele oficiale ilustrează faptul că procentul cel mai mare de contribuție l-a avut sectorul
industrie (A02) (inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă, salubritate, gestionarea
deșeurilor), cu peste 25% pe întreaga perioadă 2009-2014. Maximul de contribuție a fost
atins de acest sector economic în anul 2011, când a înregistrat un procent de 30 % din
total.
1.2.1. 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 școlarizare vor trebui să reflecte prioritățile economice pe cele două
componente de bază ale pieței muncii: dezvoltarea antreprenoriatului și dezvoltarea
calificărilor (pregătirea tehnologică modernă/meseriile viitorului);
Necesitatea creşterii nivelului de calificare şi asigurarea unei pregătiri de bază
largi, competențe tehnice generale, solide;
Eficientizarea parteneriatelor şcoală agent economic, inclusiv prin creșterea
numărului de clase de învățământ dual;
Realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor economici;

b. Analiza pieţei muncii
Factorul esenţial în dezvoltarea economico-socială a oricărui judeţ îl constituie resursele
umane (potenţialul uman) de care dispune această. Analizând evoluția resurselor de muncă
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în perioada 2002-2016, rezultă că în județul Cluj evoluția resurselor a fost ascendentă,
ajungând în anul 2016 la 471 mii persoane, cea ai mare din toate județele regiunii.

Evoluția resurselor de muncă- jud.
CLUJ (mii persoane)
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Sursa: INS. "Balanta fortei de munca" INS Baza de date TEMPO ON LINE
În ceea ce privește evoluţia indicatorilor furnizaţi de BFM pentru perioada 20022016 privind populația activă civilă și populația ocupată civilă, rezultă că în județul
Cluj acestea au avut evoluții ascendente aproape pe toată perioada analizată, în 2016
populația activă ajungând la 360,6 mii persoane, iar populația ocupată la 352,6 mii
persoane, cele mai mari valori în intervalul analizat.

Evoluția populației active civile-jud. Cluj (mii
persoane)
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Sursa: INS. "Balanta fortei de munca" INS Baza de date TEMPO ON LINE
În cea ce privește rata de ocupare a resurselor de muncă, în 2016 în județul Cluj se
înregistrează cea mai mare rata de ocupare (74,9%) din toate județele, peste media
regională și națională.
Structura populaţiei ocupate civilă pe principalele activităţi ale economiei naţionale
Din analiza evoluției ponderii populației ocupate civile pe activități ale economiei
naționale în perioada 2008-2016, rezultă că ponderea cea mai mare în economia județului
9

o au serviciile (54,7% în 2016), urmate de industrie (22,1%) agricultură (14,6%) și
construcții (8,6%)
În cadrul industriei ponderea cea mai mare în județ, ca de altfel și în regiune o are
industria prelucrătoare (19,9% în anul 2016). În cadrul sectorului servicii, ponderea cea
mai mare o are Comerțul (15,8%), urmat de Transport și depozitare, învățământ, informații
și comunicare și sănătate.

Evoluţia populaţiei ocupate civile pe activităţi ale
economiei naţionale - județul Cluj
60.0%
50.0%
40.0%

Agricultură
Industrie

30.0%

Construcţii
20.0%

Servicii

10.0%
0.0%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Evoluţii şi situaţia curentă privind locurile de muncă vacante
Evoluţii şi situaţia curentă privind locurile de muncă vacante pe activităţi ale economiei
naționale.
Pentru analiza evoluției locurilor de muncă vacante (CAEN) nu există date statistice
oficiale la nivelul județului, numai la nivelul Regiunii Nord-Vest.
Dintre sectoarele economice care au înregistrat în 2016 cel mai mare număr de locuri de
muncă vacante la nivelul regiunii se numără:
 Industria prelucrătoare C – 3200 locuri de muncă,
 Alte activități de servicii S – 879 locuri de muncă;
 Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public O– 1105
locuri de muncă;
 Comerț cu ridicata și amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor G –
749 locuri de muncă;
 Sănătate și asistență socială Q– 493 locuri de muncă;
 Transport și depozitare H-399 locuri e muncă
 Construcții F – 328 locuri de muncă;
Evoluţii şi situaţia curentă privind locurile de muncă vacante pe grupe majore de
ocupații
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Perioada analizată se referă la anii 2011-2016, dar datele statistice sunt regionale, nu
există date la nivelul județului (Anexa 3f Piața muncii). Din analiza datelor INS privind
locurile de muncă vacante pe grupe majore de ocupații, se constată că cel mai mare număr
de locuri de muncă vacante în 2016, sunt pentru specialiști din diverse domenii de
activitate, iar cele mai puține pentru lucrători calificați în agricultură, silvicultură și
pescuit.
Un număr semnificativ de locuri de muncă vacante înregistrate în regiune se adresează
operatorilor la instalații și mașini; asamblori de mașini si echipamente și muncitorilor
calificați și asimilați. De asemenea domeniul serviciilor are un număr semnificativ de
locuri de muncă vacante.
În contextul dezvoltării puternice în regiune a industriei prelucrătoare care oferă cele
mai multe locuri de muncă, se menține ridicată oferta de locuri de muncă pentru muncitori
necalificați.
Prognoza cererii de formare profesională
Structura cererii potențiale, pe domenii de formare ale IPT, în ipotezele scenariului
moderat în regiunea Nord-Vest în perspectiva 2017-2020:
Fig.nr.51
Domenii de formare
%
Agricultură
2,6
Chimie industrială
1,2
Construcţii instalaţii şi lucrări
publice
8,6
Comerţ
13,9
Economic
14,4
Electric
3,7
Electromecanică
3,0
Electronică automatizări
3,7
Fabricarea produselor din lemn
2,3
Industrie alimentară
0,9
Industrie textilă şi pielărie
13,9
Materiale de construcţii
0,9
Mecanică
21,5
Turism şi alimentaţie
7,4
Resurse naturale şi protecţia
mediului
1,9
Tehnici poligrafice
0,1
Total
100,0

1.2.2. Concluzii din analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru unitatea de învăţământ
Creșterea ratei de ocupare și a ratei de activitate la nivelul județului presupune dezvoltarea
învățământului profesional și tehnic, cu precădere a învățământului profesional după
reînființare, începând cu anul școlar 2014/2015. Domeniile și calificările vor fi stabilite în
funcție de cerințele angajatorilor.
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Creșterea relevanței ÎPT în raport cu cerințele pieței muncii pentru creșterea ratei de
ocupare în rândul absolvenților. Necesitatea monitorizării inserției absolvenților de
învățământul profesional și tehnic.
Realizarea unor parteneriate eficiente între unitățile de învățământ și operatorii
economici, astfel încât numărul de elevi angajați la operatorii economici unde au efectuat
instruirea practică să crească.
Sprijinirea elevilor din mediul rural de către comunitate și operatori economici pentru
finalizarea studiilor.
Asigurarea în proiectele planurilor de școlarizare a claselor pentru continurea
studiilor de către absolvenții învățământului profesional la învățământ liceal
(zi, seral, frecvență redusă), iar pentru absolvenții de liceu, continuarea studilor în
învățământul postliceal, pentru creșterea șanselor de ocupare pe piața muncii.
Creșterea ponderii calificărilor din domeniul servicii la nivel regional, pe nivelurile de
calificare 3, 4 și 5. Menținerea trendurilor la calificările din industrie, servicii și
construcții.
În stabilirea calificărilor se va ține cont și de solicitările agenților economici locali.
Prin proiectele planurilor de școlarizare ale ISJ-urilor din regiune se vor prevedea
cu prioritate clase/grupe de studiu pentru domeniile: mecanică, electric, electronică
și automatizări, construcții, servicii, comerț, sănătate și asistență socială.
Raportat la nivelul de calificare solicitat pentru locurile de muncă vacante la nivelul
județului, se constată că piața muncii din județ are nevoie de calificări de nivel 3,
dobândite prin învățământ profesional și dual. Structura planului de școlarizare
pentru învățământul profesional și dual va cuprinde clase/grupe de studiu în funcție
de cele mai solicitate calificări.
În funcție de particularitățile de dezvoltare a subramurilor industriei prelucrătoare din
județ al regiunii, la stabilirea planului de școlarizare pentru pentru învățământul
profesional și tehnic se va ține cont de solicitările agenților economici locali, în
parteneriat cu unitățile de învățământ profesional și tehnic.
1.2.3. Învăţământul profesional şi tehnic
Oferta unităţilor şcolare din ÎPT - Evoluţia elevilor cuprinşi în învăţământul liceal
tehnologic şi învăţământul profesional.
La nivelul Regiunii Nord-Vest în perioada 2004-2016, populaţia şcolară cuprinsă
în învăţământul tehnic şi profesional a avut o evoluţie descendentă, de la 79021 de elevi în
2004, la 45194 de elevi în 2016, adică o reducere cu 57,19%.Același trend descrescător a
fost înregistrat și la nivel național unde procentul de diminuare a numărului de elevi în
perioada analizată a fost de 57,72%.
În județul Cluj la începutul perioadei analizate în 2004-2005, existau 17837 de
elevi cuprinși în învăţământul tehnic şi profesional ÎPT cu o pondere de 55,4%. În anul
școlar 2015-2016, numărul elevilor cuprinși în ÎPT din județul Cluj a fost de 9564 de
elevi, adică 44,1%, cea mai scăzută pondere din regiune.(ponderea ÎPT în regiunea NordVest a fost de 48,1% în anul școlar 2015-2016).
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Sursa: Calculat pe baza datelor din Caiete statistice – INS
Ponderile anuale ale învățământului profesional în cadrul planului de școlarizare
la nivelul județului Cluj au scăzut constant de la valori în jur de 26% în 2004-2005, la un
minim de 1,4% atins în 2011-2012. Începând cu anul școlar 2012-2013 ponderea
învățământului profesional începe să crească , ajungând în anul școlar 2015-2016 la 9,8%.
Pentru învățământul liceal tehnologic ponderea s-a situat la valoarea de 29,3% în
anul școlar 2004-2005, crescând până la o valoare maximă de 50,4% atinsă în anul școlar
2011-2012. În anul școlar 2015-2016 ponderea învățământului liceal tehnologic în planul
de școlarizare al județului Cluj a fost de 34,3%, comparativ cu ponderea învățământului
liceal teoretic și vocațional care s-a situat la 55,9%.
Referitor la situația învățământului profesional și tehnic din sistemul privat de
învățământ la nivelul regiunii de constată că în continuare acesta este destul de slab
reprezentat. Trendul evidențiat la învățământul profesional și tehnic public se menține și la
cel privat, astfel că la nivelul anului școlar 2015-2016 ponderea învățământului profesional
și tehnic din sistemul privat, în județul Cluj a fost de 3% din total ÎPT.
Ponderile anuale ale învățământului liceal filiera teoretică și vocațională au crescut
constant de la o valoare minimă de 44,6% atinsă în anul școlar 2004-2005, la 55,9% în
anul școlar 2015-2016, concomitent cu scăderea puternică a ponderii învățământului
profesional și liceal tehnologic.
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Oferta unităţilor şcolare din ÎPT - Evoluţia elevilor cuprinşi în învăţământul
postliceal
Învățământul postliceal ca parte a învățământului tehnic a cunoscut o dezvoltare
continuă în perioada 2005-2016.
Dacă în anul 2005-2006 numărul elevilor înscriși în învățământul postliceal în județul Cluj
a fost de 1870 de elevi, în anul școlar 2015-2016, numărul elevilor s-a ridicat la 4225 de
elevi, fiind județul cu cel mai mare număr de elevi din învățământul postliceal.
Fig.nr.68

Analiza făcută pe numărul de elevi din cadrul școlii postliceale și școlii de maiștri a
evidențiat faptul că cea mai mare pondere o are școala postliceală cu 91,7% din numărul
de locuri, școlii de maiștri revenindu-i doar 8,3% ,cea mai mare podere atinsă în județul
Cluj anul școlar 2015-2016, pentru un număr de 354 de elevi la școala de maiștri.
Începând cu anul școlar 2014-2015 au fost alocate locuri pentru școala postliceală
specială în județul Cluj, pentru asigurarea egalității de șanse a persoanelor cu handicap.
Oferta unităţilor şcolare din ÎPT – Cuprinderea elevilor în învăţământul liceal
tehnologic şi învăţământul profesional în anul şcolar 2017-2018
Cuprinderea elevilor în învăţământul liceal tehnologic în anul şcolar 2017-2018
Din datele statistice furnizate, analiza numărului de clase, elevi și ponderea
acestora pe cele 15 domenii de formare în care se școlarizează în învățământul liceal filiera
tehnologică, în județul Cluj în anul școlar 2017-2018, a evidențiat următoarele:

Județul Cluj ocupă a treia poziție în cadrul Regiunii Nord-Vest privind numărul de
elevi cuprinși în învățământul liceal tehnologic în anul școlar 2017-2018, cu 4772 de elevi,
după județele Maramureș și Bihor;

Analiza pe medii de rezidență a relevat faptul că în județul Cluj funcționează 187
de clase de liceu tehnologic cu 4757 de elevi, în mediul urban și doar 1 clasă în mediul
rural cu 15 elevi.
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Calificările profesionale de nivel 4 cu cel mai mare număr de elevi sunt: Tehnician
în activități economice cu 901 elevi în 33,5 de clase, Tehnician în turism cu 562 de elevi în
22 de clase, Tehnician în gastronomie cu 329 de elevi în 13 clase, Tehnician operator
tehnică de calcul cu 290 de elevi în 11 clase, Tehnician operator procesare text/imagine cu
256 de elevi în 10 clase și Tehnician în transporturi și Tehnician proiectant CAD cu câte
9,5 clase și 189, respectiv 244 de elevi.

Calificările profesionale de nivel 4 cu cel mai mic număr de elevi școlarizate în
județul Cluj în anul școlar 2017-2018 sunt:Tehnician în chimie industrială cu 22 de elevi în
1 clasă, Tehnician analize produse alimentare cu 23 de elevi în 1 clasă, Tehnician
electronist cu 23 elevi în 1 clasă, Tehnician în agroturism cu 24 de elevi în 1 clasă,
Tehnician mecatronist cu 22 de elevi în 1 clasă.
Cuprinderea elevilor în învăţământul profesional în anul şcolar 2017-2018
Analiza numărului de clase, elevi și ponderea acestora pe cele 13 domenii de
formare în care se școlarizează în învățământul profesional, în județul Cluj în anul școlar
2017-2018, a evidențiat următoarele:

Județul Cluj ocupă locul al doilea în cadrul Regiunii Nord-Vest în ceea ce privește
numărul elevi cuprinși în învățământul profesional și învățământul dual în anul 2017-2018,
cu 108 clase și 2623 de elevi. Pe primul loc se situează județul Bihor cu 114 clase și 2697
de elevi. Județul Maramureș are 113 clase și 2520 de elevi.
Anul școlar 2017-2018 introduce în Regiunea Nord-Vest învățământul dual. Clase de
învățământ dual au fost realizate în județele: Satu-Mare - 8 clase cu 200 de elevi,Cluj – 8
clase cu 172 de elevi, Bihor – 7,5 clase cu 196 de elevi și Maramureș – 2 clase cu 46 de
elevi.
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Ponderea învățământului profesional și dual școlarizat în județul Cluj, în anul școlar
2017-2018, reprezintă 3,09% raportată la nivelul național și este a doua ca mărime din
Regiunea Nord-Vest, după județul Bihor cu 3,18%.
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Domeniile de formare cu cel mai mare număr de elevi în învățământul profesional
la nivelul județului Cluj sunt reprezentate în figura 69.
Fig:69
Cele mai solicitate calificări profesionale sunt în domeniile: Mecanica cu 862 elevi,
Turism și alimentație cu 678 de elevi, Construcţii, instalaţii şi lucrări publice cu 183 de
elevi, Estetica și igiena corpului omenesc cu 158 de elevi și Fabricarea produselor din
lemn cu 134 de elevi.

Domeniile de formare cu cel mai mic număr de elevi în învățământul profesional și
în anul școlar 2017-2018 în județul Cluj sunt:
Comerțul cu 24 de elevi, Chimia industrială cu 39 de elevi și Agricultura cu 49 de elevi.
Analiza ponderilor pe calificări profesionale arată că cea mai solicitată calificare la
nivelul județului este ”Mecanic auto” urmată de calificarea profesională ”Operator la
mașini cu comandă numerică”din domeniul Mecanică. Pentru domeniul Turism și
alimentație calificările cele mai cerute: Bucătar și Ospătar(chelner) în unități de
alimentație ocupă ponderi ridicate.
Oferta unităţilor şcolare din ÎPT – Cuprinderea elevilor în învăţământul postliceal în
anul şcolar 2017-2018
În anul școlar 2017-2018, numărul elevilor școlarizați prin învățământul postliceal la
nivelul județului Cluj a fost de 3731 de elevi, repartizați atât la școala postliceală cât și la
școala de maiștri.
Analiza la nivelul județului Cluj a scos în evidență faptul că cei mai mulți elevi
școlarizați prin școala postliceală se află în învățământul postliceal particular 2103 elevi,
iar în învățământul de stat 1355 de elevi. Prin școala de maiștri (învățământ de stat) se
școlarizează 273 de elevi.
Numărul cel mai mare de elevi școlarizați prin școala postliceală a fost în domeniul
Sănătate și asistență pedagogică, 2501 de elevi, urmat de domeniul Economic cu 200 de
elevi și Turism și alimentație cu 155 elevi. Cei mai puțini elevi au fost înscriși la domeniul
Servicii cu 39 de elevi și domeniul Agricultură cu 47 de elevi.
Județul Cluj este singurul din Regiunea Nord-vest care școlarizează elevi cu
deficiențe în învățământul postliceal de stat. În anul școlar 2017-2018 funcționează 2 clase
de învățământ postliceal pentru elevi cu deficiențe cu 17 elevi în domeniul Estetica şi
igiena corpului omenesc, calificarea tehnician maseur.
Fig.nr. 70
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Numărul de elevi înscrişi în şcoala postliceală la începutul anului şcolar 2017-2018
- județul Cluj
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La școala de maiștri numărul de elevi este mult mai mic decât cel de la școala postliceală.
La nivelul județului Cluj în anul școlar 2017-2018 frecventează școala de maiștri un număr
total de 273 de elevi, repartizați pe 4 domenii de formare: Construcţii, instalaţii și lucrări
publice, Energetic, Mecanică și Transporturi.Cei mai mulți elevi se înregistrează la
calificările din domeniul Transporturi – 107 de elevi.
Fig.nr.71
Numărul de elevi înscrişi în şcoala de maiştrii la începutul anului şcolar 2017-2018
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Sursa datelor: ISJ Cluj
Oferta unităţilor şcolare din ÎPT - Gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor
economici pentru şcolarizarea în învăţământul profesional și dual
Învățământul profesional și dual este organizat pe baza parteneriatului școală-operator
economic cu scopul satisfacerii solicitărilor de pe piața muncii, de către sistemul de
învățământ profesional și tehnic.
Pentru toate domeniile de formare în care se școlarizează prin învățământul profesional și
dual, operatorii economici solicită locuri pentru planul anual
de școlarizare,
inspectoratelor școlare.
Pentru anul școlar 2017-2018 la nivelul județului Cluj, operatorii economici au solicitat în
total 1671 de locuri, din care au fost aprobate de către inspectoratul școlar județean 1171
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de locuri pentru învățământul profesional și dual (924 pentru învățământul profesional și
247 de locuri pentru învățământul dual), adică 70%, datorită constrângerilor legate de
fundamentarea planurilor anuale de școlarizare.
Analiza realizării planului de școlarizare a relevat faptul că doar 1029 de locuri au
fost ocupate, 857 în învățământul profesional (de stat și particular) și 172 de locuri în
învățământul dual.
Parteneriatul cu operatorii economici
Școlarizarea elevilor prin învățământul profesional și dual presupune încheierea unor
contracte de parteneriat cu operatorii economici.
Din analiza datelor legate de numărul de operatori economici care au încheiat contracte de
parteneriat cu unitățile de învățământ ÎPT, la nivelul județului Cluj, pentru anul școlar
2017-2018,situația se prezintă astfel:
 Pentru calificările școlarizare prin învățământ profesional unitățile de învățământ
profesional și tehnic au încheiat contracte de parteneriat cu 89 de operatori
economici din județul Cluj;
 Pentru calificările școlarizate prin învățământ dual au fost încheiate contracte de
parteneriat cu 23 de operatori economici din județul Cluj.
Reţeaua unităţilor şcolare IPT
Rețeaua școlară pentru învățământ profesional și tehnic din județul Cluj numără 46
de unități de învățământ, în anul școlar 2017-2018.
Cele mai multe unități de învățământ profesional și tehnic sunt unități de
învățământ de stat 33, iar 13 unități de învățământ aparțin sistemului de învățământ
particular. În mediul urban funcționează 44 de unități de învățământ ÎPT, iar în mediul
rural 2 unități.
Pentru asigurarea egalității de șanse, în județul Cluj funcționează clase de
învățământ profesional și tehnic pentru elevi cu deficiențe în 3 unități de învățământ.
Există de asemenea o unitate de învățământ ÎPT în cadrul Penitenciarului Gherla pentru
școlarizarea persoanelor aflate în detenție.
Ierarhizarea unităţilor IPT funcţie de număr de elevi înscrişi în anul şcolar 20162017 la învăţământul liceal tehnologic şi învăţământul profesional, curs de zi
Analiza la nivelul județului Cluj a scos în evidență relația directă dintre domeniile de
formare cele mai solicitate și numărul de școli ÎPT care școlarizează în aceste domenii.
Situația poate fi urmărită în figura de mai jos:

Nr.
crt.
1
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3

IERARHIZAREA ȘCOLILOR IPT DIN JUDEȚUL CLUJ
DOMENIUL DE FORMARE
NUMĂR DE
NUMĂR DE
PROFESIONALĂ
ȘCOLI
ELEVI
Agricultură
Chimie industrială
Comerț

3
2
4

191
143
216
18

4
5
6
7
8
9

Construcţii, instalaţii şi lucrări
publice
Economic
Electric
Electromecanică
Electronică automatizări
Estetica şi igiena corpului omenesc

10 Fabricarea produselor din lemn
11 Industrie alimentară
12 Industrie textilă şi pielărie
13 Materiale de construcţii
14 Mecanică
15 Producţie media
16 Protecţia mediului
17 Silvicultură
18 Tehnici poligrafice
19 Turism şi alimentaţie
Sursa datelor: Inspectoratele şcolare

4
10
7
3
10

377
1091
444
129
717

5
3
2
3
0
10
2
3
0
0
11

229
85
251
153
0
1430
260
205
0
0
1685

Domeniile de formare cu cele mai multe școli: Mecanica (10 școli), Economic (10 școli),
Turism și alimentație (11 de școli) sunt și cele mai solicitate de către operatorii economici
județeni și în topul preferințelor elevilor.
Resursele umane din ÎPT
Analiza resurselor umane din învățământul profesional și tehnic la nivel național în
perioada 2011-2016, a evidențiat faptul că ponderile personalului didactic calificat sunt
ridicate mai ales în învățământul liceal tehnologic și învățământul postliceal.Ponderi mai
scăzute au fost înregistrate în învățământul profesional.
Fig.73
Evoluţia ponderii personalului didactic calificat din IPT,
pe nivele de educaţie
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La nivel național analizând datele statistice se poate afirma că evoluția ponderii
personalului didactic pe categorii de vârstă a evoluat în sensul creșterii ponderii categoriei
35-54 ani și 55-64 ani, cu o creștere în ultimii ani a ponderii categoriei 65 de ani și peste.
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Statistic vorbind tot mai multe cadre didactice tinere nu mai optează pentru intrarea în
sistemul de învățământ.
Evoluţia ponderilor personalului didactic pe grupe de vârstă
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Categoria de vârstă 35-54 ani și 55-64 ani reprezintă 81% din totalul cadrelor
didactice din sistemul de învățământ profesional și tehnic în anul 2015-2016, iar categoria
65 ani și peste atinge o pondere de 2%.
La nivelul județului Cluj, ponderea personalului didactic calificat (98,44%) din
învățământul profesional și tehnic este ușor mai scăzută decât media regională (99,02%)
Ponderea personalului didactic calificat din învăţământul liceal
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În anul școlar 2015-2016, numărul de cadre didactice din județul Cluj din învățământul
liceal tehnologic a fost de 1865 persoane, din care de sex feminin 1388 persoane. În
mediul urban funcționau 1854 de cadre didactice, iar în mediul rural 11.
Infrastructura unităţilor şcolare din IPT
Infrastructura unităților de învățământ din învățământul profesional și tehnic are o
însemnătate capitală în asigurarea unui învățământ de calitate.
La începutul anului şcolar 2015-2016, județul Cluj avea cele mai multe laboratoare din
Regiunea Nord-Vest, 403 laboratoare raportat la 1185 de laboratoare,câte avea întreaga
regiune.
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În cadrul regiunii Nord-Vest județul Cluj ocupă primul loc, cu 170 de ateliere
școlare, urmat de Bihor cu 100 ateliere. Cel mai mic număr de ateliere școlare a fost în
județul. Bistrița-Năsăud, 48 ateliere școlare.
Raportat la numărul de computere conectate la INTERNET, Regiunea Nord-Vest
ocupă primul loc cu 17.400 PC-uri, iar dintre județe, cele mai multe computere le avea
județul Cluj (5803) din care 5648 PC-uri conectate la INTERNET.
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Asigurarea calităţii în ÎPT
Nevoia unor mecanisme reglementate de asigurare a calităţii serviciilor de educaţie şi
formare profesională care să garanteze aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire şi
satisfacţia beneficiarilor (forţa de muncă şi angajatorii) a condus la adoptarea Legii nr. 87
din 13 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.
În IPT, introducerea unui sistem de asigurare a calităţii în educaţie s-a generalizat
începând cu anul şcolar 2006-2007 pentru toate unităţile de învăţământ, mai întâi
aplicându-se principiul 5 al calităţii – “predarea şi învăţarea” și a fost extins treptat astfel
încât, în prezent, se aplică pentru toate cele 7 principii.
Mecanismul de asigurare a calităţii utilizat este construit pe autoevaluarea din
partea şcolii, confruntată cu evaluarea externă (prin inspecţie şcolară), ambele fiind
structurate pe acelaşi set de indicatori (descriptori de performanţă). Rezultatele evaluării se
regăsesc în planurile de îmbunătăţire a calităţii.
Conducând la creşterea transparenţei faţă de beneficiari, mecanismele de asigurare
a calităţii vor avea, în același timp, un impact decisiv în motivarea şi implicarea
partenerilor sociali în planificarea ofertei şi a strategiilor de îmbunătăţire a acesteia.
Promovabilitatea în învățământul liceal la sfârșitul anului școlar 2014-2015
Analiza rezultatelor elevilor prin prisma promovabilității a scos în evidență faptul
că Regiunea Nord-Vest ocupă primul loc la nivel național având cel mare procent de
promovabilitate între regiuni cu 97,6%. Media la nivel național a fost de 96,3%.
Din analiza pe județele regiunii a rezultat că județul Cluj a avut cea mai mare
promovabiltate de 97,9%, în învățământul liceal dintre toate județele regiunii.
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Fig.nr.80
Ponderea elevilor promovaţi la sfârşitul anului şcolar 2014-2015
Regiunea Nord - Vest
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Sursa datelor: INS - Statistica pentru Educaţie
Analiza pe cele patru clase liceale privind promovabilitatea la nivelul județului Cluj,
relevă faptul că procentele de promovabilitate sunt în general mai ridicate decât ale
celorlalte județe. Raportat la promovabilitatea pe sexe, elevii de sex feminin au înregistrat
o promovabilitate mai mare decât totalul înregistrat la nivelul județului.Se constată de
asemenea că procentul de promovabilitate cel mai ridicat este la clasele a XII-a unde
atinge o valoare de 99%,scăzând apoi ușor până la un nivel de apropiat de 95,9% la clasele
a IX-a.
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Promovabilitatea în învățământul profesional la sfârșitul anului școlar 2014-2015
Din datele statistice furnizate de către INS, Regiunea Nord-Vest a avut cel mai
mare procent de promovabilitate la învățământul profesional în anul școlar 2014-2015, de
92,2%, fiind urmată de Regiunea Centru cu (91,8%.).
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Analiza pe județele regiunii relevă faptul că procentele de promovabilitate la învățământul
profesional din județul Cluj au fost cele mai mici de 89,9%.Toate celelalte județe au avut
procente de promovabilitate de peste 90%.
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Promovabilitatea în învățământul postliceal la sfârșitul anului școlar 2014-2015
Promovabilitatea în învățământul postliceal, prin școala postliceală a fost cea mai
ridicată în Regiunea Nord-Vest (98,9%)și în același timp mai ridicată decât media la nivel
național de 97,3%.
Dintre județele regiunii, județul Cluj a avut un procent de promovabilitate de
98,7%.Județul Maramureș a avut cea mai ridicată pondere de 100%.
Fig.nr.83
Promovabilitatea în învățământul postliceal în anul școlar
2014-2015, în Regiunea Nord-Vest
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Pentru școala de maiștri proncentul de promovabilitate din județul Cluj a fost cel mai mic
din regiune, de 93,6%.
Serviciile de orientare şi consiliere
Serviciile de orientare și consiliere sunt oferite la nivelul sistemului de învățământ de
Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) prin profesorii consilieri
arondați unităților de învățământ. Numărul de profesori consilieri este insuficient în raport
cu numărul de elevi, iar mediul rural serviicile de consiliere sunt extrem de reduse,
unitățile de învățământ din mediul rural au în cazuri foarte rare profeosori consilieri.
Calendarul admiterii în învățământul profesional prevede acțiuni de consiliere cu sprijinul
CJRAE în toate unitățile de învățământ gimnazial, activități la care sunt invitați elevii și
părinții .
Indicatori de ieşire
Absolvenţi pe niveluri de educaţie
Absolvenți în învățământul liceal
Analiza evoluției numărului de absolvenți din învățământul liceal urmărită în
perioada 2010-2014, la nivelul județului Cluj a scos în evidență tendințe de evoluție
diferite pentru cele trei filiere.
Numărul absolvenților filierei teoretice a marcat o creștere semnificativă în perioada
analizată de la 2347 de absolvenți în 2011 la 2731 de absolvenți în 2014.
Pentru filiera tehnologică evoluția a fost sinuoasă cu scăderi și creșteri semnificative, astfel
că la începutul intervalului numărul de absolvenți a fost de 3250, iar în 2014 acesta ajuns
la 2628 de absolvenți.
Pentru filiera vocațională evoluția a fost crescătoare de la 572 de absolvenți la 681de
absolvenți.

Evoluţia numărului de absolvenţi de liceu din județul Cluj
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Absolvenți în învățământul profesional
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Evoluția numărului de absolvenți în învățământul profesional în Regiunea NordVest a fost profund influențată de aspectele legislative care au marcat schimbări în
învățământul profesional. Scăderea masivă s-a produs în anul 2011, unde comparativ cu
2010, numărul de absolvenți a scăzut de la 4925 de absolvenți la 829 de absolvenți.
Modificarea politicilor educaționale în sensul încurajării învățământului profesional a făcut
ca în perioada 2011 – 2014 numărul absolvenților din învățământul profesional să crească
la 1874 de absolvenți, trendul fiind crescător.
Evoluţia numărului de absolvenţi de învăţământ profesional din
județul Cluj
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Absolvenți în învățământul postliceal
Analiza statistică a arătat că școala postliceală a devenit din ce în ce mai atractivă,
numărul absolvenților a crescut de 928 în 2010, la 1264 în 2014.
Nu același lucru se poate afirma referitor la școala de maiștri unde în perioada analizată,
numărul de absolvenți a scăzut. O ușoară creștere a fost înregistrată în anul 2014, la 151de
absolvenți.
Fig.nr.86
Evoluția numărului de absolvenți de învățământ postliceal
din județul Cluj
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Rata de absolvire în învăţământul profesional
La învățământul profesional rata de absolvire analizată în perioada 2006- 2016,în județul
Cluj a avut o evoluție descrescătoare de la 40,9% în 2006 la 14,4% în 2011, iar apoi în
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perioada în care nu au mai fost repartizate locuri la învățământul profesional (2011-2013)
rata a scăzut foarte mult la 2%. În perioada 2014-2015, rata de absolvire a reînceput să
crească ușor, înregistrându-se în 2015-2016 o rată de 5,7%.
Analiza pe sexe a scos în evidență faptul că rata de absolvire pentru populația școlară de
sex masculin a fost mai ridicată cu 20% decât cea de sex feminin, la nivelul județului în
anul 2006.Scăderea ulterioară a respectat tendințele identificate pentru întreaga populație
școlară la nivelul regiunii și pe județe.
Referitor la situația pe medii de rezidență, mediul urban înregistrează o rată de absolvire de
55,7% în anul 2006, pe când în mediul rural rata de absolvire a fost de 3,3%.În 2015-2016
rata de absolvire în mediul urban a fost de 9,6%, iar în mediul rural de 0%.

Rata de absolvire în învăţământul postliceal
Tendința generală identificată este de creștere a ratei de absolvire în învățământul
postliceal. Dacă la începutul intervalului în 2006, rata de absolvire a fost foarte scăzută de
doar 4,8%, în 2015 ea a fost de 20,8%.

În anul școlar 2015-2016 cea mai mare rată de absolvire la nivelul județelor regiunii a fost
înregistrată în județul Cluj, ea fiind de 20,8%.
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Analiza pe sexe a evidențiat faptul că rata de absolvire în 2014-2015, a avut cea
mai ridicată rată de absolvire județul Cluj, atât pentru sexul feminin 28,8% cât și pentru
sexul masculin (12,9%).Raportat la mediul de rezidență, județul cu cea mai mare rată de
absolvire în mediul urban a fost Satu-Mare cu (33,7%) și cea mai mică rată a fost
înregistrată în județul Sălaj de (19%).În județul Cluj rata de absolvire în anul 2015-2016 a
fost de 32,5% în mediul urban, iar în mediul rural de 0%.
6.3.3. Rata de tranziţie la următorul nivel de educaţie1
La nivelul Regiunii Nord-Vest, cea mai mare rată de tranziție a fost înregistrată în
județul Cluj cu o medie a intervalului analizat de 102,12%.
Analiza pe sexe a arătat că pentru ambele sexe rata de tranziție a fost cea mai
ridicată, de peste 100% la nivelul județului Cluj.
Situația analizată pe județe a arătat că județul Cluj a avut cele mai ridicate rate de
tranziție dintre județele regiunii.

Rata de tranziție în învățământul post-secundar non terțiar/ terțiar
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La nivelul regiunii ratele de tranziție sunt destul de scăzute, mai scăzute decât cele de la
nivel național. O situație aparte are județul Cluj unde ratele au fost de peste 200%.
Analiza pe sexe a arătat că ratele de tranziție pentru populația școlară feminină sunt de
peste 200%, mai ridicate decât cele pentru populația masculină.
Județul Cluj ocupă și aici o poziție de lider la mare distanță de celelalte județe ale regiunii.
Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra şomajului
Poate fi evaluat prin stabilirea unor corelaţii în timp între rata de inserţie profesională,
respectiv rata şomajului absolvenţilor şi rata totală a şomajului.
Rata ridicată a şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, şi ponderea
ridicată a acestora în numărul total al şomerilor, sugerează o problemă serioasă a
sistemului de pregătire în raport cu finalităţile obţinute în plan ocupaţional. Din acest
motiv, se reţine ca un prim indicator de impact, care poate fi măsurat pe baza datelor
statistice disponibile, şomajul tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, cu rezerva că
acesta nu este diferenţiat pentru absolvenţii ÎPT. Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă
(AJOFM) pot oferi date anuale valoroase despre absolvenţii înregistraţi în baza de date ca
şomeri, dar acestea nu sunt diferenţiate în acord cu noua structură pe niveluri de pregătire
şi finalităţile din ÎPT. Se recomandă colaborarea între ministere în vederea structurării
(unitare la nivel naţional) a bazei de date a AJOFM pentru evidenţierea diferenţiată a
absolvenţilor de ÎPT pe calificări şi niveluri de calificare, adaptat noilor trasee şi finalităţi
ale sistemului de educaţie şi formare profesională.
Inserţia profesională a absolvenţilor IPT la 6/12 luni de la absolvire, pe niveluri de
educaţie
La nivel național sunt în vigoare metodologiile de monitorizare a inserției
absolvenților de învățământ profesional și tehnic (ordinul MECT 6011/21.11.2008) și
metodologia și instrumentele de lucru privind studiile de monitorizare a inserției pe piața
muncii a absolvenților de învățământ superior (ordinul MECT 6012/ 21.11.2008).
Metodologia de monitorizare a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor
învățământului profesional și tehnic a fost aplicată în mai multe judeţe, în perioada 20102013, prin proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. În regiunea Nord-Vest a fost
implementat un astfel de proiect în județul Cluj.
Mecanismul de monitorizare a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor, este însă
insuficient dezvoltat, deoarece nu sunt cuprinși toți absolvenţii de programe de formare și,
deasemena, lipsește componenta de monitorizare pe cale administrativă, aplicată sistematic
şi cuprinzător la nivel teritorial.
Deoarece capacitatea instituțională a instituțiilor cu responsabilități în
implementarea metodologiei este limitată, iar costurile sunt foarte ridicate, nu este posibilă
încă monitorizarea pe cale administrativă a tuturor absolvenților învățământului
profesional și tehnic.
În Strategia Educației și Formării Profesionale din România pentru perioada 20162020, este prevăzut ca obiectiv monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor
programelor de formare, cu următoarele acțiuni specifice:
 Crearea unui mecanism naţional de monitorizare pe cale administrativă a inserţiei
profesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic
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Revizuirea Metodologiei pentru monitorizarea inserţiei socioprofesionale a
absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic, preponderent din perspectiva
deficitului de competenţe
 Realizarea sistematică a monitorizării inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de
învăţământ profesional şi tehnic pe cale administrativă şi prin anchete la nivel
naţional.
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Cluj a realizat o
monitorizare a inserției absolvenților de liceu din anul școlar 2016-2017, la 3 luni de la
absolvire. Situația absolvenților de liceu ai filierei tehnologice este prezentată în
figura.

Ponderea absolvenților de liceu filiera tehnologică care continuă studiile în
învățământul superior este de 31%, la aceeași valoare ca și ponderea celor angajați pe
piața muncii. Un procent de 11% dintre absolvenți nu sunt nici angajați nici nu
continuă studiile. Evident că situația inserției absolvenților trebuie reactualizată la 6
luni și 12 luni de la absolvire pentru a avea o imagine corectă și realistă.
Legat de inserția absolvenților de învățământ profesional, analiza a fost
realizată de către ISJ Cluj și se referă la prima promoție de absolvenți ai școlii
profesionale cu durata de 3 ani.
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Inserția absolvenților de învățământ profesional 2017 din
județul Cluj
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Calificările profesionale cu cel mai mare număr de absolvenți au fost:Mecanic auto cu
113 absolvenți, Bucătar cu 80 absolvenți și Frizer, coafor, manichiurist-pedichiurist cu 23
de absolvenți.
Calificările cu cea mai bună inserție a absolvenților au fost:Lăcătuș mecanic întreținere
și reparații 100%, Electronist 100%, Tinichigiu auto 100%,Zugrav-vopsitor-faianțartapetar 82%.
Concluzii din analiza ÎPT
Ţinte pe termen mediu pentru oferta IPT pe niveluri de formare profesională şi domenii de
pregătire
Din datele statistice analizate se constată o creștere semnificativă a numărului de elevi din
ciclul primar aproape în toate județele Regiunii Nord-Vest. Județul Cluj a înregistrat cea
mai mare creștere a numărului de elevi în cei nouă ani școlari analizați (6030 elevi), fiind
pe locul al doilea după județul Bihor ca număr de elevi cuprinși în ciclul primar.
Analiza evoluției numărului de elevi cuprinși în învățământul gimnazial a evidențiat o
scădere importantă la nivelul tuturor județelor regiunii Nord-Vest în perioada 2007-2016.
În județul Cluj scăderea numărului de elevi în ciclul gimnazial a fost de 3451 de elevi.
Analiza evoluției numărului de elevi cuprinși în învățământul liceal la nivelul
județelor regiunii Nord-Vest a scos în evidență o scădere a numărului de elevi, cea mai
mare scădere fiind în județul Bihor, cu 5974 de elevi și județul Cluj cu 4778 de elevi, în
perioada 2007-2016.
Analiza datelor statistice privind evoluția numărului de elevi din
învățământul profesional pe județele regiunii situează în anul 2016, jud. Bihor pe primul
loc cu 2383 elevi, urmat de județul Cluj cu 2148 de elevi și jud. Maramureș cu 2072 de
elevi.
Analiza pe județe arată că în anul 2016, județul Cluj avea cel mai mare număr de elevi din
învățământul postliceal, 4225 de elevi, urmat de către jud. Bihor cu 2988 de elevi și jud.
Maramureș cu 2039 de elevi.
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Dintre județele Regiunii Nord-Vest județul Cluj a înregistrat cel mai ridicat
grad de cuprindere situându-se mult deasupra celorlalte județe ale regiunii cu o medie a
gradului de cuprindere de 102%.
Din analiza gradului de cuprindere în învățământ a grupei de vârstă 3-23 de ani pe
medii de rezidență se constată același trend, cu precizarea că județul Cluj fiind cel mai
urbanizat județ al regiunii Nord-Vest, a înregistrat în perioada analizată cel mai mare grad
de cuprindere la nivel național, pentru mediul urban, cu o medie de 130%.
Analizând gradul de cuprindere în învățământ a grupei de vârstă 15-18 ani la
nivelul județelor regiunii, județul Cluj se înscrie cu o medie de 88,6%, iar cel mai scăzut
grad de cuprindere pentru grupa de vârstă analizată, a fost în județul Satu-Mare de 71%.
Din analiza la nivelul județelor Regiunii Nord-Vest se poate observa că scăderea ratei nete
de cuprindere în învățământul gimnazial a fost mai mică la nivelul județului Cluj, de la
87% în 2007 la 86% în 2016.
Rata netă de cuprindere în învățământul obligatoriu din județul Cluj, a fost
constantă pe toată perioada intervalului analizat și s-a situat la 84%.țului Cluj, de la 87% în
2007 la 86% în 2016.
Analiza pe județele regiunii a scos în evidență că în județul Cluj evoluția ratei nete de
cuprindere în învățământul secundar superior a crescut în intervalul menționat de la 73% la
79%, fiind cea mai mare creștere la nivelul regiunii.
În județul Cluj la începutul perioadei analizate în 2004-2005, existau 17837 de
elevi cuprinși în învăţământul tehnic şi profesional ÎPT cu o pondere de 55,4%. În anul
școlar 2015-2016, numărul elevilor cuprinși în ÎPT din județul Cluj a fost de 9564 de
elevi, adică 44,1%, cea mai scăzută pondere din regiune.(ponderea ÎPT în regiunea NordVest a fost de 48,1% în anul școlar 2015-2016).
Ponderile anuale ale învățământului profesional în cadrul planului de școlarizare
la nivelul județului Cluj au scăzut constant de la valori în jur de 26% în 2004-2005, la un
minim de 1,4% atins în 2011-2012. Începând cu anul școlar 2012-2013 ponderea
învățământului profesional începe să crească , ajungând în anul școlar 2015-2016 la 9,8%.
În anul școlar 2015-2016 ponderea învățământului liceal tehnologic în planul de
școlarizare al județului Cluj a fost de 34,3%, comparativ cu ponderea învățământului
liceal teoretic și vocațional care s-a situat la 55,9%.
Dacă în anul 2005-2006 numărul elevilor înscriși în învățământul postliceal în
județul Cluj a fost de 1870 de elevi, în anul școlar 2015-2016, numărul elevilor s-a ridicat
la 4225 de elevi, fiind județul cu cel mai mare număr de elevi din învățământul postliceal.
Începând cu anul școlar 2014-2015 au fost alocate locuri pentru școala postliceală
specială în județul Cluj, pentru asigurarea egalității de șanse a persoanelor cu handicap.
Din datele statistice furnizate, analiza numărului de clase, elevi și ponderea
acestora pe cele 15 domenii de formare în care se școlarizează în învățământul liceal filiera
tehnologică, în județul Cluj în anul școlar 2017-2018, a evidențiat următoarele:

Județul Cluj ocupă a treia poziție în cadrul Regiunii Nord-Vest privind numărul de
elevi cuprinși în învățământul liceal tehnologic în anul școlar 2017-2018, cu 4772 de elevi,
după județele Maramureș și Bihor;

Analiza pe medii de rezidență a relevat faptul că în județul Cluj funcționează 187
de clase de liceu tehnologic cu 4757 de elevi, în mediul urban și doar 1 clasă în mediul
rural cu 15 elevi.

Calificările profesionale de nivel 4 cu cel mai mare număr de elevi sunt: Tehnician
în activități economice cu 901 elevi în 33,5 de clase, Tehnician în turism cu 562 de elevi în
22 de clase, Tehnician în gastronomie cu 329 de elevi în 13 clase,
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Analiza numărului de clase, elevi și ponderea acestora pe cele 13 domenii de
formare în care se școlarizează în învățământul profesional, în județul Cluj în anul școlar
2017-2018, a evidențiat următoarele:

Județul Cluj ocupă locul al doilea în cadrul Regiunii Nord-Vest în ceea ce privește
numărul elevilor cuprinși în învățământul profesional și învățământul dual în anul 20172018, cu 108 clase și 2623 de elevi. Pe primul loc se situează județul Bihor cu 114 clase și
2697 de elevi. Județul Maramureș are 113 clase și 2520 de elevi.
Anul școlar 2017-2018 introduce în Regiunea Nord-Vest învățământul dual.În județul Cluj
au fost realizate 8 clase cu 172 de elevi pentru învățământul dual.
Cele mai solicitate calificări profesionale sunt în domeniile: Mecanica cu 862 elevi,
Turism și alimentație cu 678 de elevi, Construcţii, instalaţii şi lucrări publice cu 183 de
elevi, Estetica și igiena corpului omenesc cu 158 de elevi și Fabricarea produselor din
lemn cu 134 de elevi.
În anul școlar 2017-2018, numărul elevilor școlarizați prin învățământul postliceal
la nivelul județului Cluj a fost de 3731 de elevi, repartizați atât la școala postliceală cât și
la școala de maiștri.
Analiza la nivelul județului Cluj a scos în evidență faptul că cei mai mulți elevi
școlarizați prin școala postliceală se află în învățământul postliceal particular 2103 elevi,
iar în învățământul de stat 1355 de elevi. Prin școala de maiștri (învățământ de stat) se
școlarizează 273 de elevi.
Numărul cel mai mare de elevi școlarizați prin școala postliceală a fost în domeniul
Sănătate și asistență pedagogică, 2501 de elevi, urmat de domeniul Economic cu 200 de
elevi și Turism și alimentație cu 155 elevi. Județul Cluj este singurul din Regiunea Nordvest care școlarizează elevi cu deficiențe în învățământul postliceal de stat. În anul școlar
2017-2018 funcționează 2 clase de învățământ postliceal pentru elevi cu deficiențe cu 17
elevi în domeniul Estetica şi igiena corpului omenesc, calificarea Tehnician maseur.
Învățământul profesional și dual este organizat pe baza parteneriatului școalăoperator economic cu scopul satisfacerii solicitărilor de pe piața muncii, de către sistemul
de învățământ profesional și tehnic.
Pentru anul școlar 2017-2018 la nivelul județului Cluj, operatorii economici au solicitat în
total 1671 de locuri, din care au fost aprobate de către inspectoratul școlar județean 1171
de locuri pentru învățământul profesional și dual (924 pentru învățământul profesional și
247 de locuri pentru învățământul dual), adică 70%, datorită constrângerilor legate de
fundamentarea planurilor anuale de școlarizare.
Analiza realizării planului de școlarizare a relevat faptul că doar 1029 de locuri au
fost ocupate, 857 în învățământul profesional (de stat și particular) și 172 de locuri în
învățământul dual.
Rețeaua școlară pentru învățământ profesional și tehnic din județul Cluj numără 46
de unități de învățământ, în anul școlar 2017-2018.
Cele mai multe unități de învățământ profesional și tehnic sunt unități de
învățământ de stat 33, iar 13 unități de învățământ aparțin sistemului de învățământ
particular. În mediul urban funcționează 44 de unități de învățământ ÎPT, iar în mediul
rural 2 unități.
Pentru asigurarea egalității de șanse, în județul Cluj funcționează clase de
învățământ profesional și tehnic pentru elevi cu deficiențe în 3 unități de învățământ.
Există de asemenea o unitate de învățământ ÎPT în cadrul Penitenciarului Gherla pentru
școlarizarea persoanelor aflate în detenție.
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În anul școlar 2015-2016, numărul de cadre didactice din județul Cluj din
învățământul liceal tehnologic a fost de 1865 persoane, din care de sex feminin 1388
persoane. În mediul urban funcționau 1854 de cadre didactice, iar în mediul rural 11.
La începutul anului şcolar 2015-2016, județul Cluj avea cele mai multe laboratoare
din Regiunea Nord-Vest, 403 laboratoare raportat la 1185 de laboratoare,câte avea întreaga
regiune. Județul Cluj ocupă primul loc, cu 170 de ateliere școlare, urmat de Bihor cu 100
ateliere.
Raportat la numărul de computere conectate la INTERNET, Regiunea Nord-Vest
ocupă primul loc cu 17.400 PC-uri, iar dintre județe, cele mai multe computere le avea
județul Cluj (5803) din care 5648 PC-uri conectate la INTERNET.
Analiza rezultatelor elevilor prin prisma promovabilității a scos în evidență faptul
că Regiunea Nord-Vest ocupă primul loc la nivel național având cel mare procent de
promovabilitate între regiuni cu 97,6%. Media la nivel național a fost de 96,3%.
Din analiza pe județele regiunii a rezultat că județul Cluj a avut cea mai mare
promovabiltate de 97,9%, în învățământul liceal dintre toate județele regiunii.
Analiza pe județele regiunii relevă faptul că procentele de promovabilitate la
învățământul profesional din județul Cluj au fost cele mai mici de 89,9%.Toate celelalte
județe au avut procente de promovabilitate de peste 90%.
Promovabilitatea în învățământul postliceal, prin școala postliceală a fost cea mai
ridicată în Regiunea Nord-Vest (98,9%)și în același timp mai ridicată decât media la nivel
național de 97,3%.
Dintre județele regiunii, județul Cluj a avut un procent de promovabilitate de
98,7%.Județul Maramureș a avut cea mai ridicată pondere de 100%.
Analiza evoluției numărului de absolvenți din învățământul liceal urmărită în perioada
2010-2014, la nivelul județului Cluj a scos în evidență tendințe de evoluție diferite pentru
cele trei filiere.
Numărul absolvenților filierei teoretice a marcat o creștere semnificativă în perioada
analizată de la 2347 de absolvenți în 2011 la 2731 de absolvenți în 2014.
Pentru filiera tehnologică evoluția a fost sinuoasă cu scăderi și creșteri semnificative, astfel
că la începutul intervalului numărul de absolvenți a fost de 3250, iar în 2014 acesta ajuns
la 2628 de absolvenți.
Pentru filiera vocațională evoluția a fost crescătoare de la 572 de absolvenți la 681de
absolvenți.
Analiza statistică a arătat că școala postliceală a devenit din ce în ce mai atractivă, numărul
absolvenților a crescut de 928 în 2010, la 1264 în 2014.
Nu același lucru se poate afirma referitor la școala de maiștri unde în perioada analizată,
numărul de absolvenți a scăzut. O ușoară creștere a fost înregistrată în anul 2014, la 151de
absolvenți.
Din analiza datelor furnizate de INS în intervalul 2006/2007-2014/2015 se constată
că rata abandonului școlar în învăţământul primar şi gimnazial în județul Cluj a fost în
scădere pe tot intervalul analizat, valoarea cea mai mică înregistrându-se în anul școlar
2012/2013 de 0,2%, mai mică la populația școlară de sex feminin și cu valori puțin mai
ridicate în mediul rural față de mediul urban.
Pentru învăţământul liceal în intervalul 2006/2007- 2010/2011 se observă că rata
abandonului în județul Cluj este mai ridicată decât media regională, mai mare la populația
de sex masculin și în mediul urban.
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Începând cu anul școlar 2008/2009 nu s-a mai alocat plan de școlarizare pentru învățământ
profesional, clasele existente au continuat până la finalizarea studiilor. Rezultă că rata
abandonului în învățământul profesional la nivelul județului Cluj, a fost mai ridicată
comparabilă cu cea a județelor regiunii, în intervalul analizat. Rata abandonului a crescut
de la 7,6% în 2006-2007, la 19,9% în 2010-2011.
Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional a tinerilor (18-24 ani),la nivel
național și implicit la nivel regional rămâne mult mai ridicată decât media europeană.Dacă
media europeană în 2015 era de 11%, România avea o rată de 19,1%, iar Regiunea NordVest de 16,9%, a treia după Regiunea București-Ilfov și Regiunea Vest.
România are o rată a tinerilor NEET mai ridicată decât media europeană. În 2016
UE avea o rată de 16,7 %, iar România 23,6%.
Datele statistice arată că rata de participare la formarea continuă a populației adulte
din UE, se menține la valoarea de 10,8% în 2016.Comparativ la nivel național rata de
participare a scăzut în 2016 la 1,2%și rămâne în continuare mult mai scăzută decât media
europeană.
Analiza pe regiuni a scos în evidență că în anul 2016, Regiunea Vest avea cea mai mare
rată de participare de 1,6%.Regiunea Nord-Vest, avea o rată de participare la formarea
continuă a adulților de 1,4%.
1.3.ANALIZA MEDIULUI INTERN
Liceul tehnologic “Aurel Vlaicu” a apărut pe firmamentul şcolilor clujene, la data
de 01.09.1980. Scoala este situată in partea de nord-est a oraşului, pe platform industrial,
în vecinătatea Facultăţii de construcţii de maşini a Universităţii tehnice şi a multor agenţi
economici.
Pe parcursul anilor scoala a avut urmatoarele denumiri: "Scoala Profesionala Nr.
17", "Liceul Industrial Nr.9", "Grup Scolar Industrial de Masini C.U.G.", "Grup Scolar
"Aurel Vlaicu".
In anul 1994 clasele cu profil mecanic ale Liceului Armătura sunt preluate de liceul
nostru.
Din anul scolar 1994-1995, scoala noastra a fost cuprinsa in programul Phare-VET
ca scoala de demonstratie, beneficiind de dotari de excepţie.
In perioada 2012-2015,şcoala noastră şi-a diversificat oferta educaţională, oferind
următoarele parcursuri profesionale : liceu tehnologic - cursuri de zi şi seral, învăţământ
profesional cursuri de zi, precum şi învăţământ postliceal, toate finanţate de la buget:
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Elevii scolii noastre au obtinut in repetate randuri, premii la olimpiade scolare,
concursurile pe meserii si concursuri sportive.
Profesorii şi elevii au fost cuprinşi in proiecte international Comenius, Erasmus+,
începând cu anul 2006 şi până în prezent.
Meseriile traditionale din scoala nemaigasindu-si loc pe piata muncii şi datorită
evoluţiilor dinamice în sfera specializărilor determinate de noile tehnologii, între care
informatizarea ocupă un loc de frunte, şcoala noastră a făcut eforturi să-şi găsească propria
identitate şi să elaboreze un proiect de dezvoltare care să corespundă nevoilor de pregătire
cerută de comunitate şi care să se ridice la standardele cerute de aceasta.

1.3.1. Predarea şi învăţarea
Obiectivul major al reformei sub aspect curricular este realizarea calităţii
învăţământului la nivelul şcolii.
Activitatea didactică s-a realizat în bune condiţii, conform cerinţelor actuale de
proiectare şi evaluare a procesului instructiv educativ. Afirmaţia este întărită de
asistenţele echipei manageriale prin fişele de observaţii şi inspecţiile speciale realizate.
Cadrele didactice în procent de 90% îşi întocmesc corect portofoliile, le
completează cu noutăţile didactice apărute şi le utilizează funcţional. Elevii primesc
ajutor pentru obţinerea informaţiilor necesare, de la profesori, diriginţi, biblioteca şcolii,
internet (site-ul şcolii: www.gsavlaicu.ro şi pe blog https://gsavlaicu.wordpress.com/) şi
pliantul şcolii (oferta educaţională).
Strategiile didactice favorizează învăţarea activă având caracter participativ din
partea elevilor. Tot mai multe cadre didactice pun în practică principiile benefice ale
învăţării centrate pe elev, astfel orele de predare-învăţare devenind mai atractive. Ca
dovadă stau documentele de planificare a unităţilor de învăţare, lecţiile demonstrative
care s-au desfăşurat în comisiile metodice în ultimii trei ani şcolari, portofoliile
profesorilor care conţin toate documentele legate de tehnicile activ- participative folosite
la lecţii, fişele de interasistenţe ale comisiilor metodice şi fişele de monitorizare internă
realizate de către Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
Au fost avizate de către ISJ Cluj şi CLDPS, programe pentru curriculum în
dezvoltare locală – în anii şcolari 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014,20142015,2015-2016, auxiliare curriculare/caiete de practică, pentru fiecare calificare
din oferta educaţională.
Conţinutul programelor este în concordanţă cu sugestiile reprezentanţilor agenţilor
economici cu care şcoala are încheiate convenţii de colaborare şi la care se
desfăşoară practica comasată. Ca rezultat al bunei colaborări cu agenţii
economici, cu instituţiile publice locale, Prefectura Judeţului Cluj, Consiliul local
Cluj în cadrul şcolii funcţionează învăţământul profesional de tip dual, începând
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cu anul şcolar 2014-2015. Majoritatea elevilor înscrişi la învăţământul
professional de trei ani beneficiază de bursă profesională privată şi alte facilităţi (
echipament de protecţie,masă, transport gratuit la şi de la locul de practică).
Bursele private sunt în valoare de 200 lei/lună, fiind acordate de următorii agenţi
economici: SC Roberth-Bosch, Ulmapackaging,
CSI Romania, SC Eckerle, FSA, Armătura, Napomar, Coinject, Matex.
Punctele cheie identificate şi consemnate în rapoartele CEAC sunt:
 întregul proces de predare-învăţare se desfăşoară în cabinete, laboratoare şi
ateliere de specialitate care îndeplinesc standardele minimale cerute
 elevii au acces la resursele de învăţare care răspund nevoilor lor
 programul de învăţare satisface cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi resursele
fizice, în condiţiile prevăzute de lege
 obiectivele învăţării sunt adaptate nevoilor elevilor şi asigură egalitatea şanselor
 elevii sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă
înainte ca evaluarea finală să aibă loc
- procedurile şi condiţiile privind examenele de absolvire şi metodologia de
continuare a studiilor la terminarea unui ciclu sunt comunicate în mod clar
tuturor factorilor interesaţi
 membrii managementului se asigură că sistemul de management al calităţii al
organizaţiei este dezvoltat, implementat şi continuu îmbunătăţit
 toţi membrii personalului sunt implicaţi in implementarea asigurării calităţii
 autoevaluările sistemului de calitate se fac anual şi sunt validate de către ISJ
 resursele de învăţare şi spaţiile aferente permit tuturor elevilor să participe activ
 programele de învăţare demonstrează angajamentul de a pune elevii pe primul loc
şi de a răspunde nevoilor lor într-un mod cât mai flexibil cu putinţă în ceea ce
priveşte opţiunile şi accesul acestora
 managementul este în mod activ angajat şi implicat în procesul de autoevaluare
 toate aspectele referitoare la organizaţie sunt supuse procesului de autoevaluar
3.2. Rezultatele elevilor
a) Rezultate la învăţătură:
Situaţia privind rezultatele la învăţătură pentru ultimii ani şcolari, pe forme de
învăţământ, este următoarea:

Rata cuprinderii elevilor pe forme şi nivele de învăţământ

An şcolar
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Nr. clase
15
12
12
15

Nr. total elevi
310
223
271
321

Nr. elevi / clasa
20,67
18,58
22,58
21,40
36

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

15
18
17
15

340
378
365
368

22,67
21,00
21,47
24,53

Numărul total de elevi

500

310

378 365 368
321 340
271
223

0

Anii școlari
Numărul
de clase
20
15
10
5
0

15

12

12

15

15

18

17

15

Anii școlari

Nr. elevi / clasă
25
20
15
10
5
0

20.67

18.58

24.53
22.58 21.4 22.67 21 21.47

Anii școlari
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I.

CURRICULUM

Situaţia rezultatelor la învăţătură
An şcolar

Nr. elevi la
început de
an şcolar

Nr. elevi la
sfârşit de an
școlar

Promovaţi

Promovaţi pe
medii
5-6,99

7-10

Repetenţi

2013-2014

271

199

179

94

85

20

2014-2015

321

241

225

111

114

16

2015-2016

340

278

265

105

160

13

2016-2017

378

334

314

92

222

20

2017-2018

365

327

319

97

222

8

2018-2019

368

329

308

43

265

21

Numărul de elevi la începutul și
sfârșitul anului școlar
378

400
321

350
300
250

340

368

365
334

327

329

278

271

241
199

200
150
100
50
0
2013-2014

2014-2015

2015-2016

Nr. elevi la început de an şcolar

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Nr. elevi la sfârşit de an școlar
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Situația rezultatelor la învățătură
350
300

308

265
225

250
200

319

314

179

150
100
50

20

16

20

13

21

8

0
2013-2014

2014-2015

2015-2016
Promovaţi

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Repetenţi

Situaţia absenţelor
An şcolar

Total absenţe

Nemotivate

2016-2017
2017-2018
2018-2019

18983
22992
21552

8451
7387
7401

Număr absenţe
nemotivate/elev
25,30
22,59
22.50
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Situația absențelor
22992
21552

25000
18983
20000
15000

8451
10000

7387 7401

5000

25.3 22.59

22.5

0
Total absenţe

Nemotivate

2016-2017

2017-2018

Număr absenţe
nemotivate/elev
2018-2019

b) Rezultatele Obţinute La Examenele Naţionale
- Raportat la numărul de absolvenţi care s-au înscris la examen
An şcolar

Rată promovare examen Bacalaureat-raportat la numărul de
absolvenţi care s-au înscris la examen

2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014

Înscrişi

Reuşiţi

Procent
promovabilitate

4
4
5
7
5

3
3
4
6
3

75 %
75 %
80%
85%
60%

Rată promovare examen Bacalaureat-raportat la numărul de
absolvenţi care s-au înscris la examen
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

75%

75%

80%

85%

60%

40
2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

b)2 Examenele de certificare a competenţelor profesionale nivelul IV, V
Procent de promovare
Nivel IV

Nivel V

2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 20182014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
IV
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

c) Rezultatele elevilor noştri la olimpiade şi concursuri şcolare
Obţinerea unor premii şi distincţii la concursuri şcolare şi olimpiade
IVIV
2012-2013
 MENŢIUNE, elevul Bucur Raul, clasa XII ,Etapa Judeţeană a Olimpiadelor la
disciplinele din aria Curriculară Tehnologii , domeniul Mecanică
 Mentiune -eleva Ciorca Mădălina, clasa XI-A. la Sesiunea Naṭionalӑ de
Comunicari Stiintifice pentru elevii din Învӑţӑmȃntul Tehnic Iasi, 25 mai 2013,
înscris în Calendarul Naţional al Sesiunilor de Referate şi Comunicări
pentru elevi organizate în anul şcolar 2012-2013, fӑrӑ finanţare M.E.N.,
poziţia 12, prof.îndrumător Maria Mărginean
 Menţiune obţinutӑ de elevul Abraham Roberth , clasa XII-A la Sesiunea
Naṭională de comunicari stiintifice pentru elevi şi studenţi, UTCN-„ O cariera
in inginerie” UTCN 4 aprilie 2013, ediṭia III-a, prof.îndrumător Mera Olimpia şi
Maria Mărginean
 PREMIUL II eleva Ciorca Mădălina clasa XI- la Concursul International de
Creaṭie plastică şi abilităṭi Practico-Aplicative , din cadrul Simpozionul
Internaţional „ Sărbătoarea Invierii- Lumina sufletelor noastre”-Editia IV , Iasi ,
mai-iunie 2013, organizat de ”B.P.Hasdeu” Iasi&Scoala „Carmen Sylva” Iasi,
proiect avizat MECTS în CAERI cu nr 35266 din data de 06.03.2013, pg 22,
poz 623, prof.îndrumător Maria Mărginean
 PREMIUL I, Chira Andrei, cls. XI la Concursul International de Creaṭie
plastică şi abilităṭi Practico-Aplicative , din cadrul Simpozionul Internaţional „
Sărbătoarea Invierii- Lumina sufletelor noastre”-Editia IV , Iasi , mai-iunie
2013, organizat de ”B.P.Hasdeu” Iasi&Scoala „Carmen Sylva” Iasi, proiect
avizat MECTS în CAERI cu nr 35266 din data de 06.03.2013, pg 22, poz 623,
prof.îndrumător Florentina Răcătăianu
 Diplomă de Merit la Simpozionul International „ Sărbătoarea InvieriiLumina sufletelor noastre”-Editia IV , Iasi , mai-iunie 2013, organizat de
”B.P.Hasdeu” Iasi&Scoala „Carmen Sylva” Iasi, proiect avizat MECTS în
CAERI cu nr 35266 din data de 06.03.2013, pg 22, poz 623, prof.Maria
Mărginean
 Mentiune la Concursul Naţional „Tradiţii pascale” eleva Ciorca Mădălina,
clasa XI- a,organizat de Şcoala „Bogdan Petriceicu Haşdeu” Iaşi, aflat în CAEN
2013 MECTS poziţia 22 pagina 9, domeniul A8, Culturi şi civilizaţii,ediţia VI-a
2013, la sectiunea „Desen, colaj, pictura”, prof.îndrumător Maria Mărginean
 Premiul III, Ciorca Mădălina, cls. a XI-a, Concurs interjudețean Micuțele
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creatoare de modă, ediția a II-a, aprilie 2013, organizator Clubul Copiilor, Târgu
Neamț, prof.îndrumător Florentina Răcătăianu
Mențiune, Ușurel Alexandru, clasa a XII-a, Concursul Naţional Tradiţii
pascale, Ediţia a VI a, Mai 2013, CAEN – MECTS, POZIŢIA 22 / PAGINA 9,
Şcoala Bogdan Petriceicu Haşdeu Iaşi, prof.îndrumător Florentina Răcătăianu
Premiul special, Buți Bogdan, cls. a X-a, Abraham Robert, cls. a XII-a,
CONCURS
NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ„ETERNUL
EMINESCU…”, EDIŢIA a V-a, 2013, organizat de Palatul Copiilor Piteşti,
prof.îndrumător Florentina Răcătăianu
Mențiune, Stoica Andrei, clasa a X-a, Concursul Național Vacanţa mea
europeană-imagini şi impresii ”, Ediţia a VI-a, Clubul Copiilor, Curtea de
Argeș, prof.îndrumător Florentina Răcătăianu
Mențiune, CONCURS REGIONAL DE REVISTE ŞCOLARE, „GÂNDURI
DE ADOLESCENT”, EDIŢIA A II-A aprilie-iulie 2013, organizat de Liceul
Teoretic „J. L. Calderon”, Timişoara, prof.îndrumători Florentina
Răcătăianu, Olimpia Mera, Bianca Furtună
Premiul II, Ciorca Mădălina, clasa a XI-a, Concursul județean cu participare
națională România între realitate și ficțiune, ediția a III-a, organizat de Liceul
tehnologic Aurel Vlaicu, Cluj-Napoca,prof.îndrumător Florentina Răcătăianu
Participare - Buţi I. Bogdan, Gaciu I. Emanuel, Muntean E. Ramona – clasa
a X-a A, Pop R. Adriana – clasa a X-a B, Concursul ŞTIU VREU SĂ APLIC
– faza judeţeană, din cadrul Campaniei naţionale iniţiate de Inspecţia Muncii
"Valenţe culturale ale SSM" prof.îndrumător Maria Hirian
Premiul I, secţiunea desen, Dan Mocan, Proiectul de parteneriat educaţional
„Icoana Sfântului Andrei prilej de întâlnire”, organizat de Liceul Tehnologic
Special SAMUS, Cluj – Napoca, prof.îndrumător Ciceo Maria

2013-2014
 Premiul II, elevul Nemeş Horaţiu, clasa XI-A. la Sesiunea Naṭională de
Comunicӑri Ştiinţifice pentru elevii din Învӑţӑmȃntul Tehnic Iasi, 31 mai 2014
, înscris în Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare, organizate în anul
şcolar 2013-2014, fӑrӑ finanţare M.E.N., poziţia 33


Diplomă de participare, elevii Lăzărescu Bogdan şi Olar Cătălina, Etapa
Judeţeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria Curriculară Tehnologii ,
domeniul Mecanică
 Diplomӑ de excelenţӑ, pentru participarea cu lucrarea proprie la Expoziţia
Internaţionalӑ din cadrul Concursul Internaţional de Creaţie Plasticӑ şi
Abilitӑţi Practico-Aplicative, Proiect avizat M.E.N. în C.A.E.N. 2014, domeniul
A8 cu nr 24334/1/07.03.2014 ,pg11,poz 16 , Ediţia V-a Iaşi , martie-iulie 2014,
prof.Maria Mărginean
 Premiul I, elevul Rus Andrei, clasa XI-a ,Concursul Internaţional , ediţia VIIa „Tradiţii pascale, organizat de ”B.P.Hasdeu” Iaşi, aflat in CAEN-MEN 2014
poziţia 23, pagina 12, domeniul A8, Culturi şi civilizaţii, secţiunea Desen, colaj,
picturӑ,graficӑ în Paint, prof.îndrumător Maria Mărginean
 Premiul I, elevul Rus Andrei, clasa XI-a, Concursul Internaţional de Creaţie
Plasticӑ şi Abilitӑţi Practico-Aplicative, Proiect avizat M.E.N. în C.A.E.N. 2014,
domeniul A8 cu nr 24334/1/07.03.2014 ,pg11,poz 16 , Ediţia V-a Iaşi , martieiulie 2014, prof.îndrumător Maria Mărginean
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Locul I, eleva Olar Cӑtӑlina, clasa XI-a obţinut la Concursul Interjudeţean de
creaţie „Metamorfoza în ambient”ediţia a II-a, secţiunea decoraţii interioare,
concurs înscris în CAER la poziţia 1147, 2014, prof.îndrumător Maria
Mărginean
 Premiul I la Concursul Internaţional de Creaţie Plasticӑ şi Abilitӑţi PracticoAplicative„ Sărbătoarea Invierii- Lumina sufletelor noastre”-Editia V , Iasi ,
martie-iulie 2014 cu lucrare proprie , organizat de ”B.P.Hasdeu” Iasi&Scoala
„Carmen Sylva” Iasi, proiect avizat M.E.N. în C.A.E.N. 2014 domeniul A8, cu
nr.24334/1/07.03.2014, pg11, poz.16, prof.îndrumător Maria Mărginean
 Premiul I, obţinut de grupul clasei XII-A la Concursul Internaţional
„Sӑrbӑtoarea Paştelui în ochii Copiilor, lucrӑri de creaţie plasticӑ sau decorativӑ,
25 martie-30 mai 2014, înscris în CAER, nr 24337/1/07/03/2014,nr. Crt. 1192,
prof.îndrumător Maria Mărginean
 Diplomӑ de excelenţӑ, pentru participarea cu lucrarea proprie la Expoziţia
Internaţionalӑ din cadrul Concursul Internaţional de Creaţie Plasticӑ şi
Abilitӑţi Practico-Aplicative, Proiect avizat M.E.N. în C.A.E.N. 2014, domeniul
A8 cu nr 24334/1/07.03.2014 ,pg11,poz 16 , Ediţia V-a Iaşi , martie-iulie 2014,
prof. Maria Mărginean
 Locul II, elevul Rus Andrei, clasa XI-a obţinut la Concursul Interjudeţean de
creaţie „Metamorfoza în ambient”ediţia a II-a, secţiunea decoraţii interioare,
concurs înscris în CAER la poziţia 1147, 2014, prof.îndrumător Maria
Mărginean
 Locul III, elevul Horaţiu Nemeş, clasa XI-a obţinut la Concursul Interjudeţean
de creaţie „Metamorfoza în ambient”ediţia a II-a, secţiunea decoraţii interioare,
concurs înscris în CAER la poziţia 1147, 2014, prof.îndrumător Maria
Mărginean
 Premiul I obţinută de eleva îndrumată Ciorca Mădălina, clasa XII, specializarea
Tehnician operator tehnică de calcul pentru lucrarea “Instrumente Control Panel
la Windows 7” prezentată la Simpozionul “Metode de învăţare şi de utilizare a
internetului în procesul educational” din cadrul Proiectului Judeţean
“Interacţionez ,mă adaptez,comunic şi învăţ”, 2014, prof.îndrumător Maria
Mărginean
 Participare la CONCURSUL JUDEŢEAN „ŞTIU ŞI APLIC” SĂNĂTATEA ŞI
SECURITATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRIND DE PE BĂNCILE ŞCOLII şi
obţinerea diplomei de :
Menţiune – Echipajul format din elevii: Baba Călin Vasile – clasa a XII-a;
Muntean Ramona – clasa a XII-a; Stoica Andrei – clasa a XII-a, prof.îndrumător
Maria Hirian
2014-2015
 Premiul I, eleva Pop Adriana , clasa XII-A. la Sesiunea Naṭională de
Comunicӑri Ştiinţifice pentru elevii din Învӑţӑmȃntul Tehnic Iasi, 31 mai 2015
, înscris în Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare, organizate în anul
şcolar 2014-2015, fӑrӑ finanţare M.E.N., poziţia 35, prof.îndrumător Maria
Mărginean
 MENŢIUNE, elevii Bacali Andrei şi Both Alin , clasa XII-a, Etapa Judeţeană a
Olimpiadelor la disciplinele
 Premiul I, Adriana Pop, clasa 12-a, la Concursul National de Referate şi
Comunicări Stiinţifice pentru învăţământul profesional şi tehnic “Stefan Procopiu”,
43

inclus în Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare, nr 26364/21.01.2015, pag 5,
poziţia 35, prof.îndrumător Maria Mărginean


Premiul I, Pop Adriana clasa 12, la Concursul Naţional de Creaţie Plastică şi
Abilităţi Practico-Aplicative, Ediţia IV, Iaşi , noiembrie 2014-aprilie 2015,
concurs organizat de Şcoala Liteni –Iaşi “B.P. Haşdeu” Iaşi , Proiect Avizat
M.E.N. în C.A.E.R. 2015 cu nr 31504 din data de 03.03.2015, pg 33 poz 864,
Proiect avizat ISJ Iaşi cu nr 8558 din data de 24.10.2014, prof.îndrumător Maria
Mărginean



Premiul I, prof. Maria Mărginean pentru participarea cu lucrarea proprie la
Concursul Naţional de Creaţie Plastică şi Abilităţi Practico-Aplicative, Ediţia
IV, Iaşi , noiembrie 2014-aprilie 2015, concurs organizat de Şcoala Liteni –Iaşi
“B.P. Haşdeu” Iaşi , Proiect Avizat M.E.N. în C.A.E.R. 2015 cu nr 31504 din data
de 03.03.2015, pg 33 poz 864, Proiect avizat ISJ Iaşi cu nr 8558 din data de
24.10.2014



Premiul I, elevul Todea Adrian Viorel, clasa XII B, obţinut la Concursul
organizat cu ocazia activităţilor “Pasiuni , tradiţii şi manifestări artistice” din cadrul
Proiectului Judeţean “Interacţionez, mă adaptez, comunic şi învăţ” din data de
12.12.2014, proiect înscris în Calendarul Activităţilor Judeţene, CAEJ 2014 ,
poz.15, prof.îndrumători Mera Olimpia şi Maria Mărginean



Participare la CONCURSUL JUDEŢEAN „ŞTIU ŞI APLIC” SĂNĂTATEA ŞI
SECURITATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRIND DE PE BĂNCILE ŞCOLII şi
obţinerea diplomei de :
 Menţiune – Echipajul format din elevii: Moldovan Maria Mădălina – Clasa a Xa; Both Alin Raul – clasa a XI-a; Bacali Andrei Vasile – clasa a XI-a,
prof.îndrumător Maria Hirian

2015-2016
 Premiul I, elevul Both Alin , clasa XII-a, Etapa Judeţeană a Olimpiadelor la
disciplinele tehnice;
 Premiul al II-lea, elevul Bacali Andrei, clasa XII-a, Etapa Judeţeană a
Olimpiadelor la disciplinele tehnice;
 Premiul I, elevul Rafai Andrei, clasa a IX-a, concurs organizat în cadrul
proiectului interjudetean “România între realitate şi ficţiune”, proiect avizat
MENCS, înscris CAER 2016, poziţia 523, secţiunea Interviu;
 Premiul I, elevul Bărtaş Marius , clasa a IX-a, concurs organizat în cadrul
proiectului interjudetean “România între realitate şi ficţiune”, proiect avizat
MENCS, înscris CAER 2016, poziţia 523;
 Premiul al II-lea- elevul Bacali Andrei, Concursul naţional de matematica
aplicată “Adolf Haimovici” 2016, etapa judeţeană;
 Premiul al II-lea, Revista “Puncte de vedere”, la Concursul de reviste şcolare
„J. L. Calderon” Timisoara;
 Menţiune, Revista “Puncte de vedere”, concursul de reviste şcolare la nivel
judeţean.
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2016-2017


Premiul II, la Concursul Naţional de referate şi comunicări ştiinţifice pentru
învăţământul profesional şi tehnic, „Ştefan Procopiu” , Iaşi 2017, elevul
coordonat Indrei Dariana, clasa XI A, Tehnician prelucrări pe maşîni cu
comandă numerică

 Premiul III, la Concursul ,,Porți verzi’’, clasa a IX aP2, prof.coordonator
Goga Teodora.
 Participarea profesorilor din catedra tehnică la Sesiunea Naţională de referate şi
comunicări ştiinţifice pentru învaţămȃntul profesional si tehnic „ Ştefan
Procopiu” , iunie 2017, Iaşi
2017-2018
 Premiul II , Olimpiada Județeană Tehnică , elevul Ungur Alexandru , clasa
XI A,
Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică, 2018


Premiul I, la Concursul Naţional de referate şi comunicări ştiinţifice pentru
învăţământul profesional şi tehnic, „Ştefan Procopiu” , Iaşi 2018, elevul
coordonat Todea Sorin George, clasa XII A

 Premiul I, la Concursul Interjudețean ,,Icoana Sf.Apostol Andrei, oglindită în
sufletul Românilor’’, eleva Suciu Cristina,secțiunea desen, clasa a IX a P1,
prof.coordonator,Maria Ciceo.


Premiul I, la Concursul din cadrul Proiectului local C.A.S.E.(comunicare, artă,
schimb, experiență), elevul Fărcaș Daniel, clasa a IX a P1,prof.coordonator,
Văidean Iudit.



Premiul I, la Concursul Interjudețean ,,Icoana Sf.Apostol Andrei, oglindită în
sufletul Românilor’’, eleva Suciu Cristina,secțiunea desen, clasa a IX a P1,
prof.coordonator,Maria Ciceo.



Premiul II, la Concursul Național ,,Chimia Verde, Chimia durabilă’’,elevul Gliga
Mihai, clasa a IX a A, prof.coordonator Liliana Crișan.



Organizarea şi desfăşurarea Proiectului Județean ,,România între realitate și
ficțiune’’, înscris în CAEJ 2018, conform ordinului nr.3076,ediția a VI a, coordonat
de către membrii catedrei ‘’Limbă și Comunicare,,



Mențiune I, la Concursul județean ,,România între realitate și ficțiune’’, eleva
Suciu Cristina,Clasa a IX a P1, coordonată de către dna.prof.Podar Delia.
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Mențiune, la Concursul Interjudețean ,,Icoana Sf.Apostol Andrei, oglindită în
sufletul Românilor’’, elevul Rus Daniel,secțiunea desen, clasa a IX a P1, Cheregi
Alin, secțiunea poezie, clasa a IX a P1,prof.coordonator,Maria Ciceo.



Participarea elevilor: Martinov Andrei, Lascu Gabriel, Celemen Toma,din clasa a X
a P1, la Concursul județean ,,România între realitate și ficțiune’’,coordonați de către
dna prof.Fonai Georgeta.



Participarea elevilor: Adam Flaviu,Lăcătuș Sebastian, Cheța Nicolae,din clasa a X a
A, la Concursul ,,Cum să-ți construiești primul tău robot’’, prof. coordinator
Dincuță Ionela.



Participarea la Concursul de matematică ,,A.Haimovici’’,elevul Rus Alexandru
Gabriel, clasa a X a A, prof.coordonator Magdalena Moșneguțu.



Participarea la Concursul Județean de Limba Engleză ,,Quest’’, a elevilor Duca
Denis Andrei ;I Nagy Ionel Samuel,clasa a X a A, prof.coordonator Niculescu
Mirela.

 Participarea profesorilor din catedra tehnică la Sesiunea Naţională de referate şi
comunicări ştiinţifice pentru învaţămȃntul profesional si tehnic „ Ştefan Procopiu” ,
iunie 2017, Iaşi
 Participare la conferința ,,Bookland Evolution’’, ediția V a, elevii clasei A IX a A,
prof.coordonatori Niculescu Mirela, Istrate Elena.
2018-2019



•

Olimpiada interdisciplinară tehnică:
 Ciprian Vaida – locul III,
 Flaviu Adam – mențiune, profesori coordonatori O. Mera, V. Chertes, M.
Hirian

•

Premiul III la secțiunea industria auto- Premiile Cluburilor Francofone de
Afaceri- Statie Larisa, Clujan Lucian, Kertesz Daniel, Fechete Rudolf, prof.
Coordonator Dincuță-Tănase Ionela, prof. Colaborator Pop Delia
Mențiune , la Concursul Regional ,,Chimia- Stiința vieții’’, ediția a IV-a cuprins
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in CAER nr.1237/2019, elevii Statie Larisa, Rus Alexandrue, clasa a XI a A,
prof.coordonator Liliana Crișan.


Organizarea şi desfăşurarea Proiectului Regional ,,România între realitate și
ficțiune’’, înscris în CAER 2019, conform ordinului nr. 3016/09.01.2019,ediția a
VII a, coordonat de către prof Elena Istrate, Georgeta Fonai.



Organizarea şi desfăşurarea Proiectului Județean ,,CASE’’, coordonat de către prof.
Delia Pop.



Organizarea şi desfăşurarea Proiectului Județean ,,Adolescentul modern’’,
coordonat de către prof. Dan Sabău.
 Participarea elevilor: Adam Flaviu,Lăcătuș Sebastian, Cheța Nicolae,din clasa a X a
A, la Concursul ,,Cum să-ți construiești primul tău robot’’, prof. coordinator Dincuță
Ionela.

 Participarea la Concursul de matematică ,,A.Haimovici’’,elevul Rus Alexandru
Gabriel, clasa a XI a A, prof.coordonator Magdalena Moșneguțu.
 Participarea la Concursul Județean de Limba Engleză ,,Quest’’, a elevilor Duca
Denis Andrei ,clasa a XI a A, prof.coordonator Niculescu Mirela.
1.3.3. Informarea, consilierea şi orientarea elevilor
La nivelul şcolii funcionează a unui cabinet de asistenţă psiho-pedagogică şi a
unui specialist calificat şi titular, dă posibilitatea ca pe lângă activitatea de consiliere a
elevilor şi a părinţilor să se activeze şi munca diriginţilor. Activitatea de consiliere
desfăşurată psihologul şcolii de către au permis accesul la informaţii în acest domeniu
atât a diriginţilor cât şi a claselor de elevi şi a părinţilor. De asemenea s-au realizat
sondaje, simulări de interviuri pentru angajare, prezentarea ofertei şcolare prin
organizarea de activităţi in săptămana ”Scoala Altfel”, activităţi la care au fost invitaţi
elevi de la şcolile generale şi reprezentanţi ai agenţilor economici parteneri, prin
participarea la „Caravana Meseriilor” acţiune organizată la nivelul ISJCJ, dar şi la
nivelul şcoliili, s-au distribuit pliante la toate şcolile generale din municipiu şi din satele
învecinate,
Pentru orientarea absolvenţilor de liceu spre învăţământul superior, în ultimii ani,
s-au organizat prezentări ale ofertei universitare ale Universităţii „Babeş Bolyai” şi
Universităţii Tehnice din Cluj Napoca, USUAMV, în care cadre didactice universitare
au venit în şcoala noastră şi au prezentat diverse aspecte legate de facultăţile cuprinse de
aceste instituţii de învăţământ superior. Elevii claselor a XI-a şi a XII-a au fost cuprinşi
în proiectul „Be cool”, desfăşurat în parteneriat de către Napoca Rally Academy,
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă Cluj, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog
Cluj și Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
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1.3.4. Activitatea educativă şi extraşcolară
Performanţele şi competenţele tânărului după absolvire şi devenirea lui ca cetăţean
al unei societăţi democratice europene, nu pot fi atinse fără atragerea lui spre activităţile
educative extracurriculare.

I.3.4.a) Activităţi școlare și extraşcolare ( programe și proiecte) implementate
la iniţiativa unității de învățământ:

Nr. crt.

Tipul activităţilor/
Denumirea activităţilor

1. 1.

Civice

2.

Dar din dar se face
RAI…
Cultural artistice/
tehnicostiintific,orientare carieră

Forma de
Parteneri
organizare
(concursuri,
dezbateri,
spectacole,
vizite,
excursii,
tabere, etc.)
Târg de
BOR
bunătăți
pentru
Crăciun
Spectacol
10 Scoli
generale

Nr.
beneficiari
direcţi,
indirecţi

Spectacol de
teatru

200

Recital,
Prezentare
PPT

150

200

200

Activitate culturală
prilejuită de Sărbatorile
de iarnă “Pasiuni ,
tradiţii şi manifestări
artistice” precum şi
prezentare de carte
Editura Ecou
Transilvan.

3.

4.

Cultural artistice
Teatrul, joc si joaca –
“Un pedagog de scoala
noua” de I L Caragiale
Cultural artistice
Ziua poetului național

48

1.3.4.b) Activităţi extraşcolare iniţiate de alte instituţii ( organizații, fundaţii,
asociații, comunitatea locală etc.) desfăşurate în cadrul parteneriatelor/ proiectelor
şcolare:
Iniţiatorul parteneriatului/
proiectului

Domeniul activităţilor desfăşurate în
parteneriat

1.Colegiul Tehnic de
Transporturi „Transilvania”:
Puzzle pentru sănătate
2. Salvați copiii România:
concursul național "Impreuna
facem Internetul mai bun!
3. Colegiul Naţional „Petru
Rareş” Beclean: Concursul de
proiecte și reviste școlare
„IA ATITUDINE”
4. CNV "N.TITULESCU"
SLATINA, JUD OLT:
FESTIVALUL NATIONAL
"COPILARIA -UN UNIVERS
MAGIC"
5. Şcoala „B. P. Hasdeu”, Iași:
CONCURSUL NATIONAL
“Nasterea DomnuluiRenasterea Bucuriei”
6. Şcoala gimnazialã nr. 39 „N.
Tonitza” , Constanţa: Expoziţie
Internaţionalã de Creaţie
Artisticã Plasticã, Creaţie
Literarã şi Fotografie a Copiilor
şi Elevilor
“Marea…marea”
7. Şcoala Bogdan Petriceicu
Haşdeu Iaşi: În slujba naturii Anotimpuri şi vieţuitoare; Etapa
I- Parfum şi culoare de toamnă
septembrie-noiembrie
8. Liceul Tehnologic “I.C.
Petrescu” Stalpeni, Judetul
Arges: „Iarna – izvor de
sarbatori si de peisaje mirifice”

Educație pentru sănătate

Nr. beneficiari
direcţi şi
indirecţi
200

Ziua siguranței pe internet

200

Educație pentru sănătate

100

Cultural-artistic

20

Cultural-artistic

10

Cultural-artistic

15

Ecologie și protecția mediului

15

Cultural-artistic

10
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1.3.4.c) Proiecte şi programe iniţiate de către instituția de învățământ, cuprinse în
CAEJ, CAER, CAEN:

Nr.
crt.

Proiect

Domeniu
l de
activitate

1. România
Transdis
între realitate ciplinar
și ficțiune

2. Interactionez
mă adaptez,
comunic și
învăț

Transdis
ciplinar

Parteneri

Nr.
beneficiari
direcţi şi
indirecţi
200

Şcoala „G. Poboran”, Slatina, jud. Olt,
Colegiul Tehnic „C. D. Neniţescu”, Brăila,
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, ClujNapoca, Colegiul Teoretic „Nicolae
Bălcescu”, Medgidia, jud. Constanţa, Şcoala
„Horea”, Cluj-Napoca, Şcoala cu clasele IVIII, Izvoarele, jud. Giurgiu, Seminarul
Teologic „Teoctist Patriarhul”, Giurgiu,
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”,
Oradea, jud. Bihor, Gr. Şc. „Liviu
Rebreanu”, Bălan, jud. Harghita, Şcoala cu
clasele I- VIII, Suciu de Sus, jud.
Maramureş,
1) Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu
400
2) Liceul pentru Deficienţi de Auz,
3)Liceul Tehnologic Vlădeasa, Huedin
4) Şcoala „Horea”, Cluj-Napoca
5) Şcoala cu clasele I-VIII Chinteni
6) Şcoala cu clasele I-VIII G. Bariţiu, Jucu,
jud Cluj, reprezentată de director Daniel
David
7) Şcoala cu clasele I-VIII Tureni, jud. Cluj,

1.3.4.d) Acţiuni de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, a consumului de
droguri/ etnobotanice şi a absenteismului/ abandonului școlar; Acțiuni pentru copiii
ai căror părinți sunt plecați în străinătate:

Denumire
activitate

1.Dar din dar se
face RAI…
3. Puzzle pentru
sănătate

Nr.
beneficiari
direcţi şi
indirecţi
200

50

Rezultate

Ajutarea elevilor cu probleme financiare, a celor cu
părinți plecați în străinătate dar și recompensarea elevilor
cu cele mai puține absențe
Educarea elevilor în scopul unei vieți sănătoase, prin
prevenirea consumului de droguri.
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Săptămâna „Şcoala altfel” derulată în ultimii trei ani şcolari
A cuprins numeroase activităţi în şcoală şi în afara acesteia, dintre care sunt:
- Vizionări de filme educative, documentare, diverse dezbateri pe teme sociale,
culturale, sănătate, etc, activităţi sportive, excursii, ateliere de lucru, proiecte, jocuri,
concursuri, vizite, amenajare spaţii verzi, activităţi sportive, târgul meseriilor, audiţii,
activităţi PSI, etc
I.3.5. Parteneriate şi colaborare
a) Parteneri sociali
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL CLUJ
Asociaţia „Clubul oamenilor de afaceri de limbă germană din Transilvania de nord –
DWNT
Ambasada Austriei în Romania- Secţia Comercială
Asociaţia Cultural-Ştiinţifică „Vasile Pogor” Iaşi
Universitatea Tehnică, Fac. de Construcţii de Maşini
Unitatea de management a proiectelor cu finanţare externă
Fundaţia C.R.E.D.E.
Parohia Creştin-Ortodoxă Biserica cu hramul „Buna vestire”
Universitatea de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de ştiinţa şi
Tehnologia Alimentelor
Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul pentru Sănătate Publică şi Politici de Sănătate
Colegiul Tehnic „Independenţa” Sibiu
Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin
Colegiul tehnologic „Al. Borza”,
Liceul pentru Deficienţi de Auz
Şcoala Gimnazială „G. Bariţiu” Jucu de Sus
Şcoala Gimnazială Horea
Şcoala Gimnazială Chinteni
Şcoala Gimnazială Tureni
Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”
Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”
Asociaţia Green&Wild
Asociaţia Creştină „Agape”
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie
Parohia Creştin-Ortodoxă Biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Alexandru”
Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Liceul Teoretic „J. I. Calderon” Timişoara
b) Parteneri economici
În perioada 2012- 2015 s-au încheiat parteneriate cu agenţii economici din zonă
pentru a asigura elevilor noştri, în proporţie de 100% condiţii optime de instruire
practică. Dintre partenerii noştri sunt:
- SC CSI ROMÂNIA SRL
- SC NAPOMAR SA
- SC SINTEROM SA
- SC ELECTROMECANICA
- FSA SISTEME DE ASAMBLARE SRL
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-

ROBERT BOSCH SRL
SC ALPHA METALS SRL
SC ARMĂTURA SA
SC EMERSON SRL
SC ECKERLE AUTOMOTIVE SRL S.C.
AUTOGYG SRL
S.C. MOVI IMPEX S.R.L.
S.C. TIRE EXPERT S.R.L
S.C. FANY PRESTĂRI SERVICII S.R.L.
SC DKER GRUP ROMÂNIA SRL
SC MATEX SRL
SC COINJECT SRL
SC ALEX AUTOSERVICE SRL
SC AUTO LKM SRL
SC RACE AUTO PIF SRL
SC 2CONNECT ROMÂNIA SRL
SC AMECS SRL
SC AGROVEST IMPEX SRL
SC MOBIMAT SRL

c) Parteneri/Coordonatori în proiecte interne şi internaţionale:
e-Formare – Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii
Skills for Jobs- POSDRU/160/2.1/S/141384
Cognitrom- Centrul de Consiliere şi Orientarea Profesională
Comenius “European Job Challenge” 2011-2013 (Romania,Franţa, Belgia,
Olanda, Germania,Italia,Turcia)
- Erasmus+-KA2 “The Lakes in our Lives” 2014-2016 (Islanda, Suedia,
Romania, Cehia, Polonia, Bulgaria,Turcia)
- Erasmus+-KA2 “Empower Students with Entrepreneurial Skills” 2015-2018
(Portugalia, Anglia, Finlanda, Romania, Polonia, Italia)
- Erasmus+-KA2 „Networking of schools as a way towards a common solution
to support pupils in education” 2016-2018 ( Cehia, Italia, Slovacia, Romania).
-

1.3.6. Activitatea bibliotecii
Biblioteca în general, şi a noastră de asemenea, oferă posibilităţi egale de formare
şi informare a elevilor cu posibilităţi materiale modeste şi a celor proveniţi din medii
subculturale, dovedindu-se astfel lăcaş cultural nediscriminatorii şi democratic în acelaşi
timp.
La fel ca şi alte biblioteci şi a noastră a făcut eforturi deosebite de-a lungul anilor
pentru a achiziţiona carte de bună calitate, contribuind la asigurarea fondului de
informaţii funcţional în pregătirea şcolară.
Şcoala dispune de o bibliotecă proprie care cuprinde în prezent 23835 de volume în valoare
de 20149,59 lei, din următoarele domenii :

52

- beletristică: 12426 volume (literatură română: 7491volume, literatură universală: 2986
volume, în limba maghiară: 1832 volume, în limba engleză: 96 volume şi în limba franceză:
21 de volume)
- lingvistică, critică şi istorie literară, comentarii: 1850 volume
- domeniu tehnic (mecanică, informatică, electrotehnică): 4257 volume
- albume, enciclopedii, dicţionare, ghiduri, atlase : 457 volume
- ştiinţe exacte (matematică, fizică, chimie, ştiinţele naturii): 2386 volume
- istorie-geografie: 1089 volume
- publicaţii psiho-pedagogice: 385 volume
- artă, sport-turism: 410 volume
- alte domenii: 575 volume.
Fondul de carte asigură necesarul de material informațional folosit în procesul de
predare-învățare. În acest sens se îmbogăţește periodic cu publicații cuprinse în bibliografia
obligatorie, în listele întocmite de profesorii din școala noastră.
Activitatea bibliotecii nu se rezumă doar la serviciul de împrumut de carte ci
participă şi la alte tipuri de activităţi educative din şcoală cu acţiuni specifice, prinse în
planurile manageriale, cum ar fi : prezentări de carte, aniversări şi comemorări ale unor
scriitori (Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Mircea Eliade, Nichita Stănescu etc.),
afişarea unor citate din romane celebre, maxime şi cugetări, articole despre viaţa şi opera
literară a unor sciitori români, articole interesante din reviste. Această activitate este
reactualizată lunar şi are ca scop atragerea elevilor spre lectură. De asemenea, în cadrul
bibliotecii se desfăşoară concursuri la nivelul şcolii sau concursuri interşcolare cu diverse
teme. Pentru această activitate bibliotecarul pune la dispoziţia cititorilor în sala de lectură
toate materialele necesare: enciclopedii, albume, dicţionare, cărţi unicat şi împrumută la
domiciliu cărţile de care au nevoie elevii pentru pregătire. An de an biblioteca
achiziţionează cărţi de premii pentru recompensarea elevilor cei mai merituoşi.
1.3.7. Resurse didactice
Trendul ascendent de crestere a numărului de elevi şi implicit a numărului de cadre
didactice şi a celorlalte categorii de personal, inregistrat în anul şcolar 2013-2014, ca
urmare a eforturilor depuse de intregul personal al şcolii s-a menţinut.
Anul
scolar
20132014
20142015
20152016
20162017
20172018
20182019

Nr.
norme
didactice

Nr.cadre
didactice

Gr. I +
Doctorat

Gr.II

Def.

Deb.

Necalificati

17,83

23

10

3

8

2

0

22,48

29

10+2

3

10

4

0

22.91

30

10+3

4

8

5

0

29,12

32

11

5

12

4

0

27,96

32

11

8

9

4

0

26,73

29

11

4

10

3

1

53

Anul şcolar

Nr.cadre didactice

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

23
29
30
32
32
29

Personal
didactic auxiliar
8 (7,5 norme)
8 (7,5 norme)
8 (7,5 norme)
8 (7,5 norme)
8 (7,5 norme)
8 (7,5 norme)

Personal nedidactic
14 (13,4 norme)
10 ( 9,4 norme)
10 ( 9,4 norme)
10 ( 9,4 norme)
10 ( 9,4 norme)
9 ( 9,4 norme)

1.3.8. Resurse materiale
Activitatea de predare-învăţare se desfăşoară în cabinete şi laboratoare dotate cu mobilier
adecvat vârstei elevilor, săli spaţioase şi bine iluminate. Fiecare disciplină are unul sau
mai multe cabinete sau laboratoare.
Nr.crt. Baza materială
Total
1.
Cabinete şi laboratoare
33
2.
Ateliere
10
3.
Sală de sport
1
4.
Sală de fitnes
1
5.
Terenuri de sport amenajate
1
6.
Cantină
1
7.
Dormitoare în cămin
25
8.
Sală festivă
1
9.
Bibliotecă
1
10.
Calculatoare utilizate de către:
93
-elevi
62
-profesori
24
-personal didactic auxiliar
7
11.
Conexiune la internet
Da
12.
Cabinet medical
1
13.
Sistem de supraveghere video
Da
Dotarea cabinetelor, laboratoarelor şi a atelierelor şcoală s-a îmbunătăţit
continuu.
Sălile şi laboratoarele sunt moderne, spaţioase, luminoase. Ferestrele sunt mari, din
sticlă termopan asigurând iluminatul natural optim şi prevăzute cu jaluzele.
Toate sălile şi laboratoarele sunt prevăzute cu mobilier modern şi ergonomic, cu
table negre şi albe, flipchart, calculatoare pentru profesori şi majoritatea cu videoproiector
sau multimedia.
Incălzirea este asigurată de centrala proprie, care utilizează gazul metan ca sursă
termică.
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1.3.9. Resurse financiare
Bugetele ultimilor ani au asigurat buna funcţionalitate a şcolii, dar nu au permis o
modernizare aşa cum ne-am fi dorit. Resursele bugetare din ultimii patru ani au fost:
An financiar/Tip de buget
Total cheltuieli buget local (lei)
Total cheltuieli venituri proprii +
sponsorizări (lei)
Total cheltuieli (lei)

2015
2026559
131000

2016
2383982
35504

2017
2603770
56328

2018
576458

2157559

2419486

2660098

584825

8.367

1.4. ANALIZA PESTE ŞI SWOT
1.4.1 Politic
Liceul tehnologic „Aurel Vlaicu”Cluj-Napoca funcţionează în baza dispoziţiilor normelor
juridice în vigoare:
a) Legea Educaţiei Naţionale 1/2011;
b) Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ;
c) Regulamentul de ordine interioară;
d) Alte regulamente ale instituţiei de învăţământ şi dispoziţii interne în materie.
Activităţile implementate de către şcoală s-au desfăşurat în conformitate cu legile
care guvernează învăţământul, cu ordinele şi notificările MECTS, ale
Inspectoratului Şcolar Judeţean
a) Economic
Se constată la nivel naţional orientarea absolvenţilor de gimaziu cu preponderenţă spre
liceele teoretice şi nu spre liceele tehnologice, deşi cererea de locuri de muncă în domeniul
mecanic depăşeşte oferta. Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul
mecanic se confruntă cu lipsa forţei de muncă tinere şi calificate, pe fondul imbătranirii
angajaţilor.
Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut
faţă de şcoală al elevilor.
b) Social
Marea majoritate a elevilor noştri provin din familii dezavantajate din punct de
vedere social şi economic, care nu se implică în formarea propriilor copii.
O alta problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă aspectele
negative, cu efecte negative pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura
sau atenua aceste efecte.
c) Tehnologic
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Şcoala este dotată cu 93 de calculatoare pentru a putea asigura desfăşurarea orelor
în bune condiţii şi accesul tuturor elevilor şi al profesorilor la mijloace moderne de
învăţământ.
De asemenea, şcoala este dotată cu table interactive, videoproiectoare şi
acces internet. In şcoală s-a implementat sistemul AEL. Marea majoritate a profesorilor
folosesc calculatorul în mod curent, accesează materiale educaţionale de pe internet şi
comunică cu ajutorul emailului.
d) Ecologic
In şcoală s-a implementat sistemul de colectare selectivă a deşeurilor.
Elevii împreună cu profesorii participă la acţiuni de ecologijare la nivelul şcolii şi
la nivel local, precum şi la sesiuni de comunicări ştiinţifice cu lucrări sau referate.
1.4.2. ANALIZA SWOT

S












Acreditarea de noi nivele şi specializări;
Realizarea CDL în colaborare cu agenţii
economici parteneri şi avizarea acestora
de către CLDPS şi ISJ – Cluj;
Asigurarea accesului la informaţie a
elevilor şi tuturor cadrelor didactice prin
existenţa a peste 90 calculatoare, în trei
laboratoare de informatică şi în fiecare
cabinet sau laborator, conectate la
internet;
Biblioteca şcolară oferă elevilor şi
cadrelor didactice accesul la peste 29000
de volume din toate domeniile, de la
beletristică - la tehnică, precum şi
bibliografia
şcolară
obligatorie,
completând astfel informaţia oferită prin
accesul la internet sau în timpul orelor
de predare învăţăre şi oferind o
alternativă de petrecere a timpului liber
pentru toţi cei interesaţi;
Organizarea si desfăşurarea procesului de
învăţământ in conformitate cu respectarea
legislaţiei in vigoare si cu reglementările
MEN cuprinse in regulamentele si
metodologiile specifice
Încadrarea cu cadre didactice calificate, in
majoritate cu gradele didactice I si II;

W








Inconsecvenţa
în
realizarea
interasistenţelor
în
cadrul
comisiilor metodice
Ritmicitatea
completării
documentelor şcolare în unele
cazuri
Auxiliarele
curriculare
sunt
insuficient utilizate la clasă
Absenteismul şi abandonul şcolar
in rândul elevilor
Implicarea redusă a Consiliului
elevilor în viaţa şcolii, iniţiativele
acestuia fiind minore, activităţile
desfăşurate pornind în general din
iniţiativa
cadrelor
didactice
coordonatoare;
Implicarea redusă a 50% dintre
părinţi în formarea propriilor copii.

Integrarea profesională şi sociala a unui
număr mare de absolvenţi;
Cuprinderea şcolii anual in programe de
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reparaţii/reabilitare ;
Creşterea numărului de parteneriate;
Implementarea învăţământului
professional de tip dual şi obţinerea de
burse profesionale private
Rezulte bune şi foarte bune obţinute de
elevi la examenele Naţionale de
competente profesionale
Numărul mare de cadre didactice
participante la activităţi de formare
continua;
Iniţierea şi derularea unor programe şi
proiecte educative şi extraşcolare
propri;
Colaborarea buna cu autorităţile locale
şi judeţene in realizarea unor activităţi
educative,
Asigurarea
resurselor
financiare
necesare, asigurarea securităţii în şcoală
Intocmirea
portofoliilor
conform
metodologiei
Utilizarea metodelor interactive şi a softurilor educaţionale în procesul de
predare
învăţare –evaluare
Organizarea de consultaţii, meditaţii, ore
de recuperare
Modernizarea
atelierelor
şcoală,
realilitându-se 2 ateliere în anul şcolar
2014-2015;
Diversificarea ofertei educaţionale a
şcolii : mecanică, electromecanică,
electronică şi automatizări, transporturi,
încercându-se astfel o adaptare la
cerinţele pieţei muncii;
Derularea
de
proiecte
europene
Erasmus+, parteneriate strategice;
Realizarea în fiecare an a unui program
diversificat şi pentru dorinţele tuturor în
cadrul săptămânii “Şcoala altfel”
Creşterea procentului de promovabilitate
la examenul de Bacalaureat în fiecare an
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O






Continuarea derulării
Programelor
guvernamentale de susţinere elevilor
provenind din familii cu venituri mici
Posibilitatea angajării elevilor la agenţii
economici parteneri la finalizarea
studiilor;
Continuarea şi dezvoltarea parteneriatelor
cu agenţi economici, alte instituţii;
Posibilitatea promovării preocupărilor
ştiinţifice ale cadrelor didactice la sesiuni
de comunicări ştiinţifice
Solicitarea crescânda de forţă de muncă
specializată în domeniile de pregătire ale
şcolii

T
 Motivarea/stimularea mediocra a
cadrelor didactice prin politicile
salariale curente;
 Deteriorarea mediului socioeconomic, familial; diminuarea
interesului/capacitaţii familiei de a
susţine pregătirea şcolara a copiilor;
 Numărul tot mai mare de elevi
ramaşi singuri sau in grija bunicilor,
deoarece părinţii sunt plecaţi la
munca in străinătate;
 Sporul demografic negativ cu
implicaţii in dimensionarea reţelei
şcolare şi a încadrării personalului
didactic;
 Amplasarea şcolii departe de cartiere
cu populaţie şcolară.

În urma analizei SWOT s-au desprins următoarele obiective:
1. Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional:






Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar;
Sprijinirea elevilor cu dificultăţi la învăţătură;
Îmbunătăţirea disciplinei şcolare;
Valorificarea tuturor resurselor existente;
Diversificarea ofertei educaţionale.

2. Promovarea cooperării în domeniul educaţiei pentru stimularea
relaţiilor dintre şcoală, comunitatea locală, agenţi economici:






Realizarea de parteneriate cu agenţii economici, cu univerisităţi, ONG-uri
Realizarea de parteneriate cu şcoli din Europe, pentru implementarea
dimensiunii europene în educaţie
Vizite la agenţi economici;
Întâlniri cu reprezentanţi ai agenţilor economici, pentru prezentarea
ofertelor de angajare;
Promovarea imaginii şcolii, pentru o percepţie realistă.
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II. STRATEGIA

II.1. VIZIUNEA
Liceul tehnologic „Aurel Vlaicu” oferă posibilitatea elevilor de a se forma pe o rută
profesională directă sau progresivă şi de a-şi forma competenţe teoretice şi practice la
standarde europene care să le permită integrarea socio-profesională sau continuarea
studiilor, valorificând astfel pregătirea tehnică dobândită.
Liceul tehnologic „Aurel Vlaicu” îşi propune ca finalitate:absolvenţi educaţi şi instruiţi,
capabili de inserţie profesională şi socială rapidă.

II.2. MISIUNEA
Misiunea şcolii noastre este:
 de a pregăti specialişti în domeniile şi calificările cerute pe piaţa muncii;
 de a dezvolta priceperi si deprinderi care sa permită elevilor să se integreze socioprofesional;
 de acrea un climat de siguranţă fizică şi libertate spirituala pentru elevii scolii.
 de a dezvolta parteneriate locale si europene pentru implementarea valorilor
cuprinse in ethosul scolii si pentru promovarea valorilor europene.
 de a imbunatati sistemul de management si de asigurare a calitatii, pentru ridicarea
calitatii educatiei oferite.
 de a motiva elevii pentru realizarea de performante.
 de a forma si de a dezvolta la elevi valori etice si democratice.
 de a pregati elevii pentru viata.
II.3. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII
Unitatea noastră şcolară este amplasată în nord-estul oraşului, pe platforma
industrială Tetarom II, în apropierea Facultăţii Construcţii de Maşini a Universităţii
tehnice Cluj-Napoca.
Liceul tehnologic „Aurel Vlaicu” este o importantă instituţie de învăţământ, cu o
bogată tradiţie în domeniul mecanică şi electromecanică, care are ca scop pregătirea
generală şi profesională a tinerilor.
Şcoala noastră cuprinde în planul de şcolarizare atât clase de liceu învăţământ de
zi şi seral, clase de învăţământ profesional de 3 ani, precum şi clase de şcoală
postliceală. Pentru clasele de liceu şi învăţământ profesional, şcoala oferă calificări în
cadrul filierei tehnologice, profilul tehnic în domeniile: electronică şi automatizări,
mecanică, electromecanică. Pentru şcoala postliceală oferim şcolarizare în
specializăile:Tehnician operator pe maşini cu comandă numerică, Tehnician aparatură
bio-medicală, Tehnician optometrist, Tehnician diagnostic auto.
După o scădere semnificativă a efectivelor de elevi în anul şcolar 2012-2013,efectivele
de elevi au crescut constant, datorită eforturilor depuse de întregul personal şi a
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conducerii institutiei de învăţământ pentru: autorizarea de noi specializări, încheierea de
parteneriate cu noi agenţi economici, încheierea protocolului de înfiinţare a
învăţământului profesional de tip dual, îmbunătătirea condiţiilor de locuit în cămin,
îmbunătătirea climatului de lucru.
Pe parcursul ultimilor 4 ani şcolari s-au derulat şi se derulează, proiecte Comenius
şi Erasmus+. Incepand cu anul 2006 si pana in prezent, profesorii si elevii scolii noastre
au avut sansa de a participa la derularea unor activitati interdisciplinare si transnationale in
cadrul a proiector Comenius şi şi Erasmus. Obiectivele proiectelor au fost multiple si
variate: dezvoltarea abilitatilor de comunicare si prezentare in limba engleza, dezvoltarea
abilitatilor de utilizare TIC, abordarea interdisciplinara a invatarii si predarii, dezvoltarea
spiritului anteprenorial si dezvoltarea profesional, promovarea unui mod de viata sanatos
pentru trup, suflet, mediu, descoperirea celor mai inovative tehnici de gasire a unui loc de
munca sau iniţierea unei afaceri.
Aceste proiecte au contribuit la promovarea cooperarii intre elevi si profesori
romani cu elevi si profesori din Franta, Germania, Bulgaria, Turcia, Italia, Portugalia,
Spania, Polonia, Marea Britanie, Ungaria, Lituania,Belgia,Olanda, Suedia, Finlanda,
CehiaCooperarea a oferit participantilor oportunitatea cunoasterii reciproce a tarilor,
culturilor, modalitatilor de gandire, a stilurilor de viata, posibilitatea intelegerii si aprecierii
acestora.
Prin stradania echipei de proiect, proiectele noastre au fost integrate in curriculum,
sarcina dificila care a fost indeplinita cu succes.
Proiectele au avut un impact deosebit asupra profesorilor, elevilor, parintilor
acestora, a comunitatii locale.
Profesorii au interactionat cu colegii din diferite tari, au cunoscut alte sisteme
educationale si metode de predare, iar o parte dintre acestea le-au implementat in
activitatea didactica.
Atat profesorii cat si elevii au dobandit abilitati relevante pentru viata profesionala,
pentru cea personala, abilitati de comunicare si prezentare, luarea deciziei, rezolvarea de
probleme, managementul conflictelor, munca in echipa, solidaritate.
Lucrand la diferitele faze ale proiectului, prin utilizarea TIC si a limbii engleze,
impreuna cu elevi din tari europene, elevii Liceului tehnologic “Aurel Vlaicu” au remarcat
ca sunt compatibili cu acestia, ca pot face faţă provocarilor.

PRIORITATI
PRIORITATEA 1
Realizarea unui sistem
educaţional performant,
echitabil şi eficient

OBIECTIVE

TINTE

1.1.Asigurarea accesului tuturor
elevilor la servicii educaţionale de
calitate

100% din elevii sunt ajutati
pentru a intelege, obtine sau a
cauta informatii conform
nevoilor individuale de
invatare
creşterea cu 5% a participării
la examenele naţionale şi a
ratei de promovare a
examenului de bacalaureat cu
2%

1.2. Creşterea calităţii actului
educaţional pentru asigurarea
nivelului necesar de cunoştinţe şi
competenţe impus de o piaţă a
muncii incluzive şi eficiente
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1.3.Reducerea absenteismului
şcolar, a riscului de abandon
şcolar, prevenirea violenţei şi
creşterea siguranţei elevilor
1.4.Pregătirea profesională a
cadrelor didactice, asigurarea
condiţiilor pentru evoluţia în
carieră şi dezvoltare profesională
2.1. Adaptarea ofertei
învăţământului profesional şi tehnic
la cererea de pe piaţa muncii şi
dezvoltarea
învăţamantului profesional dual

Reducerea cu 5% a
absenteismului si a
abandonului şcolar fata de
anul precedent
creşterea cu 2% a numărului
cadrelor participante la
cursuri de formare continuă

3.1.Realizarea de parteneriate și
proiecte funcţionale cu agenţi
economici, unităţi de învăţământ şi
alte organizaţii parteneriale, pentru
adaptarea ofertei educaţionale la
specificul pieţei muncii
3.2.Dotarea cu echipamente
didactice şi modernizarea
infrastructurii
4.1. Eficientizarea relaţiilor şcoalăPRIORITATEA 4
Îmbunătăţirea serviciilor familie prin implicarea părinţilor in
de consiliere şi orientare viaţa şcolii
profesională pentru elevi
şi adulţi

Creșterea cu 10% a
numărului de parteneriate și
proiecte până în 2022

PRIORITATEA 2
Eficientizarea procesului
instructiv-educativ

PRIORITATEA 3
Dezvoltarea
parteneriatului social

PRIORITATEA 5
Asigurarea
transparenţei deciziilor
şi îmbunătăţirea
imaginii școlii,
dezvoltarea de proiecte
europene

5.1.Dezvoltarea relaţiilor şcoalăcomunitatea locala, relaţii de
parteneriat cu alte şcoli europene
5.2.Promovarea imaginii şcolii

realizarea 100% a
specializărilor din planului de
școlarizare
80% elevii vor beneficia de
burse private

10 % din laboratoarele și
atelierele școlii vor fi
modernizate până în 2022
Toţi elevii sunt ajutaţi pentru
a înţelege, obţine sau a căuta
informaţii conform nevoilor
individuale
Creşterea numărului de
absolvenţi care se înscriu în
învăţământul terţiar cu 5%
Creşterea cu 5% a numărului
de proiecte și parteneriate
pană în 2022
cel puțin 2 apariții în massmedia pe an școlar

II.4. PRIORITATI, OBIECTIVE, TINTE-2018-2022
II.5. OFERTA EDUCAŢIONALĂ
Liceul tehnologic „Aurel Vlaicu” este o instituţie de învăţămînt liceal zi, seral pe
filiera tehnologică, profil tehnic, care asigură rutele educaţionale necesare dobândirii de
către elevi a competenţelor şi capacităţilor operaţionale reale, de formare a unor
personalităţi active, competente, motivate şi creative, capabile de opţiune şi decizii.
Liceu
-Ruta directă – finalităţile:
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-învăţământ liceal zi
 tehnician operator tehnica de calcul
 tehnician proiectant CAD
 tehnician operator pe maşini cu comandă numerică













-învăţământ profesional
lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
tinichigiu-vopsitor
operator la maşini cu comandă numerică
electromecanic aparate şi utilaje industriale
sudor
-învăţământ liceal seral
tehnician mecatronist
tehnician operator tehnica de calcul
tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii
-învăţământ postliceal
tehnician operator maşini cu comandă numerică
tehnician echipamente bio-medicale
tehnician optometrist
tehnician diagnostic-auto

II.6. Distribuţia elevilor pe domenii şi calificări profesionale
An şcolar 2019-2020
Nr
Cr
t
1.

Nivelul

2.
3.

Liceal
curs zi

4.

Nr
crt
1.

Nivelul

Profe
sional

Clasa

Domeniul

Specializare / calificare profesională

Număr
clase

IX

Mecanic

Tehnician proiectant CAD

1

X

Mecanic

Tehnician proiectant CAD

1

XI

Mecanic

XII

Mecanic

Clasa

Domeniul

IX

Electromecanică

1

Tehnician proiectant CAD

1

Tehnician proiectant CAD

Specializare / calificare profesională
Electromecanic
industriale

utilaje

şi

instalaţii

Număr
clase
1/2

Mecanică
Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj
tehnologic

1/2
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3.

IX

Mecanică

4.

X

Electromecanică
Mecanică

5.

XI

6.

XI

Electromecanică

Mecanică

Operator maşini cu comandă numerică

1

Electromecanic utilaje şi instalaţii
industriale
Operator maşini cu comandă numerică

1/3

Sudor

1/3

Electromecanic utilaje şi instalaţii
industriale
Operator maşini cu comandă numerică

1/2

Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj
tehnologic

1/2

Sudor

1/2

1/3

1/2

Nr Nivelul
crt
1. Liceal
curs
2. seral

Clasa

Domeniul

Specializare / calificare profesională

XII

Electronică
automatizări
Electronică
automatizări

Tehnician operator tehnică de calcul

Număr
clase
1

Tehnician operator tehnică de calcul

1

Nr
Cr
1.

Nivelul

Clasa

Domeniul

Post
liceal

Anul I

Mecanică

Specializare / calificare
profesională
Tehnician optometrist

Număr
clase
1

2.

Anul I

3.

Anul
II
Anul
II

Transporturi/Meca
nică
Mecanică

Tehnician diagnostic-auto
Tehnician optometrist
Tehnician diagnostic-auto

½
1/2
1

Mecanică

Tehnician optometrist

1

4

XIII
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II. 7. Planul de parteneriat al şcolii
Obiective
principale

Activităţi

Colaborarea cu
agenţii economici
locali, cu
comunitatea locală
pentru realizarea
ofertei şcolare
anuale

- Testarea agenţilor economici
cu privire la nevoile de forţă
de muncă
- Testarea preferinţelor
viitorilor absolvenţi de
gimnaziu
- Elaborarea proiectului
planului de şcolarizare anual

Corelarea
competenţelor
prevăzute de SPP-uri
cu cerinţele
angajatorilor locali

- Încheierea convenţiilor
de
colaborare
pentru
realizarea
instruirii
practice a elevilor
- Revizuirea ofertei CDL
pentru anul şcolar următor

Oferirea de sprijin şi
îndrumare în
alegerea carierei, cu
implicarea
partenerilor şi a
comunităţii

Implicarea
elevilor în viaţa
culturală
a
comunităţii locale
Dezvoltarea
competenţelor
sociale şi de
comunicare a
elevilor

- Întâlnirea viitorilor absolvenţi
cu reprezentanţii AJOFM pentru
informarea asupra
oportunităţilor de după absolvire
- Aplicarea programelor
CJRAE Cluj - „Alege cariera”

Parteneri
Consiliul şcolar
Agenţii economici
din judeţul Cluj
Şcolile
generale
AJOFM

SC Robert
Bosch, SC
Ulma
Packaging,
CSI Romania,
FSA, Eckerle,
Coinject,
Matex,
Emerson
AJOFM
CJRAE Cluj

- Participarea elevilor şi
cadrelor didactice la activităţile
comemorative
- Participarea elevilor şi
cadrelor didactice la activităţile
culturale din comunitate

Primăria ClujNapoca,
ONG-uri
partenere

- Continuarea parteneriatelor
cu şcolile similare din ţară
iniţiate în anul şcolar anterior
- Încheierea de noi
parteneriate cu şcoli din judeţ,
ţară sau alte ţări

Vezi parteneriatele
din cadrul
proiectelor
“Romania între
realitate şi
ficţiune”, CASE

Termen

Luna
noiembrie a
fiecărui an
şcolar

Lunile
septembrieoctombrie
a fiecărui
an şcolar

Conform
graficelor
de derulare

Conform
programelor
dezvoltate
de
comunitatea
locală

Conform
programelor
de parteneriat
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II.8. PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI

Acţiuni
Participarea
cadrelor
didactice la programe de
formare
continuă
şi
perfecţionare organizate de
ISJ şi CCD precum şi prin
proiectele
cu
finanţare
europeană Rose
Participarea
cadrelor
didactice la examenele de
definitivare, grd. II şi grd. I

Obiective

Perfecţionarea şi
formarea
continuă a
cadrelor
didactice

Participarea de
sesiuni de comunicare
şi simpozioane
împreună cu elevii

Participarea
personalului
didactic
auxiliar
şi
nedidactic la cursuri de
perfecţionare

Termene de
realizare

Responsabilul cu
formarea continuă
Conform
graficelor

Şefii de catedră
Toate cadrele
didactice

Participarea cadrelor didactice
la activităţile metodice de
zonă
Întâlniri cu cadrele
didactice debutante

Responsabilităţi

Sprijinirea,
îndrumarea
activităţii

Director
Şefii de catedră

cadrelor
Perfecţionarea
didactice
continuă
debutantea
cadrelor
didactice şi
stimularea
dezvoltării
profesionale

Coordonatorul de
programe educative
Responsabilul cu
perfecţionarea

Perfecţionarea
şi
eficientizarea
activităţii
personalului
didactic
auxiliar şi
nedidactic la
cursuri de
perfecţionare

Şefii de
compartimente

Octombrie a
fiecărui an
şcolar
Conform
graficului de
organizare

Conform
ofertelor
primite şi
cerinţelor
legislative
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III. CONSULTARE, MONITORIZARE SI EVALUARE
Principalele resurse de finanţare ale Planului de Acţiune al Şcolii sunt :
-

· venituri proprii obţinute prin : închirieri de spatii şi utilaje;sponsorizări;
fonduri cu destinaţie specifică acordate de câtre Consiliul Local;

fonduri cu destinaţie specifică oferite de agenţii economici locali pentru
sprijinirea formarii profesionale a elevilor
fonduri obţinute pentru implementarea de programe europene
alocaţii de la Buget localul de stat pentru investiţii
III. 1. REZUMAT PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE
CONSULTARE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PLANULUI
1. Stabilirea echipei de lucru pentru elaborarea PAS şi a Responsabilităţilor fiecărui
membru al echipei
2. Contactarea partenerilor economici şi sociali si explicarea direcţiilor in care este
necesara colaborarea lor cu unitatea
3. Contextul :
· documentele de înfiinţare ale şcolii
· documentele de proiectare ale activităţii şcolii
· documente de analiza ale activităţii şcolii
· documente de prezentare si promovare a şcolii
· site-uri de prezentare a şcolii

4. Mediul extern :
 site-ul MEC
 ISJ Cluj– PLAI Cluj
 ISJ Cluj– PRAI Cluj
 Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj– Anuarul statistic al judeţul Cluj, ediţia 2003
 AJOFM Cluj– date statistice
 agenţii economici – consultare si informare asupra evoluţiei activităţii economice
din
judeţ si municipiu, chestionare, discuţii, interviuri
 înregistrări ale serviciului de secretariat al şcolii
 consultanta de specialitate CNDIPT – discuţii, întâlniri de lucru
5. Mediul intern :
 analize statistice ale sondajelor si chestionarelor aplicate
 rapoarte detaliate ale responsabililor de catedre
 dosarele catedrelor, ariilor curriculare si comisiei diriginţilor
 portofolii ale tuturor cadrelor didactice
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date si statistici ale şcolii
documente de analiza ale activităţii din ariile curriculare si catedre
rapoarte ale Consiliului de Administraţie şi echipei manageriale
rapoarte scrise ale ISJ si MEC, întocmite in urma inspecţiilor frontale, speciale
sau/si
tematice
rezultate ale elevilor
rapoarte financiare si contabile
înregistrări şi fise de personal
rezultatele autoevaluării anuale privind calitatea in învăţământ
rezultatele evaluării externe anuale privind calitatea in învăţământ

6. Planul operaţional
 Planul de şcolarizare pentru anii anteriori
 ISJ – orientări ale planului de şcolarizare
 Planul operaţional al Comisiei pentru Asigurarea Calităţii
 Planul Managerial unic al unităţii pentru anul fiecare an școlar
 Planurile de activitate anuale ale Consiliului de Administraţie, ariilor curriculare,
catedrelor, comisiei diriginţilor
III.2. REZUMAT PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR DE
MONITORIZARE ŞI REVIZUIRE A PLANULUI

1. Echipa de elaborare a PAS :
 întâlniri de lucru – pentru informare, feedback, actualizare
 şedinţe de lucru – după fiecare termen de finalizare a unei acţiuni incluse in PAS
 şedinţe de lucru si analiza cu Comitetul pentru Asigurarea Calităţii
2. Echipa manageriala a unităţii :
 includerea de acţiuni specifice in Planul Managerial Anual, in Planul de Activitate
al
Consiliului de Administraţie si in Planul de activitate al Consiliului Profesoral
 discuţii lunare – informare, feedback, actualizare, măsuri de corecţie
 rapoarte semestriale
 analize detaliate anuale
 rapoarte semestriale ale Comitetului pentru Asigurarea Calităţii
3. Arii curriculare si catedre :
 Planuri de acţiune anuale pentru asigurarea calităţii si pentru implementarea PAS
 şedinţe de lucru – informare, feedback, actualizare, măsuri, acţiuni
 rapoarte semestriale
 analize detaliate anuale
 fise de autoevaluare a activităţii realizate de fiecare cadru didactic
 portofolii ale membrilor catedrelor
 dosarele catedrelor / ariilor curriculare
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asistente curente – Fisă de observare conform Manualului de Asigurare a Calităţii
lecţii deschise, interasistenţe
schimb de experienţă inter-catedre, cu catedre similare de la alte şcoli
acţiuni extracurriculare specifice
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