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INTRODUCERE 

 

NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA ELABORĂRII NOULUI PAS 
 

Planul de acțiune al școlii (PAS) reprezintă un document de planificare strategică a 

ofertei de formare profesională prin învățământul profesional și tehnic în perspectiva anului 

2018. El poate fi utilizat pentru identificarea nevoilor de formare profesională și de către alte 

unități din învățământ sau furnizori. 

Structura PAS 2018-2023 și modalitățile de realizare ale acestuia se bazează pe recomandările 

formulate în Planul regional de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesionl și tehnic 

(PRAI), Planul local de acțiune pentru învățământul profesional și tehnic (PLAI), Manualul 

privind efectuarea de analize economice necesare planificării în învățământul profesional și 

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

Față de Planul de Acțiune al Școlii 2013-2018 prezentul plan cuprinde următoarele elemente 

de noutate: 

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

Județeană de Statistică; 

- folosește un set de indicatori care permite compararea cu PAS elaborate de către alte uniăți 

școlare din localitate; 

- include și analiza mediului extern ceea ce presupune o diagnoză a mediului demografic şi 

economic, a pieţei muncii şi a ofertei şcolilor IPT 

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

– propunerilor de plan de școlarizare pentru anul școlar 2020- 2021 și pentru următorii ani 

școlari; 

– susținerea măsurilor privind optimizarea procesului de învățământ; 

– consilierea și orientarea elevilor prin grija profesorilor; 

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

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

următoarele direcții strategice pentru perioada 2018-2022: 

1. Adaptarea planului de școlarizare și a ofertei de formare profesională inițială la cerințele 

pieței muncii și în concordanță cu opțiunilor elevilor. 

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

rural. 

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

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

tehnic 

- asigurarea de șanse egale în educație 

- sprijinirea grupurilor defavorizate 
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4. Dezvoltarea activității de consiliere și orientare profesională bazată pe un mecanism local 

de date prelucrate și diseminate necesare orientării profesionale. 

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

nivel local. 

6. Adaptarea și consolidarea structurii de formare profesională în contextul concurențial 

pentru a fi competitivi în spațiul european. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA I -  CONTEXT 
 

 

                                                   1.1  SCOPUL 
 

- Pentru ce luptăm? 

         -  Ce vrem să devenim? 

 Luptăm pentru creşterea rolului şcolii noastre ca important centru de învăţământ şi 

educaţie, care să ofere oraşului Borşa un model de progres educaţional şi generaţii de cetăţeni 

activi, productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii. 

               Educatia este o sansa data omului de a iesi din anonimat. 

               Scoala noastra promoveaza sanse egale in vederea accesului tutror copiilor la 

educatie. 

 Cresterea standardelor de instruire si formarea profesionala ,necesare  tinerelor 

generatii in contextul aderarii  Romaniei la U.E. . 
 Liceul Borşa doreste sa ofere tinerilor şi adulţilor judeţului Maramureş şanse egale 

de educaţie, calificări  în concordanţă cu fluctuaţia pieţei muncii, posibilitatea schimbării 

mentalităţii privind şcoala şi învăţarea pe tot parcursul vieţii şi conştientizării importanţei 

calităţii mediului pe care-l vor lăsa moştenire urmaşilor lor. Astfel şcoala noastră va deveni: “ 

O şcoală pentru viitor ! “ 
 

 Promovarea modernizării şcolii din punct de vedere uman, material, tehnic, informaţional, care 

să răspundă asteptărilor actualilor şi viitorilor elevi, comunităţii locale, regionale şi strategiei de dezvoltare 

economică a judeţului şi regiunii, prin afirmarea şi promovarea potenţialului creator al tinerii generaţii în 

contextul realizării unei pregătiri competitive şi performante pe plan profesional şi social, şi prin lansarea 

imaginii şcolii pe plan intern şi internaţional. 

MMiissiiuunneeaa  

SSccoolliiii 

VViizziiuunneeaa  

ssccoolliiii 
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Scoala sa ofere servicii de instruire ,educatie si formare profesionala la un inalt 

standard de calitate in context judetean si national  ,pentru dezvoltarea intelectuala 

,sociala si profesionala a elevilor si  cadrelor didactice . 

 

 Să coreleze formarea elevilor cu necesităţile comunităţii locale şi cu standardele 

U.E., asigurând integrarea socială şi profesională a tuturor absolvenţilor 

 

 Să creeze un climat de muncă şi învăţare stimulativ pentru toţi tinerii 

 

 Să faciliteze dezvoltarea individuală a fiecărui tânăr spre o încredere matură în 

forţele proprii, asigurând egalitatea şanselor –educaţia la cerere 

 

Să furnizeze părinţilor siguranţa formării copiilor într-un cadru sigur în care învaţă 

să coopereze cu ceilalţi şi îţi pot îndeplini aspiraţiile lor de creştere şi dezvoltare pe 

termen lung, atât pe plan personal cât şi profesional 

 

Limitarea teoretizarii ,a invatarii de tip renascentist si formarea da abilitati si 

competente (invatamant pragmatic). 

 

 

 

 

1.2  PROFILUL PREZENT AL ŞCOLII 

 

PREZENTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
 Liceul din Borşa a fost înfiinţat în anul 1961, cu profil real-umanist, ca o necesitate 

firească de instruire şi formare a tinerilor din zona Borşa-Moisei şi Valea Izei. A funcţionat 

până în anul 1970 în aceeaşi clădire cu clasele de gimnaziu. Inaugurarea noii clădiri a dus la o 

primă transformare, care va marca evoluţia ulterioară a liceului. În anul 1973 liceul devine 

industrial, profilurile teoretice fiind desfiinţate. Sunt înfiinţate clase de liceu şi şcoala 

profesională cu profiluri legate de minerit, sub patronajul Exploatării Miniere Baia-Borşa. În 

anul 1981 se dă în folosinţă o nouă clădire a liceului, spaţioasă şi modernă, adecvată 

procesului instructiv-educativ. În anul 1990, denumirea liceului se schimbă în Grup Şcolar 

Industrial Minier. Având în vedere faptul că profilurile cu specific minier au dispărut, 

denumirea liceului în perioada 1998-2011 este Grup Şcolar Borşa, iar din anul 2012 Liceul 

Borşa. 

 Liceul Borşa a beneficiat de o populaţie şcolară relativ numeroasă, beneficiind de elevi 

buni şi foarte buni. Astfel, mulţi absolvenţi ai liceului au urmat cursurile facultăţilor de 

medicină, drept, ştiinţe economice, filologie, istorie, tehnice, o parte dintre aceştia întorcându-

se ca specialişti în Borşa, iar 28 foşti elevi au revenit ca profesori şi ingineri la liceul pe care l-

au absolvit. 

 După anul 1990, liceul a încercat să se adapteze noilor cerinţe şi opţiuni ale elevilor şi 

părinţilor, propunând o gamă variată de profiluri şi o structură complexă a formelor de 

învăţământ. 

 La solicitarea părinţilor şi elevilor, începând cu anul şcolar 1999-2000, s-a înfiinţat o 

clasă de gimnaziu, cls.a V-a, cu profil intensiv-lb.engleză. 
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 Dacă în anul 1961, liceul teoretic debuta cu două clase, astăzi structura liceului este 

complexă. Complexitatea formelor de învăţământ se datorează tendinţelor permanente de 

adaptare la noile cerinţe economice şi sociale, dar şi opţiunilor părinţilor şi elevilor. 

 Pentru anul şcolar 2020-2021, planul de şcolarizare a fost propus în urma analizei 

atente a evoluţiei economice a zonei, a perspectivelor economice, a discuţiilor cu factorii de 

decizie din comunitatea locală şi cu reprezentanţii unităţilor economice de stat şi private. 

Oferta şcolară propusă a ţinut seama de următoarele obiective: nivelul populaţiei şcolare din 

zona Borşa-Moisei şi, parţial, Valea Izei, potenţialul economic al zonei, perspectivele 

dezvoltării zonei, spaţiul de instruire şi formare existent în liceul, baza didactico-materială a 

unităţii de învăţământ, încadrarea cu personal didactic, respectiv cerinţele şi opţiunile elevilor 

şi părinţilor. 

 Echilibrarea profilurilor pe filiere şi specializări s-a făcut pe baza experienţei 

examenelor de admitere din anii precedenţi, în care elevii şi părinţii şi-au precizat foarte clar 

opţiunile. Părinţii au solicitat în permanenţă aceste profiluri, în special matematică-

informatică şi filologie, avertizând că altfel, cu toate sacrificiile, îşi vor trimite copiii la alte 

licee. În ultimii ani, oferta de şcolarizare a atras la Liceul Borşa peste 90% din absolvenţii de 

gimnaziu din zonă. În ceea ce priveşte profilul uman, unde au alternat clasele cu specializări 

ştiinţe sociale şi filologie, a existat o puternică presiune din partea părinţilor şi elevilor care au 

dorit o clasă de uman, cu specializarea limba engleză-intensiv. Argumentele acestei solicitări 

sunt acelea că mulţi elevi buni au plecat la alte licee pentru această specializare şi că mulţi 

părinţi sunt plecaţi la muncă în statele din spaţiul comunitar european şi doresc însuşirea 

limbilor de circulaţie europeană pentru copiii lor rămaşi la studii în ţară. Profilurile din filiera 

tehnologică: economic, turism şi alimentaţie au fost propuse deoarece posibilităţile de 

angajare ale absolvenţilor sunt mai mari. Pentru şcoala profesională au fost propuse profiluri 

din domeniul mecanic, alimentaţie, în corelaţie cu structura populaţiei şi cu posibilităţile de 

angajare şi perspectivele economice ale zonei. 

 

 

 

 

 În anul şcolar 2020-2021 structura filierelor, profilurilor şi specializărilor se prezintă 

în felul următor: 

 Învăţământ  liceal (clasele IX-XII): 
Filiera Teoretică, profil Real, specializarea Matematică-informatică 

- 1 clasă a IX-a 
- 1 clasă a X-a 
- 2 clase a XI-a 
- 2 clase a XII-a 

Filiera Teoretică, profil Real, specializarea Ştiinţe ale naturii 
- 1 clasă a IX-a 
- 1 clasă a X-a 
- 1 clasă a XI-a 
- 1 clasă a XII-a 

Filiera Teoretică, profil Uman, specializarea Ştiinţe sociale 
- 1 clasă a IX-a 
- 1 clasă a X-a 
- 1 clasă a XI-a 
- 1 clasă a XII-a 
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Filiera Teoretică, profil Uman, specializarea Filologie 
- 1 clasă a IX-a 
- 1 clasă a X-a 
- 1 clasă a XI-a 
- 1 clasă a XII-a 

Filiera Tehnologică, profil Servicii, specializarea Economic 
- 1 clasă a IX-a 
- 1 clasă a X-a 
- 1 clasă a XI-a 
- 1 clasă a XII-a 

Filiera Tehnologică, profil Servicii, specializarea Turism şi alimentaţie 

- 1 clasă a IX-a 
- 1 clasă a X-a 
- 1 clasă a XI-a 
- 1 clasă a XII-a 

Filiera Tehnologică, profil Tehnic, specializarea Mecanic 

- 1 clasă a IX-a 
- 1 clasă a X-a 
- 1 clasă a XI-a 
- 1 clasă a XII-a 

Învăţământ  liceal seral şi frecvenţă redusă  (clasele IX-XIV): 
Filiera Teoretică, profil Real, specializarea Ştiinţe ale naturii 

- 1 clasă a IX-a frecvenţă redusă 
- 1 clasă a X-a frecvenţă redusă 
- 1 clasă a XI-a frecvenţă redusă 
- 1 clasă a XII-a frecvenţă redusă 
- 1 clasă a XIII-a frecvenţă redusă 

 
Filiera Tehnologică, profil Tehnic, specializarea Mecanic, Comert 
 

- 2  clase a XI-aînvăţământ  seral 
- 2  clase a XII-aînvăţământ  seral 
- 2  clase a XIII-aînvăţământ  seral 

Şcoala profesională  (clasele IX-XI): 
- 1 clasă a IX-a – Mecanic auto 

- 1 clasă a IX-a Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 

- 1  clasa a X-a  – Mecanic auto 

- 1 clasă a X-a Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 

- 1 clasă a XI-a – Mecanic auto 

- 1 clasă a XI-a Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 

-  

Învăţământ gimnazial  (clasele V-VIII): 
- 1 clasă a V-a 
- 1 clasă a VI-a 
- 1 clasă a VII-a 
- 1 clasă a VIII-a 
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În anul şcolar 2020-2021 Liceul Borşa funcţionează cu un număr de 1434 de elevi,  

repartizaţi în 52 de clase, după cum urmează: 

 Învăţământ gimnazial 

 - 4 clase V-VIII – 104 elevi 
Învăţământ liceal – zi - 

- 7 clase a IX-a – 198 de elevi 

- 7 clase a X-a – 177 de elevi 

- 7 clase a XI-a – 186 de elevi 

- 7 clase a XII-a – 192 de elevi 

Învăţământ liceal –frecvenţă redusă - 

- 5 clase cu 213 elevi 

Învăţământ liceal –seral - 

- 2 clase a XI-a – 66 de elevi 

- 2 clase a XII-a – 82de elevi 

- 2 clase a XIII-a – 71 de elevi 
 

Şcoala profesională   

- 6 clase -116 elevi 

Școala posticeala –de zi 

 

               Anul I Asistent generalist 29 elevi 

 

 

 

Liceul Borşa îşi desfăşoară activitatea instructiv-educativă în 4 clădiri, după cum  

urmează: 

 

- Clădirea A - clădirea principală a liceului în care se desfăşoară cursurile 

gimnaziale şi 

ale liceului, înv.de zi şi înv.seral. Aceasta dispune de 23 săli de clasă, o sală pentru CDI, sala 

profesorală şi birouri. Bibilioteca liceului este dotată cu 28.000 de volume. Laboratoarele de 

informatică, biologie, fizică şi chimie beneficiază de o săliţă de preparare în care sunt 

depozitate materialele didactice. Cele două laboratoare de informatică sunt dotate cu 

calculatoare Pentium IV, sistem AEL. Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier modern, 

modular, în stare foarte bună. Majoritatea sălilor de clasă şi laboratoarelor sunt dotate cu 

videoproiector, laptopuri şi conexiune la internet prin cablu sau wireles; 

 - Clădirea B – cu 12 săli de clasă, din care 2 sunt amenajate ca ateliere de alimentaţie 

publică, 1 laborator informatică; 

 - Clădirea atelierelor şcolare – cu 6 ateliere amenajate pentru practica elevilor: 3 

ateliere mecanici auto, 2 ateliere lăcătuşerie generală, 1 sală legislaţie rutieră; 

 - Sala de sport – modernă, amplasată lângă clădirea principală a liceului, construită 

din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Transporturilor, prin Compania naţională de 

Investiţii. 

 

CALIFICĂRI ŞI CURRICULUM 

 

Consiliere şi orientare şcolară / în carieră 
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 Orientarea şi consilierea elevilor, identificată ca prioritate la nivelul regiunii, poate fi 

abordată sub mai multe  aspecte: 

 

 tendinţe şi evoluţii în sondajele de opinie ale elevilor; 

 creşterea numărului de profesori consilieri 

 existenta psihologului scolar 

 

 Din analiza rezultatelor sondajelor efectuate de Centrele Judeţene de Resurse si 

Asistenta Educationala(CJRAE), privind opţiunile elevilor în anii scolari 2018-2019, 2019-

2020 și 2020-2021se constată că se menţin procente ridicate în opţiunile elevilor pentru liceul 

teoretic şi tehnologic, iar in ultimii doi ani au crescut optiunile  pentru Invatamantul 

profesional si tehnic . 

Este necesar ca oferta TVET să fie prezentată elevilor din perspectiva ieşirilor din sistem ( 

orice elev care doreşte să studieze poate finaliza cursurile liceale prin cele două rute de 

profesionalizare) şi nu a intrărilor ( liceu ) ceea ce contribuie la mergerea spre desfiintare a 

atractivităţii rutei de profesionalizare progresivă care începe in clasa a X-a cu Invatamantul 

profesional si tehnic. Aceasta şi în condiţiile în care proiecţiile privind profilul dezirabil al 

resurselor umane în perspectiva anului 2020 este corelat cu un nivel educaţional scăzut. 

La începutul anului şcolar 2020-2021în unitatea noastră şi-au început activitatea 50 

structurate după filiere şi profile de liceu tehnologic şi după pregătirea de bază şi meserie 

invatamantul profesional si tehnic astfel: 

Liceu curs de zi: 

 

Ani 

de 

studiu 

Nr. 

de 

clase 

Nr.de clase pe profile şi specializări Nr. elevi 

 

Specializare 

Profil  

Servicii Tehnic 

IX 

 

 

3 Tehnician în activităţi 

economice 

1 - 28 

Tehnician în turism 1 - 30 

Tehnician transporturi -   1 24 

X 3 

 

 

Tehnician în activităţi 

economice 

1 - 29 

Tehnician în turism 1 - 28 

Tehnician transporturi - 1 23 

XI 3 Tehnician în activităţi 

economice 

1 - 31 
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Tehnician în turism 1 - 20 

Tehnician transporturi - 1 23 

XII 3 

 

 

Tehnician în activităţi 

economice 

1 - 30 

Tehnician în turism 1 - 28 

  Tehnician mecatronist - 1 24 

Total 12  12 4 318 

 

 

Invatamantul profesional si tehnic: 

 

Ani de 

studiu 

Nr.de  

clase 

Domeniu/ pregătire 

de bată 

Calificarea/Meseria Nr. elevi 

IX 

 

 

1 Mecanic Mecanic auto 19 

1 Turism şi 

alimentaţie publică 

Ospătar, chelner               

(vânzător) în unităţi 

de alimentaţie 

20 

X 

 

1 Mecanic Mecanic auto 23 

1 Turism şi 

alimentaţie publică 

Ospătar, chelner               

(vânzător) în unităţi 

de alimentaţie 

16 

XI 1 Mecanic Mecanic auto 21 

1 Turism si 

alimentatie publica 

Ospătar, chelner               

(vânzător) în unităţi 

de alimentaţie 

17 

 

Total 6    

116 
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RESURSE UMANE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procent de încadrare cu calificaţi 

(2020-2021) – 100% 64 persoane: 
 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

Personal 
didactic

Personal 
didactic 
auxiliar

Personal 
nedidactic

Norme Personal

Cadre didactice + auxiliar + nedidactic  2020-2021 

Total norme:   

Total personal: 92 

Didactic – 64 

Didactic auxiliar – 9 

Nedidactic – 19 

Cadre didactice 
titulare

Suplinitori calificați
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 64 cadre didactice, din care 55 titulari,  8 suplinitori calificaţi, profesori detasati 3, 

plata cu ora 1, CIC 1, CFP 2. Dintre acestia, 48profesori au gradul didactic I, 12 

profesori au gradul didactic II, 5 cu gradul didactic definitiv Maistrii instructori 4, din 

care 2 au gradul I 

 2 profesori cu doctorat 

 toate cadrele didactice  participa la cursuri de formare si perfectionare 

 15 profesori fac parte din Corpul National de Experti in Educatie  
 8 profesori au masterat in Management Educational 
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1.1. ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ŞCOLAR  ANTERIOR  
 

 

PROMOTIA 2019-2020 
 

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 
  

 
 

Forma 
de 

invatam
ant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezen

tati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: Nr. 
elevi 
reusit

i 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 

7 - 
7.99 

8 - 8.99 9 - 9.99 

Zi 151 
146 

(96,69%) 5 (3,31%) 
1 

(0,68%) 
65 

(44,52%) 
57 

(87,69%) 
8 

(12,31%) 

80 
(54,7
9%) 28 (35%) 

21 
(26,25%) 22 (27,5%) 9 (11,25%) 

Seral 18 9 (50%) 9 (50%) 0 (0%) 9 (100%) 9 (100%) 0 (0%) 
0 

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

Frecvență 
redusă 5 2 (40%) 3 (60%) 0 (0%) 2 (100%) 2 (100%) 0 (0%) 

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

TOTAL 174 
157 

(90,23%) 
17 

(9,77%) 
1 

(0,64%) 
76 

(48,41%) 
68 

(89,47%) 
8 

(10,53%) 

80 
(50,9
6%) 

28 
(35%) 

21 
(26,25

%) 
22 

(27,5%) 
9 

(11,25%) 
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 La examenul de evaluare națională pentru clasa a VIII-a, în ultimii doi ani am avut o 

promovabilitate de 100%. 

Analizând comparativ rezultatele obținute la examenul de bacalaureat atât din punct de 

vedere al promovabilității cât și din punct de vedere al mediilor obținute se observă 

următoarele:  

- Tendința de creștere a indicelui de promovabilitate cu 14,10% în 2019-2020 față de 2017-

2018, 2019-2020 

- 

- Creșterea numărului de medii cuprins între 6-6,99 în detrimentul mediilor din plajele 

superioare. 
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REZULTATE LA CONCURSURI ȘCOLARE 

 

 

 
OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DSP ECONOMICE 

 

 

PREMIUL I– MIHALI CRISTIAN  ILIUȚĂ CLASA A XI-E 

PREMIUL I– IVAȘCU VIORICA  CLASA A XII-E 

PREMIUL I– BODÎRLĂU LAVINIA  CLASA A XI-F 

PREMIUL II– PETRAȘ GABRIELA ILEANA  CLASA A XII- E 

PREMIUL III– HANȚIG MARIA   CLASA A XII –E 

PREMIUL III– MIHALI GĂVRILĂ  CLASA A XI-E 

MENTIUNE – TIMIȘ ANDREEA ROXANA  CLASA XI- E 

 

ELEVI COORDONAȚI DE PROFESORII DOLCA ANGELICA, TOMOIAGĂ 

CLAUDIA, FLUȚAR GABRIELA, TIMIȘ SAVA, ORGHICI IOAN, ROMAN 

GABRIELA 

 

 

CONCURSURI PE MESERII  

PREMIUL II  -IUGA IOANA ROXANA CLASA 11C PROFESIONALA 

PREMIUL III  -SĂRMAȘ ILEANA CLASA 11C PROFESIONALA 

PREMIUL III  -COMAN ANDREEA CLASA 11C PROFESIONALA 

 

ELEVI COORDONAȚI DE PROFESORII : TIMIȘ SAVA, PINTEA DOCA, 

HRINCESCU SORINA 
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1.4  PRIORITATI  NAŢIONALE 
 

 

Obiectivele politicii de dezvoltare naţională, cuprinse în Strategia de dezvoltare a 

României pe termen mediu şi lung cer corelarea obiectivelor dezvoltării naţionale cu fondul 

deja dobândit în Europa de Vest, în privinţa calitaţii vieţii umane şi cu deosebită atenţie  faţă 

de generaţiile viitoare. Obiectivele politicii de dezvoltare regională vin şi ele în întâmpinarea 

politicilor de dezvoltare naţională. 

 

Politica în domeniul educaţiei are la bază următoarele obiective majore: 

 Acces egal şi sporit la educaţie 

 Calitate ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazată pe cunoaştere 

 Descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ 

 Transformarea educaţiei în resursa de bază a modernizarii Romaniei 

 Considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen lung 

 Reconstrucţia învăţământului în mediul rural 

 Combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educacţia generală 

 Compatibilizarea europeană şi scoaterea învăţământului românesc din izolarea din ultimii 

ani 

 Dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente 

 

 

1.5. PRIORITĂŢI, OBIECTIVE ŞI ŢINTE REGIONALE ŞI LOCALE 
 

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

structură de conducere Consiliul de Dezvoltare Regională- organ deliberativ, iar ca organ 

executiv Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Vest. În acest domeniu se va acţiona în 

deplin acord cu Programul de guvernare şi politica europeană de coeziune economico-socială. 

În atingerea acestor obiective, in cadrul axei “ Dezvoltarea resurselor umane”, PDR 

conţine un capitol important intitulat “Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic”, al 

cărui conţinut este definit prin Planul  regional de acţiunepentru învăţământul profesional 

şi tehnic (PRAI). Acesta reprezintă un instrument strategic de planificare a dezvoltării şi 

modernizării învăţământului profesional şi tehnic din regiune,  în raport cu dezvoltarea socio-

economică, şi stabileşte ţinte, măsuri şi acţiuni pentru perioada 2018 – 2023. 
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Domeniile de calificare stabilite în PRAI,  obiectivele prioritare identificate la nivelul 

regiunii, se regăsesc in Planurile locale de dezvoltare a învăţământului profesional şi 

tehnic (PLAI), de la nivelul judeţelor regiunii, cu specificul şi caracteristicile fiecărui judeţ în 

parte, în concordanţă cu cerinţele socio-economice locale. Planurile locale, realizate de către 

inspectoratele şcolare judeţene,  cu consultarea Comitetelor locale de dezvoltare a  

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

restructurării şi eficientizării reţelei şcolare din fiecare judeţ. Totodată ele reprezintă 

instrumente de bază pentru  proiectarea şi planificarea dezvoltării  unităţilor de învăţământ, 

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

planului de şcolarizare şi a reţelei şcolare la nivelul judeţului.  

În atingerea obiectivelor strategice stabilite la nivelul Regiunii Nord Vest, in cadrul 

axei „Dezvoltarea resurselor umane”, Planul de Dezvoltare Regională conţine o masură 

intitutalată „Dezvoltarea invăţământului profesional şi tehnic”, al cărui conţinut a fost definit 

prin PRAI şi a fost particularizat la nivelul  judeţului  prin PLAI. 

 

Planul judeţean se mulează pe priorităţile identificate la nivel naţional:  

 

Obiectivul general 

Creştereacalitatii educatiei si formarii continue  si dezvoltarea produselor educationale 

pentru adulti 

 

Obiective specifice 

1. Dezvoltarea capacitatii de management in invatamant 

2. Cresterea adaptabilitatii ofertei educationale la cerintele pietei muncii, prin 

crearea de produse educationale noi in parteneriat 

3. Dezvoltarea parteneriatului social  

4. Imbunatatirea serviciilor de consiliere si orientare profesionala pentru elevi si 

adulti   

5. Cresterea calitatii procesului educational  prin dezvoltarea profesionala a 

resurselor umane  

6. Cresterea accesului la educatie pentru grupurile vulnerabile si combaterea 

excluziunii sociale 
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1.Dezvoltarea capacitatii de management in invatamant  

 
1.1.Intarirea capacitatii de management, planificare si monitorizare a Consortiului 

Regional TVET 

 

Masura 

1.1.1 

Revizuirea componentei Consortiului TVET prin introducerea 

reprezentantilor Prefecturii, CRFPA, UIP POSDRU, OIPOSDRU 

Masura 

1.1.2 

Restructurarea componentei Consortiului la doua niveluri: nivel 

decizional (directori institutii) si nivel lucrativ (persoane 

nominalizate de institutii pentru a face parte din Grupul de lucru 

cu caracter permanent)  

Masura 

1.1.3 

Identificarea – prin fisele de post si Curriculum Vitae – a 

competentelor intrunite de membrii Consortiului care formeaza 

Grupul de lucru responsabil cu planificarea si monitorizarea 

implementarii PRAI si PLAI 

Masura 

1.1.4 

Sustinerea si extinderea la nivel judetean a procesului de 

planificare si monitorizare in invatamant prin implicarea Grupului 

de lucru 

Masura 

1.1.5 

Elaborarea unor proceduri de lucru privind corelarea PRAI cu 

PLAI, informarea periodica, colaborarea dintre institutii si 

managementul proceselor de planificare, implementare si 

monitorizare 

Actiuni Responsabili Termen 

Crearea grupului de lucru restrans  

Realizarea a trei proceduri de lucru privind : 

 Informarea periodica si colaborarea dintre 

institutii 

 Managementul proceselor de planificare, 

implementare si monitorizar 

 Corelare dintre PDR, PRAI, PRAO, PLAI 

ADR NV 

 

Grupul de 

lucru restrans  

 

 

Octombrie 

2020 

Indicatori Procedurile de lucru realizate  

 

1.2. Dezvoltarea capacitatii de management la nivelul unitatilor scolare   

Masura 

1.2.1 

Restructurarea consiliilor de administratie ale scolilor prin 

includerea reprezentantilor asociatiilor sectoriale patronale 

prioritare locale  

Actiuni Responsabili Termen 

Restructurarea CA in judetele pilot, conform legii 

descentralizarii: CJ si SM  

ISJ Octombrie 

2020 

Restructurarea CA in judetele: BH, BN, MM si SJ ISJ Octombrie  

Indicator Consiliile de administratie din cele 6 judete restructurate si functionale, 

prin includerea reprezentantilor agentilor economici 

Masura 

1.2.2 

Restructurarea retelei scolare in vederea eficientizarii acesteia  

Actiuni Responsabili Termen 



  LICEUL BORŞA                                                                                

 

 

19 

Propuneri de restructurare a retelei scolare in 

conformitate cu domeniile prioritare din judet, anual, 

prin proiectul planului de scolarizare 

ISJ/CLDPS anual 

Indicator Reteaua scolara din cele 6 judete este adaptata la cerintele pietei muncii 

Masura 

1.2.3 

Instruirea manageriala pentru personalul implicat in gestiunea si 

managementul scolilor 

Actiuni Responsabili Termen 

Organizarea de cursuri de formare pentru managerii 

scolari 

ISJ/CCD anual 

Indicator Numar de manageri care au urmat cursuri de formare manageriala 

 
2.Cresterea adaptabilitatii ofertei educationale la cerintele pietei muncii, prin crearea de 

produse educationale noi in parteneriat 

 

Masura 

2.1 

Cresterea nivelului de calificare in sectoarele prioritare ale regiunii 

 

Actiuni Responsabili Termen 

Cresterea ponderii calificarilor in sectoarele 

prioritare, astfel incat acestea sa fie de cel putin 50% 

ISJ/CLDPS/ 

unitati  de 

invatamant 

2020 

Cresterea numarului de absolventi TVET cu nivelul 

de calificare 3, astfel incat acestea sa reprezinte 85% 

din totalul absolventilor 

ISJ/ unitati  de 

invatamant / 

CJAPP 

2020 

Indicatori 1.Numarul de elevi pe niveluri de calificare in domeniile prioritare 

2.Numarul de elevi care finalizeaza ciclul superior al liceului (ruta 

directa + învățământ seral) 

Masura 

2.2 

Diversificarea calificarilor pentru elevi si adulti, cu scopul 

valorificarii potentialului de dezvoltare economica al regiunii 

Actiuni Responsabili Termen 

Dublarea numarului de calificari/specializari/ocupatii 

pentru adaptarea la dezvolatrea economica a regiunii 

AJOFM/ 

Agenti 

economici/ISJ 

2020 

Indicator Numar de calificari/specializari/ocupatii noi introduse in regiune  fata 

de 2005 

Masura 

2.3 

Dezvoltarea competentelor existente si introducerea de  noi 

competente, pentru specializarea functionala,  incurajarea inovatiei 

si adaptarea la dinamica pietei muncii 

Masura 

2.4 

Dezvoltarea educatiei antreprenoriale 

Actiuni Responsabili Termen 

Dezvoltarea competentelor antreprenoriale prin 

introducerea in  CDL , astfel incat ponderea acestora 

sa fie de 40% 

ISJ/CLDPS/ 

Unitati de 

invatamant 

2020 

Indicator Structura si continutul Curriculumului in Dezvoltare Locala (CDL) fata 

de structura actuala 

Masura 

2.5 

Promovarea excelenţei şi performanţei în pregătirea profesională a 

elevilor şi adulţilor 
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Actiuni Responsabili Termen 

  2020 

Indicatori 1.Numar de absolventi de liceu tehnologic care urmeaza cursuri 

universitare, din care in specialitatea proprie 

2.Numar de adulti care participa la cursuri de recalificare si care 

urmeaza cursuri univ./postuniversiatre 

 

3. Dezvoltarea parteneriatului social  

 
Masura 

3.1 

Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai buna 

adaptare a ofertei educationale la specificul pietei muncii 

Actiuni Responsabili Termen 

Realizarea a 20 parteneriate functionale intre 

univesitatile din regiune, agenti economici, unitati de 

invatamant si alte organizatii parteneriale, pentru 

adaptarea ofertei educationale la specificul pietei 

muncii 

Institutiile din 

Consortiu 

regional/ 

unitati de 

invatamant 

/agenti 

economici 

anual 

Indicator Numar de parteneriate realizate la nivel regional 

Masura 

3.2 

Stabilirea unui cadru pentru recunoasterea calificarilor (credite 

transferabile) care sa faciliteze continuarea studiilor la nivel 

superior, atat pentru elevi, cat si pentru adulti 

( se realizeaza la nivel national) 

Masura 

3.3 

Modernizarea infrastructurii si dotarea corespunzatoare a 

unitatilor  

Actiuni Responsabili Termen 

Dotarea cu echipamente didactice si modernizarea 

infrastructurii din unitatile de invatamant  

ISJ/ 

Unitati de 

invatamant/OI

POSDRU 

anual 

Indicator  Numar de scoli dotate si  modernizate conform cerintelor 

europene 

 Numar de scoli implicate in proiecte pentru  accesare de fonduri 

europene 

4. Imbunatatirea serviciilor de consiliere si orientare profesionala pentru elevi si adulti 

 
Masura 

4.1 

Evaluarea nevoilor de formare a consilierilor si dirigintilor cu 

privire la orientarea carierei profesionale a elevilor si adultilor 

Actiuni Responsabili Termen 

Realizarea de sondaje in unitatile de invatamant de 

catre CJAPP pentru identificarea nevoilor de formare 

CJRAE/ISJ 

 

Decembrie 

2020 

Indicator Numar de consilieri si diriginti la nivelul regiunii care au nevoie de 

formare 

Masura 

4.2 

Cresterea numarului de profesori consilieri pentru a asigura 

necesarul de formare din fiecare judet  

Actiuni Responsabili Termen 
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Cresterea numarului de consilieri astfel incat 500 de 

elevi sa fie consiliati de 1 profesor consilier 

CJRAE/ISJ 

 

2020 

Indicator Numar de consilieri de 1/500 (elevi) la nivelul regiunii 

Masura 

4.3 

Formarea profesorilor consilieri din cabinetele scolare pentru 

asistenta clientilor (elevi, diriginti, parinti) 

Actiuni Responsabili Termen 

Activitati de formare a consilirilor scolari privind 

reteaua scolara, PRAI, PLAI, domenii prioritare in 

regiune 

CJRAE/CCD/

CRFPA 

 

Decembrie 

2020 

Indicator 100% profesori consilieri din regiune formati  

Masura 

4.4 

Dotarea cabinetelor scolare de asistenta psiho-pedagocica (cu 

materiale informative privind reteaua scolara, profile ocupationale, 

baterii de teste de aptitudini etc.) 

Actiuni Responsabili Termen 

Realizarea de proiecte pentru accesarea de fonduri in 

vederea dotarii cabinetelor de asistenta 

psihopedagogica 

ISJ/ Unitati de 

invatamant/OIPOS

DRU 

Decembrie 

2020 

Indicator Numar de cabinete dotate la nivelul standardelor 

Masura 

4.5 

Atragerea adultilor  prin servicii integrate de consiliere, orientare 

si re-orientare profesionala 

Actiuni Responsabili Termen 

Cresterea numarului de beneficiari de cursuri de 

calificare/recalificare   

CJRAE/CCD/

CRFPA 

2020 

Indicator 15.000 de adulti participanti la cursuri de calificare/recalificare  

 

5.Cresterea calitatii procesului educational  prin dezvoltarea profesionala a resurselor 

umane 

 
Masura 

5.1 

Dezvoltarea şi sprijinirea programelor de formare şi dezvoltare 

profesională pentru cadrele didactice din sistemul de învăţământ  

in sectoarele economice aflate in dezvoltare 

Actiuni Responsabili Termen 

Realizarea la nivelul inspectoratelor scolare a 

strategiei de dezvoltarea resurselor umane in 

concordanta cu cerintele pietei muncii 

ISJ/ 

Universitati 

2021 

Indicator Numar de cadre didactic participante la cursuri de recalificare pe 

domenii prioritare 

Masura 

5.2 

Initierea si sprijinirea programelor de formare a cadrelor didactice 

TVET pentru dobandirea de competente necesare instruirii si 

educatiei pentru adulti   

Actiuni Responsabili Termen 

Organizarea de cursuri de formare a formatorilor, la 

care sa participe cel putin 50% din cadrele didactice  

Restructurarea modului pedagogic pentru dobandirea 

de competente necesare in educatia adultilor 

CCD/ 

Universitati 

 

Universitati 

ANUAL 

 

 

Indicator Numar de cadre didactic participante la cursurile de formare a 

formatorilor pentru educatia adultilor 
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Masura 

5.3 

Dezvoltarea competentelor cadrelor didactice  in educatia 

antreprenoriala 

Actiuni Responsabili Termen 

Organizarea de cursuri de eduactie antreprenoriala la 

care sa participe cel putin 80% din numarul total de 

cadre didactice  

CRFPA/alti 

furnizori 

abilitati de 

formare/ 

Universitati 

2021 

Indicator Numar de cadre didactic participante la cursurile de formare in educatie 

antreprenoriala 

Masura 

5.4 

Externalizarea serviciilor de evaluare a calitatii 

(conform legii calitatii) 

Masura 

5.5 

Perfectionarea cadrelor didactice  in specialitatea proprie pentru 

adaptarea la noile tehnologii 

Actiuni Responsabili Termen 

Realizarea a cel putin 90 de credite transferabile prin 

participarea cadrelor didactice  la perfectionarea 

periodica, masterat, doctorat. 

Universitati/ 

alti furnizori 

abilitati de 

formare 

2020 

Indicator Numar de cadre didactice participante la cursuri de perfectionare  

(odata la 5 ani) si postuniversitare pentru perfectionarea in predarea 

tehnologiilor moderne 

Masura 

5.6 

Cresterea calitatii procesului educational prin utilizarea metodelor 

moderne de predare-invatare  

Actiuni Responsabili Termen 

Activitati de formare pentru predarea metodelor 

participative de predare-invatare 

CCD/ISJ/ 

inspectorii de 

specialitate 

2020 

Indicator Numar de profesori  care utilizeaza metode moderne de predare 

Cresterea accesului la educatie pentru grupurile vulnerabile si combaterea excluziunii 

sociale 
Masura 

6.1 

Promovarea integrării persoanelor dezavantajate şi cu handicap în 

sistemul de învăţământ formal normal şi dezvoltarea de programe 

de formare profesională speciale 

Actiuni Responsabili Termen 

Realizarea de clase integrate in invtamantul de masa  

Integrarea a 50% din elevii  cu nevoi speciale in 

invamantul de masa 

Centrul de 

resurse si 

asistenta 

educationala 

2020 

Indicator Numar de elevi din invatamtul special integrati in invatamantul de 

masa  

Masura 

6.2 

Modernizarea infrastructurilor si asigurarea de facilitati si 

materiale didactice adecvate tipului de handicap  

Actiuni Responsabili Termen 

100% din unitati vor asigura conditii de invatare 

pentru persoanele cu handicap 

Directorii unit. 

de invatamant 

2021 

Indicator Numar de unitati de invatamant  care asigura connditii pentru persoane 

cu handicap 
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PARTEA a II-a 

 

ANALIZA NEVOILOR 
 

2. ANALIZA  MEDIULUI  EXTERN 

 

2.1. DEMOGRAFIE 

 
Judetul Maramures, situat la granita nordica a Romaniei cu Ucraina, cuprinde vechile 

"pamanturi" ale Maramuresului, Chioarul, Lapus si Depresiunea Baia Mare.  

Acum populatia este alcatuita din romani (81%), maghiari (10,5 %), ucraineni (6,8 %), rromi 

(1,3 %), germani (0,6 %) si alte nationalitati.  

Din suprafata de 6.215 kmp a judetului, zona montana ocupa 43 %, cu Muntii Rodna 

si Masivul Pietrosul (2.303 m) - cel mai inalt din Carpatii Orientali - si zona vulcanica cu 

Muntii Gutai si Tibles (1.300-1.800 m); 30 % din suprafata sunt dealuri si platouri iar 27 % 

sunt ocupate de depresiuni, lunci si terase. In mijlocul Maramuresului, a Muntilor Rodnei, 

Gutai si Tibles se gaseste Depresiunea Maramuresului, cea mai mare din Romania (75 km 

lungime si 20 km latime). 

 

 

 

 

PROIECTII INS PENTRU 2003-2025 
 

PROIECTII PE GRUPE DE VARSTA PENTRU POPULATIE 
 
În judeţul Maramureş se prevede o scădere a populaţiei (Fig. 2.4) până în 2025.Valorile reprezintă mii de 

persoane. 

 

Fig. 2.2 Proiecţii pe judeţ 
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          Sursa: INS      

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECŢII PE GRUPE DE VÂRSTĂ PENTRU POPULAŢIA DE VÂRSTĂ 

ŞCOLARĂ 

 

Se observă o tendinţă de scădere a populaţiei şcolare până în anul 2025. 

 

Fig. 2.3 Populaţia şcolară pe grupe de vârstă 

 

 Sursa: INS 

CONCLUZII  
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 Bilanţul demografic a fost influenţat decisiv de sporul natural negativ, dar şi de soldul 

negativ al migraţiilor, care, după 1990, a avut ca direcţie principală Uniunea Europeană sau 

continentul nord-american.  

 

 Scăderea demografică din ultimul deceniu a afectat cu preponderenţă aşezările situate la 

mare distanţă de căile de comunicaţie şi de principalele centre polarizatoare, precum şi 

cele a căror creştere demografică a fost influenţată şi de volumul şi calitatea fluxurilor 

migraţionale.  

 

 Bilanţul demografic general negative este o consecinţă directă a celui deficitar migratoriu, 

rezultat al migraţiei orientate, în special, spre principalul centru polarizator al judeţului, 

municipiul Baia Mare.  Declinul speranţei de viaţă la naştere cât şi migraţia externă a 

acelerat procesul de îmbătrânire a populaţiei cu efecte majore asupra sistemului educational 

viitor. 

 

 Având în vedere evoluţiile ultimului deceniu, se anticipează reducerea contingentului 

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

creşterea numerică continuă a populaţiei în vârstă de 65 ani şi peste. Acest lucru determină 

creşterea raportului de dependenţă demografică, precum şi creşterea nevoii de servicii 

sociale şi asistenţă, alocarea unui procent mai mare din PIB pentru servicii medicale, 

pensii şi alte facilităţi pentru populaţia de vârsta a treia. 

 

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

ţinând cont de rezultatul acestei analize: spor natural negativ, populaţie îmbătrânită, cât şi 

un fenomen mai recent, dar cu efecte foarte mari asupra populaţiei active din regiune, 

anume cel al migraţiei externe. Previziunile privind numărul viitor de clase şi de elevi din 

sistemul TVET vor ţine cont şi de aceste fenomene demografice.  

 

 

2.2. ECONOMIAIMM 
Sectorul IMM este mai bine reprezentat în regiunea NV decât la nivel naţional. La nivelul 

Regiunii Nord-Vest situaţia este asemănătoare cu mici diferenţe: 

     20%  unitati intre 0-9 angajati 
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     25 % unitati intre 10-49 angajati 

     20 % unitati intre  50-250 angajati 

     34 % unitati intre peste 250 angajati. 

Fenomenele şi influenţele macroeconomice vor afecta pentru perioada 2007-2013 ponderea şi 

calitatea forţei de muncă ca şi productivitatea muncii. Ca urmare directă a eliminării taxelor 

vamale şi contingentarilor se presupune că industria de lemn ar putea suferi anumite şocuri 

care să determine o delocalizare a activităţilor. Afectate sub acest aspect sunt ramurile cu 

exploatare intensivă a forţei de muncă intensivă, cum ar fi industria textilă sau a mobilei. 

 

 

EVOLUŢII  ECONOMICE VIITOARE 

 
 Previziunile de creştere economică la nivel de Regiune Nord-Vest sunt optimiste pentru 

următorii  ani. Astfel conform scenariului elaborat de institutul National de Cercetare 

Ştiinţifică ratele medii proiectate de creştere economică sunt pozitive pe toate activităţile 

economice, atât pentru sectorul terţiar care inregistrează rate mai mari în activităţi cum ar 

fi hoteluri şi restaurante, transporturi , comerţ cât şi în industrie. Aflate pe un trend 

ascendant  ramuri ca agricultura sau industria  vor creşte ca urmare a sporului de 

productivitate.  Cel mai probabil scenariu de evoluţie  a sectoarelor economice pentru 

Regiunea Nord-Vest în perioada 2007-2013 arată rate medii anuale proiectate pentru 

agricultură, hoteluri şi restaurante, industrie prelucrătoare, transport şi comunicaţii care 

este dublată de o creştere a ratei medii  a productivităţii muncii.  

 

 De remarcat că sectorul hotelurilor şi restaurantelor are prognozată o rată de creştere 

proiectată de 5,8 % în intervalul analizat; acest lucru va fi determinat de investiţiile în 

infrastructură de turism cât şi in cea de afaceri având ca şi efect direct un impact asupra 

forţei de muncă care va fi angrenată în domeniu. În sfera serviciilor şi activităţile legate de 

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

3,6 %.  

 

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

ca industria alimentară sau industria confecţiilor îşi continuă creşterea chiar dacă mai lentă 

dacât a economiei pe ansamblu; totuşi datorită eliminării barierelor vamale sau a dizlocării 

industriei lohn ponderea  pe care o ocupa acest sector se poate diminua. 
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Pe baza datelor economice prezentate precum şi a strategiei de dezvoltare regionale au fost 

identificate ca având un potenţial de creştere important şi avantaje competitive la nivel 

regional urmatoarele : 

Sectoare de susţinere - în dezvoltarea carora este interesat judeţul, existând condiţii 

favorabile pentru a construi competenţe specifice pe plan local şi pentru a asigura avantaje 

competitive în competiţia pe plan naţional şi global: 

1. IT&C  

2. Învăţământ superior şi cercetare  

3. Turism  

4. Agricultură  

5. Industria alimentară şi a bunurilor de consum (mobilă şi confecţii) 

6. Industria de maşini şi echipamente 

 

Sectoare de menţinere - aceste sectoare au o pondere ridicată a ocupării, asigurând suportul 

economic pentru zone importante:Industria metalurgică.  

 

CONCLUZII  

 

 

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

naţional generând scăderea ponderii agriculturii şi a sectorului industrial şi creşterea 

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

care îi va permite să crească volumul producţiei ca şi  productivitatea muncii - pe tipuri de 

activităţi. 

 

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

specilaizare functionala a Regiunii Nord-Vest în următoarele ramuri: IT&C, Învăţământ 

superior şi cercetare, turism, agricultură, Industria alimentară şi a bunurilor de consum 

(mobilă şi confecţii), Industria de maşini şi echipamente. 

 



  LICEUL BORŞA                                                                                

 

 

28 

 Coroborând specializarea funcţională a judeţului precum şi evoluţiile ramurilor din PIB  

se va ţine seama şi în prognoza sistemului educaţional de trendurile şi prognoza 

economică, astfel: 

- Evoluţia agriculturii este prognozată la o creştere  cu 3,0% în perioada analizată pe 

fondul noilor pieţe de desfacere şi a schimbărilor de structură. 

- Sectorul hotelurilor şi restaurantelor are prognozată o rată de creştere proiectată de 

peste  5,8 % în intervalul analizat. Acest lucru va fi determinat de investiţiile în 

infrastructura de turism cât şi în cea de afaceri avand ca şi efect direct un impact asupra 

forţei de muncă care va fi angrenată în domeniu. 

- Un alt sector care va avea o creştere susţinută va fi cel al industriei prelucrătoare; 

ramuri ca industria alimentară sau industria confecţiilor îşi continuă creşterea chiar dacă 

mai lentă dacât a economiei pe ansamblu; totuşi datorită eliminării barierelor vamale sau a 

dizlocării industriei ponderea  pe care o ocupa acest sector se poate diminua. 

- Activităţile legate de serviciile de învăţământ (în special superior) vor înregistra 

creşteri importante de pana la 3,6 %.. 

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

 

2.3. PIATA MUNCII - FORŢA DE MUNCĂ ÎN JUDEŢUL MARAMUREŞ 

 
 

Piaţa muncii din România a suferit transformări majore în contextul procesului de 

restructurare economică manifestate prin reducerea populaţiei active şi a populatiei ocupate, 

menţinerea şomajuluila la valori relative constante (cu excepţia perioadelor de recesiune 

economică), dar şi creşterea şomajului de lungă durată. 

 Piaţa muncii din regiunea Nord-Vest reflectă în mare tendinţele de la nivel naţional. 

Dezechilibrele provocate de procesul de restructurare a economiei româneşti, au dat şi in 

judeţul Maramureş o noua dimensiune problemei adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei. 

 

 
INDICATORI PENTRU PIAŢA MUNCII  - NUMĂRUL ŞOMERILOR  

 
 

Populaţia activă în Regiunea Nord-Vest numără, în 2004, 1084 mii persoane, respectiv 

11,9% din populaţia activă a ţării, comparativ cu 1628 mii în 1997. Din punct de vedere 

evolutiv, în perioada 2011-2014, tendinţa de reducere a populaţiei active s-a manifestat atât la 
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nivelul regiunii Nord-Vest, cât şi la nivel naţional, însă la nivelul regiunii declinul a fost mai 

lent, cu ritmuri mai reduse, până în 2014 când la nivel naţional se înregistrează o uşoară 

creştere (42 mii persoane), în timp ce în regiune scăderea continuă 

 

 

Tab. 4.4. Structura şomajului  

 

 

 Pe sexe, populaţia activă în regiune este comparativă cu cea la nivel naţional, în 

scădere în ultimii şapte ani, scăderea mai puţin redusă la populaţia  de sex masculin, 

comparativ cu populaţia activă de sex feminin. 

Femeile, care reprezintă un grup ţintă în statisticile privind ocuparea forţei de muncă, 

înregistrează o rată de ocupare mai mica decât a bărbaţilor. Reducerile de personal, precum şi 

nivelul scăzut al salariilor pe ramură au dus la diminuarea numărului locurilor de muncă şi 

implicit, la creşterea numărului de şomeri bărbaţi. Pe de altă parte, dezvoltarea comerţului în 

regiune a dus la crearea de locuri de munca in domeniul serviciilor, unde ponderea mare a 

salariaţilor o deţin femeile.  

Tendinţa de creştere a ratei de ocupare a femeilor se înscrie în tendinţa din Uniunea 

Europeană, unde rata de ocupare este de 57%. Emanciparea femeii, egalitatea şanselor, 

adaptabilitatea la schimbare, sunt factori datorită cărora femeile au ajuns să fie mai solicitate 
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de angajatori decât bărbaţii în unele sectoare de activitate, în special în meseriile în care 

relaţiile cu publicul sunt determinante. În domeniul serviciilor, majoritatea locurilor de muncă 

sunt ocupate de femei, spre deosebire de industria grea, unde numărul angajatelor este mai 

scăzut. În mediul de afaceri, precum şi în profesiile liberale, femeile câştigă de asemenea din 

ce în ce mai mult teren.  

 

 

STRUCTURA SOMAJULUI PE GRUPE DE VIRSTA 

 

Fata de anul 2011 cand cea mai mare pondere a populatiei somere o detinea grupa de 

varsta 15-24 ani, (35,3% in total someri in 2011),  in anul 2017, cea mai mare pondere o 

detine grupa de varsta cuprinsa intre 30-39 de ani (13.617 persoane), urmata indeaproape 

de Grupa de varsta 40-49 de ani. Somerii cu varsta sub 25 de ani au scazut ca si numar, 

reprezentand 19% din totalul somerilor inregistrati. In randul femeilor, care reprezinta un grup 

tinta vulnerabil, se pastreaza aceeasi proportionalitate a grupelor de varsta.    

 
Fig. 4.9 
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CONCLUZII 

 
 Din analiza efectuată, populaţia activă a regiunii NV constituie 11,9% din populaţia activă 

a ţării, înregistrându-se o reducere faţă de 2011. Populaţia activă masculină s-a redus mai 

puţin faţă de populaţia activă feminină, aceasta din urmă fiind preponderentă în mediu 

rural.  

 Rata de ocupare a scăzut faţă de 2011, fiind puternic descrescătoare începând cu acest an.  

 Populaţia cu vârstă de peste 65 de ani din mediul rural are cu preponderenţă studii primare 

şi gimnaziale. Cunoştintele de acest nivel sunt insuficiente. S-ar putea lua  măsuri în 

sensul dobândirii de competenţe suplimentare prin cursuri de instruire în direcţia 

dezvoltării agriculturii în mediul rural pentru aceasta grupa de varsta . Se impune 

accentuarea pe specializare în şcolile cu profil agricol, astfel încât competenţele 

obţinute la absolvire să permită ocuparea imediată a locurilor de muncă vacante, 

precum şi menţinerea acestora. 

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

urmată de cea cu vârsta de 25-34 de ani. Pentru prima grupă de vârstă, pe plan educaţional 

se impune o completare a cunostintelor care se dovedesc a fi insificiente pentru cerintele 

de pe piata muncii, coroborata cu fixarea cunoştinţelor din ultimii ani de învăţământ 

pentru ca absolvenţii să stăpânească mult mai bine deprinderile  practice care fac să le 

crească şansele de ocupare a unui loc de muncă.  

 Cea de-a doua grupă de varstă va avea de ales între specializarea sau perfecţionarea pe o 

anumită meserie, sau reorientarea spre dobândirea competenţelor specifice unei alte 

meserii cerute pe piaţa muncii. Acest lucru se poate realiza prin cursurile de calificare şi 

recalificare oferite de centrele de formare profesională din cadrul agenţiilor judeţene 

pentru ocuparea forţei de muncă,   precum şi de către agenţii economici autorizaţi în acest 

sens, pe baza studiilor pieţei muncii prin raportul cerere – ofertă de locuri de muncă la 

nivel local şi regional.  

 In acest sens, invatamantul pentru adulti este o oportunitate care trebuie valorificata la 

maxim. Institutiile care ar putea la fel de bine sa satisfaca cerintele de calificare pentru 

adulti, atat din punct de vedere al personalului de predare cat si din punct de vedere a 

bazei materiale si dotarilor, sunt institutiile de invatamant.  
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 Din perspectiva invatamantului pentru adulti existent in regiunea NV, principalele 

domenii in care au fost acreditate programele sunt: 

- industria prelucratoare; 

- constructii; 

- servicii si turism; 

 Se remarca si aici tendinta spre sectoarele prioritare identificate la capitolul « piata 

munci », domeniul care se regaseste in majoritatea judetelor regiunii este domeniul 

serviciilor si constructiile. 

 

 Raportul cerere-ofertă pe domenii de activitate este negativ, conform prognozelor 

efectuate de Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei 

Sociale, urmând o tendinţă de scădere din anul 2011 către anul 2020 

 Proiecţiile arată că în anul 2021 cererea de forţă de muncă va fi orientată spre: 

- industria prelucrătoare 

- construcţii 

- comerţ 

- transport - depozitare - comunicaţii  

- hoteluri şi restaurante.  

 Prognozele sugereaza ca cererea potenţială pe profesii, cu un ritm anual de crestere peste 

0.05 va fi orientată spre:  

- lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi  

- meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii artizanale, reglare şi întreţinere a maşinilor 

şi instalaţiilor 

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

produse. 

 Sunt sugerate tendinte de scadere a ocuparii in agricultura, vanatoare si silvicultura, 

administratie publica si aparare, precum si in invatamant. 

 Proiectia cererii pietei muncii pe ocupatii releva o descrestere in randul muncitorilor 

necalificati din toate domeniile si a agricultorilor. Pentru acestia se recomnada o 

mentinere in sitemul de pregatire cat mai mult astfel incat sa obtina calificare de nivele cat 

mai ridicate (2, 3) crescandu-le astfel sansele de ocupare pe piata muncii Acestia avand 
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nivel scazut al studiilor si implicit al cunostintelor de specialitate intr-un anumit domeniu, 

va fi necesara calificarea acestora si orientarea lor spre domeniile cu forta de munca 

calificata deficitara, cum ar fi industria prelucratoare, constructii sau servicii pentru 

agentii economici sau populatie. 

 Piata muncii din România se doreşte a fi o piaţă competitivă, la nivelul ţărilor din Uniunea 

Europeană, într-o economie bazată pe cunoaştere. Pentru aceasta, se urmăreşte atât 

satisfacerea cerinţele angajatorilor din punct de vedere al competenţelor salariaţilor, cat si 

satisfacerea nevoilor angajaţilor de catre organizatia din care fac parte. In acest sens, 

individul trebuie pregatit pentru activitatea de invatare pe tot parcursul vietii pentru a-si 

actualiza permanent competentele pentru a face fata exigentelor pietei, . 

 Recomandari pentru imbunatatirea nivelului de pregatire a fortei de munca: 

- rezolvarea problemei somajului tinerilor si prevenirea somajului de lunga durata; 

- abordarea ocuparii din perspectiva castigului si nu al cheltuielii; 

- dezvoltarea unor  politici de activare a persoanelor in varsta; 

- dezvoltarea capacitatilor institutionale si a resurse umane necesare pentru o noua piata 

a muncii in contextul invatarii continue; 

- politici active de dezvoltare a ofertei locurilor de munca; 

- combaterea discriminarii si promovarii incluziunii sociale prin accesul la ocupare. 

 Piata muncii depinde de mediul economic prin generarea de locuri de munca, reglementari 

legale si fiscalitate. Acestea au inregistrat deja imbunatatiri pe parcursul ultimilor ani, 

mentalitatea angajatorilor suferind transformari pozitive prin apelul la profesionistii din 

domeniul resurselor umane, specializari si cursuri de perfectionare. 

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

creativitatea, asumarea responsabilitatilor, cunoştinte de limbi străine si utilizarea 

calculatorului etc., au fost deja introduse in instruirea elevilor din scolile TVET. 

Asemenea abilitati sunt necesare insa si adultilor, dupa cum le este necesara si 

posibilitatea re-orientarii sau re-conversiei profesionale intr-un sistem capilar, care sa 

corespunda situatiei teritoriale reale de pe piata muncii. Un asemenea sistem este reteaua 

TVET.    

Toate instituţiile de formare contribuie la găsirea unor soluţii pentru dezechilibrele de 

pe piaţa muncii, în sensul formării şi dezvoltării de competenţe în rândul elevilor, apoi 
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angajaţilor şi al şomerilor. Cu toate acestea, statisticile şi tendinţele sunt indicatori ai 

nesatisfacerii actuale a cererii de către oferta de pe piaţa de muncă. Unele dintre 

problemele identificate tin de accesul diferentiat la informatie, mai ales a celor din 

mediul rural si de peste 45 de ani; colaborare defectuoasa intre institutiile responsabile 

cu monitorizarea pietei muncii; lipsa unor studii periodice. 

 

PROPUNERI DE OPTIMIZARE A FUNCTIONARII SISTEMULUI: 

 

 infiintarea in institutiile publice a unui centru de informare si documentare, dotat cu 

echipamente adecvate si personal de specialitate, care sa fie capabil sa acceseze si 

disemineze informatiile necesare publicului larg 

 

 Punerea in functiune a info-chioscurilor, in scopul optimizarii sistemului informational al 

institutiilor; 

 

 Infiintarea birourilor mobile la nivelul institutiilor, astfel incat informatia sa ajunga si in 

mediile greu accesibile de la sate. 

 

 Intensificarea colaborarii dintre institutii MMSSF – MEC – ANOFM, pentru 

diversificarea activitatilor de consiliere pentru orientare profesionala in scoli, atat pentu 

elevi, cat si pentru adulti  (intalniri de lucru, seminarii, planuri de actiune); 

 

 Consilierul din cadrul AJOFM ar putea avea angajare cu jumatate de norma in invatamant. 

Astfel legatura AJOFM – Inspectorat scolar ar fi permanenta. 

 

 Elaborarea de studii de piata la fiecare 3 luni pentru a analiza tendintele de ocupare si 

nevoile de calificare in toate domeniile economice, la nivel de judet si regiune. 
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3. ANALIZA MEDIULUI  INTERN 
   

          

3.1. PREDARE - ÎNVĂŢARE: 

 
 

ASPECTE, DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI DE PREDARE – 

INVATARE 

      

 PREDARE - ÎNVĂŢARE: 

 

 Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2019-2020 pentru filiera tehnologică şi 

învățământ profesional se prezintă astfel: 

 

 

Nivel de 

învăţământ 

Cu situaţia 

neîncheiată 

Corigenți  Repetenți  Promovabilitate 

Liceu 

tehnologic 

15 9 7 97,52% 

Liceu seral 88 16 53 73,58% 

Învățământ 

profesional 

42 0 22 84,83% 

Total 145 25 82 85,31% 

 

 

 Situaţia absenţelor şi a notelor scăzute la purtare pe motive de absenţe, indisciplină şi 

dezinteres faţă de învăţătură se prezintă astfel: 

 

Nivel Total Absenţe 

nemotiva

te 

Note scăzute la purtare 

Total  9 8 7 6 <6 

Liceu tehnologic 4429

5 

14418  114 67 42 1 1 

Liceu seral 2543 660 17 6 11 - - - 

Învățământ 

profesional 

1314

4 

6817 64 32 20 12 - - 

Total unitate 59,98 21,895 81 152 98 54 1 1 
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2 

 

 

  

 

3.2 MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE      
 

Fiecare cadru didactic s-a preocupat de amenajarea şi întreţinerea cabinetului sau 

atelierului pe care îl deţine. La sfârşitul anului şcolar, aceste spaţii de învăţământ au fost 

dotate cu materiale provenite din proiectele de diplomă ale absolvenţilor sau din fondurile 

alocate pentru achizitionare de material didactic (fizica, chimie, biologie, tehnic) 

La nivel de scoala : 

 reabilitare clădire ateliere scolare 

 reabilitare cladire si instalatie centrala termica 

 inlocuire usi 

 110 scaune 

 4 seturi mobilier 

 imprimante multifunctionale 

 1 copiator mare 

 35 videoproiectoare 

 2 televizoare color (sala profesorala ) 

  120 laptop-uri 

 reparatii 5 grupuri sanitare  

 s-au reavizat autorizatiile sanitare de functionare 

 dotarea cabinetelor de fizica, chimie, biologie 

  dotare laborator alimentatie publica 

 dotare – aparate si materiale sportive 

 s-au zugravit mai multe sali de clasa 

 reparatii – terenuri de sport 

 reparatii – imprejmuire gard 

 construirea unui teren de fotbal cu gazon sintetic  
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3.3  CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ / ÎN CARIERĂ 

  

Orientarea şi consilierea elevilor, identificată ca prioritate la nivelul regiunii,  poate fi 

abordată sub doua aspecte:  

 tendinţe şi evoluţii în sondajele de opinie ale elevilor  

 creşterea numărului de profesori consilieri în regiune  

Din analiza realizata, analiza care reprezintă  rezultatul sondajelor efectuate de Centrele 

Judeţene  de Resurse și Asistenţă Psihopedagogică (CJRAE), privind opţiunile elevilor în anii 

şcolari 2017-2018, 2018-2019 şi 2019-2020, se constată, că se menţin procente ridicate  în 

opţiunile elevilor  pentru liceul teoretic şi tehnologic, în timp ce opţiunile pentru 

învățământul profesional și tehnic rămân scăzute, o creştere a opţiunilor în acest sens  se 

înregistrează în judeţul Maramureş . 

Este necesar ca oferta şcolară să fie prezentată elevilor din perspectiva ieşirilor 

din sistem (orice elev care doreşte să studieze poate finaliza cursurile liceale prin cele două 

rute de profesionalizare) şi nu a intrărilor ceea ce contribuie la scăderea atractivităţii rutei de 

profesionalizare progresivă care începe prin învățământul profesional. Aceasta şi în condiţiile 

în care proiecţiile privind profilul dezirabil al resurselor umane în perspectiva anului 2018 

este corelat cu un nivel educaţional ridicat ( ISCED 3) Anexa V 

 

3.4  PARTENERIATE ŞI COLABORĂRI 

 
Unitatile de invatamant, ca si celelalte organizatii si institutii din regiune, trebuie sa fie 

pregatite sa dezvolte parteneriate puternice si eficiente, pentru a accesa fondurile structurale.  

 Parteneriatele dintre agentii economici si scoala noastra,  se realizeaza pe urmatoarele 

domenii:  

 Elaborarea curriculumului de dezvoltare locală 

 Instruire practica 

 Membri in consiliile de administratie  

 Organizarea unor stagii de formare profesională a elevilor prin instruire practică 
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 Colaborare în realizarea orientării şi consilierii profesionale a elevilor  

 Cursuri de calificare si reconversie profesionala  

 Contracte pentru şcolarizarea în anumite calificări 

 Participarea la elaborarea planului de dezvoltare a şcolii 

 Proiecte comune în folosul comunităţii, sponsorizări  

 Perfecţionarea cadrelor didactice în intreprinderi pentru tehnologiile de virf 

 

 

Avem o colaborare foarte buna cu : 

 Parteneri ai ISJ-urilor 

 Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului  (CLDPS) organe 

consultative care funcţioneză pe lângă inspectoratele şcolare. Acestea se 

implică activ în exerciţiul de planificare a ofertei şcolare, respectiv reorientări 

de profil în domenii profesionale prioritare şi avizarea planurilor de şcolarizare. 

 Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJRAE)- orientarea şi 

consilierea elevilor 

 Casa Corpului Didactic (CCD) – asigurarea calităţii procesului didactic, prin 

cursuri de formare a cadrelor didactice şi a directorilor de unităţi şcolare 

 Consiliile Judeţene, Consiliile locale – elaborarea planului de dezvoltare 

instituţională 

 Parteneri ai unităţii noastre scolare 

 

 Din anul 2005 am început o colaborare serioasă cu diferiţi agenţi economici pentru a 

putea desfăşura practica în condiţii optime. Ne sprijină în această direcţie SC:VENŢEL.SRL, 

SC. DRACARD SRL, SC. FÂNTÂNA STANCHII SRL, SC. LIDO SRL  etc, unde elevii 

liceului fac practică sau lecţii-vizită. 

  

 Relaţiile de parteneriat nu se opresc doar la practica elevilor. Astfel, se pot menţiona şi 

alte tipuri de activităţi: 

 Cursuri de recalificare prin AJOFM unde , ca lectori din afara cadrelor didactice din 

şcoală au participat şi reprezentanţi ai agenţilor economici cu care suntem parteneri; 
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 Elaborare de curriculum în dezvoltare locală pentru ciclul inferior al liceului filiera 

tehnologica 

  

 Parteneriatele cu angajatorii sunt realizate pe baza convenţiilor şi protocoalelor de 

colaborare. Aceste parteneriate sunt centrate în special pe efectuarea instruirii practice la 

agenţii economici şi nu în toate cazurile eceste colaborări sunt dezvoltate pe mai multe forme 

de colaborare între şcoală şi angajator. Exustă, totuşi, multe exemple privind extinderea 

colaborării şi la alte activităţi precum: contracte pentru şcolarizarea în anumite calificări, 

participarea la eleborarea planului de dezvoltare al şcolii , proiecte comune în folosul 

comunităţii, sponsorizări, perfecţionarea cadrelor didactice în întreprinderi pentru tehnologiile 

de vârf etc. 

 

 

  

 Parterneriate cu AJOFM Maramureş 

 Prin organizarea a două cursuri pentru adulţi în meseriile : administrator de pensiune şi 

zidar, pietrar, tencuitor. 

 Parteneriate cu societăţi comerciale 

 SC. DRACARD SRL, SC. AUTOSERVICE SRL, SC. VENŢEL SRL, SC 

ELECTRICA SRL, pentru desfăşurarea activităţii practice în producţie. În urma efectuării 

practicii s-au obţinut următoarele facilităţi: selectarea unor absolvenţi în vaderea angajării, 

consultarea în elaborarea programelor CDL pentru clasele din cadrul învățământ profesional 

si tehnic, sponsorizări pentru activităţi extraşcolare. 

 Parteneriate educaţionale: 

În cadrul proiectelor cu mobilitate Ertasmus +, Liceul nostru are în derulare trei asemenea 

proiecte:  

- Proiectul “Erasmus+Educatie si Formare profesională pentru turism de calitate in 

Maramures si UE!” 

În care 28 elevi din filiera tehnologică impreuna cu doua cadre didactice au fost în 

Portugalia la unităti de turism 
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- Proiectul  Erasmus “ Pe arca , cu 5 minute inainte de 12”, proiect de parteneriat 

strategic, schimb interscolar si exemplu de buna practica,   tara coordonatoare 

Germania 

- Proiectul “ Biodiversitate : trecut, prezent, viitor ”, tara coordonatoare Franta 

          Alte proiecte educationale: 

- Liceul „Emil Racoviţă” , parteneriat încheiat pe teme ecologice;  

 

- Şcolile generale nr.3,nr.8, nr.9 din Borşa, parteneriate încheiate în cadrul proiectului 

ecologic „ECOBORŞA”; 

 

- Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Botoşani, parteneriat cultural; 

 

- Şcoala generală nr.29 din Constanţa, parteneriat cultural. 

 

- Colegiul tehnic „George Barițiu” Baia Mare. 

 

 

3.5. Participarea la educaţie (facilităţi acordate elevilor) 

 În România, dreptul la educaţie pentru toţi copii şi tinerii, indiferent de origine socială 

sau etnică, de sex sau apartenenţă religioasă, precum şi gratuitatea învăţământului de stat sunt 

garantate prin Constituţie. 

 Burse elevi: pe bază de venit pe membru de familie. 

 Programul „Euro 200”: Programul a fost lansat de Guvernul României pentru 

acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare. 

 

Anul Număr cereri 

depuse 

Număr cereri 

avizate favorabil 

Număr bonuri 

valorificate 

Număr bonuri 

nevalorificate 

2019-2020 2 2 2 - 

 

 Programul „Bani de liceu”:  

 

Anul Număr dosare 

depuse 

Număr dosare 

avizate favorabil 

Număr 

contestaţii 

Număr contestaţii 

avizate favorabil 

     

2019-2020 174 174 - - 
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           Burse profesionale pentru invatamantul profesional si tehnic : 

 

Elevii inscrisi in invatamantul profesional si tehnic clasa aX-a si a-XI-a beneficiazade o bursa 

de 200ron/ elev lunar. 

 

 

PARTEA A III-A 

ANALIZA  SWOT 

 

DOMENIUL 

CURRICULA

R 
Oferta  curriculară 

 

CURRICULUM 

NAŢIONAL 

 

 

PUNCTE  TARI 

 
PUNCTE  SLABE 

 aplicarea curriculumului naţional la toate  formele 

de învăţământ; 

 diseminarea informaţiei din domeniul 

curriculumului la toate specialitatile; 

 cursuri de abilitare curriculara organizate in 

colaborare cu CCD; 

 coerenta si coeziunea curriculum-ului 

 modificările frecvente ale 

curriculumului (programe, plan 

cadru, manuale); 

 comanda manualului unic pe 

şcoală şi familiarizarea profesorilor 

cu un anume manual conduc la 

reiterarea ofertei instrucţionale 

pentru colective de elevi diferite, 

pentru generaţii diferite 

CURRICULUM 

OPŢIONAL 

 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

 diversificarea ofertei de cursuri opţionale la toate 

disciplinele; 

 întocmirea corectă a portofoliului de profesor 

pentru cursurile opţionale; 

 elaborarea CDL in parteneriat cu agenţii 

economici si avizarea lor; 

 cunoasterea, de catre cadrele didactice, a structurii 

programelor; 

 alocarea orelor pentru opţionale in planul cadru 

 se menţine oferta scăzută a 

cursurilor inter/transcurriculare; 

 insuficienta implicare a 

comunitatii locale in propunerea 

materiilor optionale 

ACTIVITĂŢI PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 
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EXTRACURICU

LARE  

 participarea la concursurile si olimpiadele judetene 

sinaţionale; 

 organizarea si derularea sesiunilor de comunicari 

stiintifice si sesiunilor metodice; 

 instituirea unor evenimente culturale, scolare 

specifice scolii 

 

 

 

 numărul mic al unor activităţi ca: 

sesiuni de comunicări ştiinţifice ale 

profesorilor / elevilor , concursuri, 

etc.); 

 absenţa ofertei de instruire prin 

Centrele de Excelenţă la mai multe 

discipline 

Resurse 

      RESURSE 

      UMANE 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

 competenţa profesională ridicată a majorităţii 

cadrelor didactice de specialitate; 

 numărul mare al cadrelor didactice care au urmat 

cursurile de formare continuă (masterat, didactică, 

management, IT etc); 

 utilizarea persoanelor resursă în consilierea 

cadrelor didactice din şcoli; 

 formarea  pe didactica disciplinei 

 

 

 cadre didactice care dovedesc 

reticenţă la nou, conservatorism 

 

RESURSE  

MATERIALE  

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

 existenţa necesarului de manuale în şcoala 

 utilizarea unor auxiliare curriculare avizate de 

către minister; 

  platforme AEL - utilizarea ei din ce în ce mai 

eficient; 

 crearea in biblioteca şcolara, a unui fond de carte 

adecvat noilor programe; 

 oferta de material-suport audio-

vizual şi de soft educaţional pentru 

lecţiile de cultură generală este încă 

insuficientă; 

 

Calitatea  activităţii  cadrelor  didactice 

PROIECTARE PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 
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DIDACTICĂ  respectarea curriculumului naţional în realizarea 

planificărilor calendaristice şi a proiectelor didactice 

pe unităţi de învăţare; 

 aplicarea feed-back-ului în proiectare de către 

majoritatea profesorilor; 

 in proiectare se tine cont din ce in ce in ce mai 

mult de stilurile de invatare ale elevilor, de nevoile 

speciale ale acestora; 

 în evaluare, se au în vedere atât modalităţile 

clasice cât şi instrumentele alternative de evaluare 

 

 

 

 

 

 

 centrarea proiectării didactice 

pe conţinuturi, nu pe obiective / 

competenţel; 

 absenţa proiectării unor 

secvenţe de recuperare / ameliorare 

/ performare, în unele cazuri 

STRATEGII / 

METODE 

DIDACTICE 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

 ponderea sporită a strategiilor activ-participative; 

 prezenţa mai frecventă a secvenţelor de muncă 

independentă / activităţi pe grupuri /în ateliere; 

 formarea cadrelor didactice de specialitate 

privind utilizarea metodelor active 

 abordarea exclusiv frontală a 

clasei în unele lecţii; 

 monotonia unor scenarii 

didactice; 

 insuficienta cunoastere a 

didacticii specialitatii si a metodelor 

moderne la debutanti si stagiari 

MANAGEMENT

UL  CLASEI 

 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

 extinderea practicii de organizare a colectivului de 

elevi pe grupuri de nivel / sferă de interese; 

 atribuirea de responsabilităţi elevilor 

 

 

 

 menţinerea relaţiei profesor-elev 

în forma clasică; 

 neîncurajarea relaţiei elev-elevi; 

 nesituarea frecventă a elevului în 

centrul actului didactic 

 

 

 

 

 

RESURSE 

DIDACTICE 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

 utilizarea mai frecventă a caietelor elevului, fişelor 

de studiu, a fişelor de muncă independentă, a testelor 

de evaluare etc; 

 existenta unei baze documentare cu lectii 

demonstrative, auxiliare didactice  

 

 materialul - suport audiovizual 

este cvasi-inexistent pentru unele 

discipline; 

 resursa timp nu este suficient 

valorificată de către toţi profesorii 

 insuficienta oferta de resurse 

didactice; 

 calitatea îndoielnică a unor 

resurse 

Evaluarea 

EVALUAREA  PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 
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NAŢIONALĂ  pregătirea examenelor naţionale prin pretestări 

organizate în colaborare cu SNEE pentru bacalaureat; 

 diseminarea modelelor de subiecte elaborate de 

SNEE; 

 abilitarea curriculară a profesorilor evaluatori 

 numar mare de profesori care propun anual 

variante de subiecte pentru examene; 

 familiarizarea elevilor cu genul de subiecte de la 

examenele naţionale pe tot parcursul anului şcolar 

 mentalitatea sociala despre 

esecul la exemne 

EVALUREA 

CONTINUĂ 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

 diversificarea formelor de evaluare şi a tipurilor de 

itemi propuşi elevilor; 

 notarea ritmică; nota, sumă a mai multor intervenţii, 

răspunsuri, activităţi ale elevului  

 utilizarea instrumentelor alternative de evaluare 

 menţinerea unor notări 

subiective, mai ales în cazul 

evaluărilor orale;  

 evaluări fără furnizarea feed-

back-ului către elev; 

 insuficienta abilitare a unor 

cadre didactice privind utilizarea 

tehnicilor si formelor diverse de 

evaluare; 

  rezerva unor profesori faţă de 

forme alternative de evaluare 

Nivelul atingerii standardelor curriculare de către elevi 

CUNOŞTINŢE 

 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

 rezultatele foarte bune la bacalaureat şi 

capacitate, la examenele de finalizare a ciclurilor de 

pregătire dovedeşte aprofundarea conţinuturilor 

ştiiinţifice fundamentale de către majoritatea elevilor 

 absenţa atitudinii reflexive şi 

critice faţă de informaţia transmisă; 

 dificultăţi în abordarea / 

interpretarea textului la prima 

vedere  

 predominanta teoreticului in 

formarea elevilor 

CAPACITĂŢI / 

COMPETENŢE 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

 progres real în înţelegerea conţinuturilor şi în 

formularea unor opinii, judecăţi de valoare personale; 

 competenţe de comunicare bune ale elevilor, mai 

ales în mediul urban 

 competenţe argumentative 

modeste ale elevilor de la SAM 

 utilizarea instrumentelor de 

analiză poate fi apreciată ca 

“satisfăcătoare” 

 

 

 

 

 

 

 

Formarea continuă în domeniul managementului disciplinei 

ACTIVITATE PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 
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METODICĂ  

 organizarea şi derularea activităţilor la nivelul 

catedrelor din şcoala, a consfătuirilor cu cadrele 

didactice; 

 participarea la programe de formare continuă: 

stagii  de abilitare curriculară pe problematica 

evaluării naţionale, a managementului disciplinei,  

formarea metodistilor, formarea directorilor pe 

probleme de curiculum şi aplicarea legii calităţii; 

 formarea profesorilor diriginţi pe OŞP 

 la nivel judeţean se constată 

insuficienţa programelor adresate 

profesorilor debutanţi  

 

 

 

ACTIVITATE 

ŞTIINŢIFICĂ 

 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

 implicarea mai multor cadre didactice in elaborarea 

de manuale scolare si auxiliare didactice; 

 existenta sesiunilor de comunicari stiintifice si 

metodice ale profesorilor; 

 

 prezenţa  redusă în revistele de 

specialitate a comunicărilor  

 absenta unor prevederi legale si 

metodologice stimulative pentru 

cercetarea / afirmarea stiintifica a 

cadrelor didactice; 

 prezenta relativ redusa la nivel 

national a activitatii stiintifice din 

judet 

 

 

 

 

ASPECTELE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE 
 

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

noi competenţe din partea angajaţilor.  

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

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

la nivel local, judeţean, regional şi naţional. 

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

poziţia strategică urmărind aspecte precum: 

 corelarea ofertă – nevoi de formare 

 orientarea şi informarea în carieră 

 reabilitarea infrastructurii 

 competenţele profesionale şi resursele umane 

 parteneriatele 

 şanse egale pentru tineri. 

Autoevaluarea activităţii şcolii a relevat faptul că priorităţile în dezvoltarea 

învăţământului profesional şi tehnic, identificate la nivel regional şi local, au constituit ţinte 
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strategice pentru şcoala noastră, necesitând dezvoltarea în continuare, dar a scos în evidenţă şi 

unele probleme: 

  planul de şcolarizare cuprinde unele calificări care nu se regăsesc în momentul 

actual în cererea  pieţei de muncă judeţeană; 

 starea infrastructurii atelierelor şcolii  nu este adaptată cerinţelor derulării procesului 

instructiv –educativ în sistemul TVET; 

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

 dezinteresul angajatorilor de a investi în formarea profesională. 

  Au fost identificate priorităţi noi ale şcolii pentru perioada următoare, care necesită 

stabilirea de obiective şi acţiuni prin Planul de Acţiune al Şcolii. 

Principalele aspecte care necesită dezvoltare în perioada următoare, în şcoala noastră, 

pot fi grupate astfel: 

1. Priorităţi regionale şi locale stabilite prin ţintele strategice, atinse prin 

planurile operaţionale din perioada 2018-2023 care necesită dezvoltare în 

continuare până în 2023: 

 Adaptarea ofertei educaţionale la cererea existentă pe piaţa muncii; 

 Asigurarea de şanse egale privind accesul la învăţământ şi inserţia profesională 

a tinerilor; 

 Dezvoltarea bazei didactico-materiale şi atragerea de resurse financiare; 

  Dezvoltarea parteneriatelor existente şi identificarea de noi parteneriate; 

  Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin asigurarea accesului la formarea 

continuă a personalului didactic şi nedidactic, în funcţie de nevoile identificate; 

 Asigurarea calităţii ; 

2. Priorităţi identificate pentru intervalul 2018 - 2023: 

  Îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ; 

 Dezvoltarea capacitatii de orientare scolară  şi profesională 

 Dezvoltarea parteneriatului scoala-comunitatea locala 

 Formarea continuă a adulţilor; 

 Creşterea abilităţilor generale 
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PARTEA A IV-A 

PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE ALE ŞCOLII 

 

Prioritatea 1 : IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR EDUCATIONALE 

Obiectivul 1 :Cresterea calitatii procesului de invatamant 

Ţinte : - Numar de cadre didactice care au participat la cursuri de formare 

           - Numar de cadre didactice care au promovat examene pentru obtinerea gradelor 

didactice 

           - Numar de cabinete, laboratoare, atelire, dotate corespunzator 

 

Prioritatea 2 : DEZVOLTAREA ABILITAŢILOR CHEIE 

Obiectivul 1 : Insusirea conceptului de invatare centrata pe elev 

Ţinte-Rezultate măsurabile pentru acest obiectiv : 

-Realizarea activitatilor de formare a cadrelor didactice privind invatarea centrata pe elev 

 -Utilizarea metodelor de învatare centrate pe elev 

 -Activitati pe catedre in care se utilizeaza instrumentele de lucru incluse in formarea centrata 

pe elev 

Obiectivul 2 : Dezvoltarea competentelor de comunicare şi numeraţie 

Ţinte-rezultate măsurabile pentru acest obiectiv : 

 - asigurarea mijloacelor moderne de predare 

- 90% din elevii din sistemul IPT vor putea obţine locuri de muncă în primul an de la 

absolvire 

Obiectivul 3 Dezvoltarea competentelor de comunicare in limba straina. 

Tinta :- asigurarea mijloacelor moderne de predare 

Obiectivul 4Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei 

Tinta : - Accesul fiecarui elev la reteaua de calculatoare şi internet 
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Prioritatea 3 : PREVENIREA SI REDUCEREA ABANDONULUI SCOLAR 

Obiectivul :1.Reducerea numarului de elevi care nu obţin nivelul I de calificare 

Tinte:-Studiu privind grupele de risc în privinţa abandonului şcolar 

- Strategie de acţiune pe termen mediu / lung cu măsuri specifice 

- Identificarea unor parteneri, care sa sprijine mentinerea elevilor in sistemul şcolar 

- Implicarea partenerilor in acordarea unui numar minim de 5 burse elevilor cu situatii 

financiare precare. 

- Consilierea elevilor cu tendinte de abandon şcolar 

 

 

 

Prioritatea 4 : ELEVII CU NEVOI SPECIALE 

Obiectivul 1 : Integrarea in sistemul scolar a elevilor cu nevoi speciale. 

Tinte- Identificarea elevilor cu nevoi speciale 

Obiectivul 2 Dezvoltarea abilitatilor care ii vor ajuta in integrarea pe piata muncii. 

Tinte: -Utilizarea de metode diferenţiate 

-Colaborarea cu personal calificat: medici, psihologi. 

 

Prioritatea 5 : EFICIENTIZAREA  REŢELEI  ŞCOLARE 

Obiectivul :Transformarea într-o structură flexibilă, deschisă, spre cerinţele angajatorilor şi în 

concordanţă cu tendinţele de dezvoltare socio- economice 

Tinte: -Grad optim de ocupare al claselor din şcoala de arte şi meserii şi liceului tehnologicic 

 -Grad de absorbţie de minim 90% al absolvenţilor şcolilor de arte şi meserii şi liceelor 

tehnologice care intră pe piaţa muncii 
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Prioritatea 6 : DEZVOLTAREA CAPACITATII DE ORIENTARE PROFESIONALA 

Obiectivul 1 : dezvoltarea competentelor profesorilor consilieri în utilizarea unor instrumente 

specifice   

Tinte :- Formarea  profesorilor consilieri anual. 

-Abilităţi îmbunătăţite şi suport informaţional pentru profesorii consilieri şi diriginţi 

 Obiectivul 2- Informarea elevilor privind lumea ocupatiilor din judet  şi regiune 

Tinte: - participarea elevilor la bursa locurilor de munca 

- Informarea privind dezvoltarea socio-economica a regiunii N-Vest 

- excursii de studii 

- participarea elevilor in proiecte 

 Obiectivul 3: Valorificarea resurselor fiecarei discipline şcolare în aceasta direcţie 

Tinte.: Evaluarea elevilor vizand insusirea abilitatilor formate in cadrul fiecarei discipline 

predate 

 

Prioritatea 7 : DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI SCOALA-COMUNITATE 

LOCALA 

Obiectivul : Cresterea  eficientei lucrului in parteneriat pentru sprijinirea învatamantului 

profesional si tehnic 

Tinte :-Cresterea rolului angajatorilor in evaluarea competentelor elevilor la absolvire 

- Organizarea de dezbateri cu partenerii, pentru ca acestia sa identifice ei inşişi modalitaţi prin 

care pot sprijini şcoala 
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Prioritatea 8 Transfer de bune practici  

Obiectivul Împartaşirea exemplelor de buna practica intre profesori si a metodelor si 

tehnicilor de imbunatatire a calitatii actului de predare 

Tinte- Informarea şi formarea cadrelor didactice privind exemplele de buna practica  

  

-Schimburi de experienţa cu cadrele didactice formate 

 

Prioritatea 9  Implementarea proiectul ROSE 

Proiectul ROSE a fost elaborat luând în considerare principalul obiectiv strategic național al 

României de asigurare a unei piețe a muncii incluzive și eficiente prin educația și formarea de 

competențe. Proiectul ROSE face parte din Programul Național al MEN “Sprijin la 

bacalaureat, acces la facultate ” .  

Liceul nostru a fost selectat pentru runda a II-a din cadrul Proiectului pentru învățământ 

secundar (ROSE), derulat prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă. 

Obiectivul principal este: Îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar, iar 

obiectivele specific sunt: reducerea ratei de abandon în clasele terminale la nivelul 

liceului;reducerea procentului de abandon la nivelul liceului; creșterea ratei de absolvire a 

liceului; creșterea ratei de participare la examenul de bacaluareat;  creșterea ratei de 

promovare a examenului de bacaluareat. 

 

 

 

 

Prioritaţi Obiective Ţinte 

 

Imbunatatirea calitatii 

serviciilor educationale 

Cresterea calitatii procesului de 

invatamant 

1.Numar de cadre didactice care au participat la cursuri 

de formare  

2.Numar de cadre didactice care au promovat examene 

pentru obtinerea gradelor didactice 

3. numar de cabinete, laboratoare, atelire, dotate 

corespunzator 
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Dezvoltarea abilitaţilor 

cheie 

 

1.Insusirea conceptului de invatare 

centrata pe elev 

1.Realizarea activitatilor de formare a cadrelor 

didactice privind invatarea centrata pe elev 

2Utilizarea metodelor de învatare centrate pe elev 

3.Activitati pe catedre in care se utilizeaza 

instrumentele de lucru incluse in formarea 

centrata pe elev 
2.Dezvoltarea competentelor de 

comunicare şi numeraţie 

1. 90% din elevii din sistemul IPT vor putea obţine 

locuri de muncă în primul an de la absolvire  

3 Dezvoltarea competentelor de 

comunicare in limba straina. 

1 asigurarea mijloacelor moderne de predare 

3.Utilizarea calculatorului şi 

prelucrarea informaţiei.  

1.Accesul fiecarui elev la reteaua de calculatoare şi 

internet. 

Prevenirea şi reducerea 

abandonului şcolar 

1.Reducerea numarului de elevi 

care nu obţin nivelul I de calificare 
1. Studiu privind grupele de risc în privinţa 

abandonului şcolar  

2.Strategie de acţiune pe termen mediu / lung 

cu măsuri specifice 
3.Identificarea unor parteneri, care sa sprijine 

mentinerea elevilor in sistemul şcolar 

4.Implicarea partenerilor in acordarea unui numar 

minim de 20 burse elevilor cu situatii financiare 

precare. 

5.Consilierea elevilor cu tendinte de abandon şcolar 

Elevii cu nevoi speciale 

 

1.Integrarea in sistemul scolar a 

elevilor cu nevoi speciale. 

1.Identificarea elevilor cu nevoi speciale 

2.Dezvoltarea abilitatilor care ii 

vor ajuta in integrarea pe piata 

muncii.  

1.Utilizarea de metode diferenţiate 

2.Colaborarea cu personal calificat medici, psihologi. 

Eficientizarea  

reţelei  şcolare 

1.Transformarea într-o 

structură flexibilă, deschisă, 

spre cerinţele angajatorilor şi 

în concordanţă cu tendinţele 

de dezvoltare socio- 

economice regionale 

1.Grad optim de ocupare al claselor din şcoala 

de arte şi meserii şi liceului tehnologicic 

 

2.Grad de absorbţie de minim 90% al 

absolvenţilor şcolilor de arte şi meserii şi 

liceelor tehnologice care intră pe piaţa muncii 
Dezvoltarea capacitaţii 

de orientare 

profesionala 

1.dezvoltarea competentelor 

profesorilor consilieri în utilizarea 

unor instrumente specifice   

1. formarea a 2 profesori consilieri anual. 

2.Abilităţi îmbunătăţite şi suport 

informaţional pentru profesorii consilieri şi 

diriginţi . 
2. informarea elevilor privind 

lumea ocupatiilor din judet  şi 

regiune 

1.participarea elevilor la bursa locurilor de munca 

2. Informarea privind dezvoltarea socio-economica a 

regiunii N-Vest  

3.excursii de studii 

4 participarea elevilor in proiecte 

3. valorificarea resurselor fiecarei 

discipline şcolare în aceasta 

direcţie 

1.Evaluarea elevilor vizand insusirea abilitatilor 

formate in cadrul fiecarei discipline predate 
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Dezvoltarea 

parteneriatului şcoala-

comunitate locala 

1 Cresterea  eficientei lucrului in 

parteneriat pentru sprijinirea 

învatamantului profesional si 

tehnic 

1 Cresterea numarului de angajatori implicati in 

evaluarea competentelor elevilor la absolvire. 

2.Cresterea rolului angajatorilor in evaluarea 

competentelor elevilor la absolvire 

3. Organizarea de dezbateri cu partenerii, pentru ca 

acestia sa identifice ei inşişi modalitaţi prin care pot 

sprijini şcoala 

Transfer de bune 

practici în T-VET 

1.Împartaşirea exemplelor de buna 

practica intre profesori si a 

metodelor si tehnicilor de 

imbunatatire a calitatii actului de 

predare. 

1.Informarea şi formarea cadrelor didactice privind 

exemplele de buna practica de la alte scoli 

 

2.Schimburi de experienţa cu cadrele didactice formate  

 

Implementarea 

proiectul ROSE 
 

1. reducerea ratei de abandon în 

clasele terminale. 

Reducerea de la valoarea  de referință de 6,9% la ținta 

finală de 3,5%. 

2.reducerea ratei de abandon la 

nivelul liceului 

Reducerea de la valoarea  de referință de 4,7% la ținta 

finală de 4%. 

3.creșterea ratei de absolvire a 

liceului 

Crestere de la valoarea  de referință de 89% la ținta 

finală de 93%. 

4.creșterea ratei de participare la 

examenul de bacaluareat 

Creștere de la valoarea  de referință de 79,1% la ținta 

finală de 90%. 

5.creșterea ratei de promovare a 

examenului de bacaluareat 

Creștere de la valoarea  de referință de 36,5% la ținta 

finală de 50%. 

6.Creșterea numărului elevilor care 

își continuă studiile în 

învățământul terțiar 

Creștere de la valoarea  de referință de 18% la ținta 

finală de 25%. 
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PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI 
 

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

 Formarea continuă prin grade didactice  

 Participarea cadrelor didactice la perfecţionarea periodică (odată la 5 ani) 

Se realizează în conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 4796/2001, O.M.Ed.C. nr. 3553/2002, 

O.M.Ed.C. nr. 5398/2004 si O.M.Ed.C. nr. 5655/2004, prin participarea la programe acreditate 

Magister 1 si 2, formare directori, alte modalitati de formare. 

Sumele alocate formării continue se alocă prin bugetul fiecărui an şi ele diferă de la un 

judeţ la  altul. Ele constituie capitol bugetar separat şi este necesar ca acestea să fie cunoscute, de 

către inspectorii cu dezvoltarea profesională pentru a fi utilizate in scopul formarii.  

 

 

 

CAPITOLUL VI. 

FORMAREA CONTINUA A CADRELOR DIDACTICE 

 

Componenta esentiala a sistemului resurselor umane, dezvoltarea profesionala a vizat in 

anul 2014 – 2015 obtinerea unui echilibru optim intre nevoile sistemice si cele individuale, 

ajungerea la indicatori de performanta maximi pe baza compententelor necesare fiecarui post. 

Pregatirea profesionala de specialitate si metodica a cadrelor didactice a vizat ridicarea 

eficientei lectiilor si a avut drept obiective esentiale: 

 Dezvoltarea capacitatii de anticipare si adaptare la nou si schimbare 

 Dezvoltarea personala, profesionala si metodica 

 Realizarea unei armonii intre cultura generala, cea de specialitate si cea 

profesionala la nivelul exigentelor formative ale societatii postinformationale 

informatizate. 

 În conformitate cu planul managerial al unităţii de învăţământ şi având în vedere 

obiectivele şi sarcinile responsabilului cu activitatea de perfecţionare, în anul scolar 2019 – 2020   

s-au desfăşurat următoarele tipuri de activităţi: 
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 Realizarea unei statistici privind stadiul de perfecţionare a cadrelor didactice 

care îşi desfăşoară activitatea în cadrul liceului nostru. 

 Informarea continuă a personalului didactic în legătură cu activităţile de 

perfecţionare desfăşurate în judeţ sau în ţară, conform comunicatelor primite de la 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş. 

 Coordonarea procesului de înscriere a cadrelor didactice pentru obţinerea 

gradelor didactice în învăţământ, prin verificarea dosarelor şi furnizarea 

informaţiilor necesare. 

 Realizarea unei statistici privind numărul cadrelor didactice înscrise pentru 

obţinerea definitivatului şi a gradelor didactice în învăţământ. 

 Sprijinirea şi îndrumarea profesorilor debutanţi în activitatea la catedră, cu 

ajutorul profesorilor cu experienţă. 

 

 

Activitatea de perfecţionare 

Profesorii participa la cercurile pedagogice organizate de ISJ, 5 cadre didactice fiind 

coordonatori de cerc pedagogic.  

          

      

       

 

 

 

Partea III 

 
 6.1 CONSULTARE, MONITORIZARE SI EVALUARE 

 

   ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE PENTRU ELABORAREA  

PAS 

În vederea elaborării PAS, au fost consultaţi următorii parteneri  

 PRAI 

 ISJ Maramureş 
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 PLAI  

 Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă  

 reprezentanţi ai comunităţilor locale, 

Pentru mediul extern –martie-mai 2021 -  întâlniri şi discuţii: elevi, părinţi, AJOFM, CJRAE, 

parteneri economici, parteneri sociali şi educaţionali, cadre didactice ale şcolii, directori de şcoli 

generale. 

Pentru mediul intern – aprilie-iunie 2021 

Se tine cont de: 

 statistici anuale ale şcolii, 

 statistici examen bacalaureat,  

 fişe de evaluare,  

 teste de evaluare iniţială,  

 portofoliile profesorilor şi ale elevilor,  

 rapoarte ale responsabililor comisiilor metodice,  

 fişe de asistenţe ale directorilor şi responsabililor comisiilor metodice, 

 programul Consiliului de Administraţie şi al directorilor de monitorizare a activităţii din 

şcoală, 

 sondaje părinţi-elevi, 

 programul de formare continuă şi dezvoltare profesională a personalului şcolii,  

 rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare,  

 execuţia bugetară  2015. 

 

 

6.2 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI 

ACTUALIZARE A PAS 
  

Ţinând seama de faptul că instituţia responsabilă de elaborarea şi aplicarea PLAI este ISJ 

Maramureş şi că PAS este derivat din PLAI, considerăm că  monitorizarea şi evaluarea PAS va fi 

de competenţa ISJ Maramureş şi se va realiza semestrial în baza fişei de evaluare. 
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O primă evaluare a PAS  va fi realizată de către Consiliul de Administraţie al Liceului 

Borșa, după care va fi supus aprobării Consiliului profesoral, iar după ce vor fi făcute eventualele 

corecţii, va fi transmis ISJ Maramureş şi la Consorţiul Regional de pe lângă ADR - Nord Vest.   

Documentul va fi considerat adoptat şi va fi utilizat în şcoală. 

În principiu, procesul de revizuire a PAS se va face anual şi presupune completarea 

descrierii mediului economic şi educaţional cu date statistice noi şi ajustarea previziunilor / 

prognozelor, precum şi regândirea ofertei curriculare în concordanţă cu noile condiţii. 

Monitorizarea PAS  se va face de către Consiliul de Administraţie al Liceului Borșa, iar  

evaluarea anuală se va realiza de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, prin 

inspectorul de specialitate - discipline tehnice 

În cadrul Liceului Borșa, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea PAS va fi coordonată de 

către director conform programului activităţii de monitorizare şi evaluare. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:liceulborsa@yahoo.com


  şcră, ex 

______________________________ 

Borşa, Str. Lăzuci , nr. 2 

Tel. 0262342615, fax. 0262344225 

e-mail: liceulborsa@yahoo.com; 

PROGRAMUL ACTIVITATII DE MONITORIZARE SI EVALUARE 
 

 

Acţiuni 

monitorizate 

 

Persoane responsabile Persoane implicate Frecvenţa 

monitorizării şi 

datele întâlnirilor 

de analiză 

Înregistrarea rezultatelor 

Acţiunile pentru 

Prioritatea 1 

Director  

Director adjuncti 

Responsabilul cu perfecţionarea cadrelor 

didactice 

Contabilul şef 

Consiliul de 

Administraţie 

Şefii de catedre 

Trimestrial 

Octombrie 2020 

Decembrie 2020 

Martie 2021 

Iulie 2021 

Procese verbale ale întâlnirilor , 

 raport de autoevaluare, înregistrări 

privind necesarul lucrărilor de 

reparaţii 

listele de echipamenete necesare 

Acţiunile pentru 

Prioritatea 2 

Director  

Director adjuncti 

Profesori participanţi la perfectionari - 

consilierul educativ  

Şefii de catedre 

Diriginţii 

Preşedintele 

comitetului de părinţi 

pe şcoală 

Semestrial 

Decembrie 2020 

Iunie 2021 

Procese verbale ale şedinţelor de 

catedră 

Dosarul consilierului educativ 

Tabele de prezenţă la diseminările  

Acţiunile pentru 

Prioritatea 3 

 

 

 

Director  

Directori adjuncti 

Consiliul de administratie-responsabil 

desemnat 

Sef de catedra tehnica 

Inspector de 

specialitate 

Inginerii si maistrii 

instructori 

Reprezentanti ai 

partenerilor 

Trimestrial 

Octombrie 2020 

Decembrie 2020 

Martie 2021 

Mai 2021 

Procese verbale ale intalnirilor 

 

 

 

 

                                                                                               Director  

Prof. Ștețco Ștefan
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