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1. CONTEXTUL 
1.1 FORMULAREA SCOPULUI / MISIUNII 

 

 
 
 
 
 

VIZIUNEA ŞCOLII 

    Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj – Napoca promovează standardele 

educaţionale europene specifice  unei şcoli moderne,  preocupate de  formarea 

tinerilor şi adulţilor,  astfel încât  încadrarea acestora pe piaţa muncii să 

răspundă nevoilor personale şi ale comunităţii căreia îi aparţin.  

 

 

 

MISIUNEA ŞCOLII 

     

    Şcoala noastră asigură o educaţie de calitate, centrată pe elev, care 

promovează egalitatea de şanse, respectul, comportamentul civilizat, munca în 

echipă şi creativitatea,  fiecare beneficiar fiind încurajat să-şi descopere 

aptitudinile şi abilităţile, îndrumat de cadre didactice pentru care 

profesionalismul este  cuvântul-cheie. Elevii şcolii pot avea poveşti de succes 

dobândind competenţele specifice  filierei tehnologice: profil tehnic  în domeniile 

construcţii, instalaţii şi lucrări publice, fabricarea produselor din lemn,  respectiv 

profil  resurse naturale şi protecţia mediului, în domeniile silvicultură şi protecţia 

mediului.   
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1.2 PROFILUL PREZENT AL ŞCOLII  
(scurtă prezentare a şcolii) 

 

Calitatea este elementul fundamental al procesului educaţional 
desfăşurat în cadrul Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”, concretizată în: 

 Servicii educaţionale de calitate oferite, care trebuie să satisfacă 
cerinţele clienţilor noştri; 

 Preocuparea şi obligaţia fiecărui angajat al şcolii de a creşte calitatea 
muncii prestate. 

Pentru realizarea acestor obiective, trebuie promovate următoarele 
principii: 

a) Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” doreşte să devină unul din liderii 

educaţionali în domeniul construcţii şi lucrări publice; în  domeniul 
protecţiei mediului şi în  domeniul silviculturii 

b)  Nevoile şi cerinţele implicite şi explicite ale elevilor vor fi luate în 
considerare; 
c) Cea mai scurtă cale  spre calitate îl reprezintă un proces instructiv - 

educativ fără greşeli. 
Prin această politică Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” vrea să îşi întărească 

poziţia de furnizor de servicii educaţionale de calitate în câmpul educaţional 
clujean şi să promoveze îmbunătăţirea continuă a acestora. 

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” este mereu la dispoziţia clienţilor pentru  

obţinerea de rezultate conform principiilor calităţii, şi se angajează să folosească  
cu eficienţă toate resursele umane şi materiale, în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare. 

Dacă se ţine cont de dimensiunea strategică pe care o atinge calitatea nu 
numai în organizaţiile direct productive, ci şi în orice tip de organizaţie, atunci 

mai ales în veriga  de bază a educaţiei şi formării profesionale a generaţiilor noi se 
pun bazele unui învăţământ de calitate, în funcţionarea acestora, activităţile  
trebuie să se desfăşoare în aşa fel încât să imprime un anumit model produsului 

rezultat, un model de calitate, precum şi un sistem de management al calităţii 
organic implementat, funcţional, la nivel de instituţie. 

Se pune problema motivelor care fac ca la egalitate de şanse două 

organizaţii să evolueze şi să reuşească în mod diferit. 
Dimensiunea strategică a calităţii este sursa actuală cea mai profitabilă de 

ameliorare şi de competitivitate între organizaţii de acelaşi tip, cu atât mai mult 
cu cât populaţia şcolară este în scădere. Părinţii sunt din ce în ce mai exigenţi în 
ceea ce priveşte serviciile furnizate de instituţia de învăţământ, de posibilitatea de 

ocupare a unui loc de muncă pe piaţa muncii care este în continuă constrângere, 
determinată în primul rând de evoluţiile economice pe plan intern şi 

internaţional. 
Fiecare organizaţie este definită în toată libertatea sa în funcţie de 

obiectivele sale, de intensitatea şi implicarea în derularea acţiunilor sale. 
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 SCURT ISTORIC pentru Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” 
 
Şcoala noastră are o veche şi bogată tradiţie în pregătirea de specialişti în 

domeniul CONSTRUCŢII – LUCRĂRI PUBLICE, cuprinzând multiple forme de 
şcolarizare a învăţământului preuniversitar: gimnazial, liceu tehnic, şcoală 
postliceală. Este singura şcoală în profilul Construcţii din judeţ, care poate 

asigura complementaritate şi echilibru pe trei domenii de formare profesională: 
resurse, tehnic şi servicii. 

Astfel, de la înfiinţarea sa (1949 ca “Şcoală Profesională de Ucenici în 
Construcţii”), şcoala a parcurs diferite etape devenind în 1970 Grup Şcolar 

Industrial de Construcţii Montaj „TRAIAN VUIA”, iar în septembrie 2000 a primit 
statutul şi numele de Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” (prin Ordinul M.E.N. 
nr. 4565 / 19.09.2000). 

După 1990 şcoala noastră s-a înscris în avangarda şcolilor care au 
participat activ, au susţinut şi au implementat programul de Reformă a 
Învăţământului Românesc, datorită unui colectiv didactic la care s-a manifestat 

atitudine de deschidere şi receptivitate faţă de Reforma Învăţământului. 
 În perioada 1994-1998, a participat ca ŞCOALĂ PILOT în programul Phare 

VET RO 9405, în familia ocupaţională Construcţii-lucrări publice, cu rol de 
proiectare curriculum, evaluare, formare formatori şi implementare, iar din 
mai 2003 a fost selectată ca ŞCOALĂ  CENTRU  DE  RESURSE  pentru  zona  

de  NORD – VEST  în  programul Phare 2001 – Coeziune Economică şi Socială. 
În cadrul acestui program echipa de profesori din catedra tehnică au elaborat 

curriculum şi standarde de pregătire profesională pentru Şcoala de Arte şi 
Meserii şi au activat ca profesori FORMATORI. Şcoala noastră a participat la 
asistarea demersurilor de schimbare propuse pentru 17 din şcolile participante la 

program, acordând sprijin metodologic şi consultanţă şcolilor implicate şi 
facilitând comunicarea între nivelul central şi şcoli, în direcţia implementării 

Principiilor de Asigurare a Calităţii în învăţământul preuniversitar şi pentru 
realizarea Principiilor Educaţiei Incluzive. 

Subliniem că în şcoala noastră s–a implementat  în anul şcolar 2004 – 

2005 Principiul 5 – „Predarea şi Învăţarea” din Cadrul Naţional de Asigurare 
a Calităţii şi că în urma evaluării anuale efectuată de echipa de monitorizare 
Phare TVET alături de Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, şcoala a obţinut 

calificativul maxim. Din anul şcolar 2005-2006 s-a intrat pe implementarea 
tuturor celor 8 principii din Cadrul Naţional de Asigurare a Calităţii pe toate 

compartimentele. În aceste condiţii, în urma evaluărilor externe, şcoala a obţinut 
tot calificativul maxim. Acelaşi calificativ a fost obţinut şi în anii şcolari 2006-
2007, 2007-2008. 

Din anul şcolar 2008-2009, Sistemul Calităţii este implementat pe 7 
principii. 

Din anul şcolar 2013-2014, prin decizia  Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Cluj cu nr. 4073 din 11.06.2013,  şcoala noastră s-a comasat prin absorbţie cu  
Liceul Tehnologic de Protecţia Mediului, şcoală europeană cu tradiţie în 

comunitate. 
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SCURT ISTORIC al Liceului Tehnologic de Protecţia Mediului 
 

Liceul Tehnologic de Protecţia Mediului a fost situat în Cluj-Napoca, str. Horea  
la nr. 51.  
A luat fiinţă în anul 1976 şi s-a numit  Liceul Industrial Nr 4. 
De-a lungul anilor, numele şcolii a fost schimbat în : 

 Liceul Industrial nr. 4 (1976-1991) 

 Grup Şcolar de Exploatare şi Industrializarea lemnului (1991-1995) 

 Grup Şcolar Forestier (1995-2007) 

 Grup Şcolar de Protecţia Mediului (2007-2012) - Şcoala Europeană – certificată 

de MECI, certificată International 
Education Society London 

 Liceul Tehnologic de Protecţia 

Mediului 

Aceste schimbări de nume n-au dus 
la modificarea profilului şcolii sau la 
coborârea ştachetei nivelului de 

pregătire al elevilor. Atunci, ca şi 

acum, după comasarea cu Colegiul 
Tehnic „Anghel Saligny”, şcoala 
pregăteşte elevi pentru meserii şi 
specializări oriunde şi oricând 

căutate.  

Clădirea a fost revendicată de Eparhia Reformată Cluj. 

 Şcoala a funcţionat într-un local cu o vechime de peste 100 de ani. Starea 
clădirii este bună, s-au efectuat numeroase lucrări de reparaţii şi întreţinere 
exterioare.  

 Activităţile şcolare s-au desfăşurat în 17 săli de clasă organizate pe cabinete 
de specialitate (3), laboratoare de chimie, fizică, biologie, informatică (5), 
Centrul de documentare şi informare. Aceste săli au fost dotate cu mobilier 

şcolar adecvat activităţilor şcolare, cu materiale didactice suficiente, aparatura 
audio-video de ultima generaţie, necesare procesului instructiv-educativ 

(achiziţionate în perioada anilor  2002-2007). Acest local a fost predat în anul 
2013, Primăriei Cluj-Napoca. 

 In 2007  şi 2010 şcoala a primit certificarea de Şcoală Europeană de la MECT. 

 Activităţile de instruire practică s-au desfăşurat în cea mai mare parte  în 
cadrul atelierelor şcoală situate în incinta şcolii (2 ateliere de tâmplărie, 3 

laboratoare pentru Protecţia mediului), precum şi la agenţii economici (S.C. 
Libertatea S. A., S.C. Ecolor S.A., agenţi economici privaţi) şi la Ocolul Silvic 

Cluj. Elevilor li s-au oferit condiţii, mijloace de lucru corespunzătoare, încât 
aceştia au fost bine pregătiţi la standarde europene şcoala atingând obiectivele 

Lisabona, lucru demonstrat prin certificarea IES (International Society of 
London). La terminarea şcolii, elevii sunt angajaţi de agenţii economici în 

diferite locuri de muncă cu diferite grade de complexitate a lucrărilor specifice.  
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 Mulţi ani la rând, elevii performanţi la instruirea practică s-au prezentat la 
concursuri pe meserii şi au obţinut locuri fruntaşe la fazele judeţeană şi 
naţională. Pregătirea de specialitate a facilitat reuşita unor absolvenţi ai şcolii 

la examenul de admitere la facultăţile de profil: Industrializarea lemnului, 
Silvicultură, Chimie industrială. Absolvenţii şcolii au obţinut certificate de 
competenţe valabile la nivel european, unii dintre ei având deja angajamente 

concrete. 
 

 OFERTA EDUCAŢIONALĂ a şcolii este reprezentativă pentru activităţile 
desfăşurate în şcoală, Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” din Cluj-Napoca fiind 
printre primele şcoli din ţară care au elaborat o ofertă educaţională 

corespunzătoare cerinţelor comunităţii locale de dezvoltare regională, dar şi 
adaptată nevoilor individuale ale populaţiei şcolare. Şcoala demonstrează 

potenţial de reconversie în profiluri prioritare, prin organizarea de cursuri de 
reconversie la cererea partenerilor sociali (curs dulgheri, fierar betonist, 
instalatori pentru construcţii, electricieni în construcţii,). 

 O preocupare constantă a şcolii este inserţia absolvenţilor pe piaţa 
muncii, activitate soldată cu succes, fapt dovedit de situaţia socio-profesională a 
absolvenţilor şi de aprecierile agenţilor economici, care au asigurat integrarea 

profesională a absolvenţilor. 
 În PLANUL DE DEZVOLTARE al şcolii este formulată misiunea socială şi 

responsabilităţile la nivel comunitar ale şcolii, parteneriatele sociale (cu 
părinţii, cu diferite organizaţii, instituţii, agenţi economici) şi parteneriatele 
şcolare (cu şcoli de profil din ţară şi străinătate). Am demonstrat capacitatea de 

atragere a unor fonduri extrabugetare, utilizate în interesul dezvoltării şcolii, 
prin proiectele derulate şi parteneriatele şcolii (Franţa, Germania, Turcia, 

Portugalia) 
 Şcoala dispune de resurse umane şi materiale favorabile unei dezvoltări 
în direcţia procesului de modernizare a formării profesionale prin învăţământul 

profesional şi tehnic: profesori şi instructori calificaţi, politică de investiţie în 
resurse umane, facilităţi de spaţiu şi dotări corespunzătoare, local adecvat şi 
întreţinut, evidenţa utilizării echipamentelor, investiţii permanente din surse 

alternative, sau prin susţinere din partea autorităţilor locale, toate în direcţia 
dezvoltării resurselor materiale. 

Şcoala deţine o bibliotecă cu peste 44000 de volume, cu 2 săli de studiu 
modernizate cu mobilier nou, calculatoare, un scanner şi trei imprimante. Elevii 
au posibilitatea să împrumute cărţi, să se documenteze pentru aprofundarea 
cunoştinţelor învăţate la toate disciplinele precum şi să consulte Biblioteca 

digitală - Internet. 

Cabinetul psihopedagogic din incinta şcolii asigură consilierea psihologică a 
elevilor şi a părinţilor, consilierea psihopedagogică a profesorilor şi orientarea 
şcolară a elevilor. 

Activităţile sportive se desfăşoară pe un teren de sport dotat cu gazon sintetic 
pentru fotbal, celălalt cu covor asfaltic pentru baschet precum şi în sala de sport. 
Şcoala  dispune de o sală festivă pentru activităţile cultural artistice. 

De asemenea şcoala dispune de cămin în corpul de clădire B la ultimul nivel 
cu 36 de locuri de cazare, sală de lectură şi sală de mese (amenajat din resurse 

proprii şi sponsorizări). 
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Toate  eforturile colectivului didactic şi ale echipei manageriale s-au 
concretizat în rezultate deosebite evidenţiate prin: 

 aprecierile agenţilor economici legate de pregătirea ca specialişti în 

construcţii a absolvenţilor noştri, cât şi integrarea lor (100% pentru cei de 
la Şcoala de arte şi meserii  şi 90% pentru cei de la şcoala postliceală) 

 
Rezultatele elevilor noştri la faza judeţeană a Olimpiadei Tehnice 

Interdisciplinare în anul şcolar 2012-2013 au fost: 

 
Pentru Colegiul Tehnic Anghel Saligny 

 
 Filip Iulia, clasa XII-a A, Domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice, Locul I cu media 9,57 

 Meleg Rareş, clasa XII-a C, Domeniul Construcţii, instalaţii şi 
lucrări publice, Locul IV  

 Salomie Cătălin, clasa XII-a A, Domeniul Construcţii, instalaţii şi 
lucrări publice, Locul V  

 Cătinaş Lucian Andrei, clasa XI-a A, Domeniul Construcţii, instalaţii 

şi lucrări publice, Locul II  
 Mureşan Adrian, clasa XI-a A, Domeniul Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice, Locul VI  

 Peştean Lucia –Teodora, clasa XI-a A, Domeniul Construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice, Locul VII  

 

 Menţiune la Faza Naţionala a Olimpiadei Tehnice pentru eleva 

    Filip Iulia clasa XII A 1-5 aprilie la București. 
• Filip Iulia clasa XII A 9-12 noiembrie 2012 – participare la Festivalul 

de teatru ptr. Tineri Stage, ed. a III-a (Premiul I pentru Cea mai bună 

actriţă, respectiv, Premiul I pentru Cel mai bun actor)- limba engleză 
• Filip Iulia clasa XII A 10 dec. 2012 – Concursul de cultură şi civilizaţie 

britanică şi americană Teens Quiz (Locul III) - limba engleză 

• 12 decembrie 2012 – participare la Gala 10 pentru Cluj – Locul I la 
secţiunea Arte-echipe –Teatru în limba engleză COBALT BLUE 

 

 
Pentru Liceul Tehnologic de Protecţia Mediului  

 

Numele şi 

prenumele 

Clasa Locul  

obţinut 

Olimpiada/concursul 

profesional 

Etapa Specializarea 

 
 

Şumblea 

Sebastian 
Dumitru  

XI A I Olimpiada 

interdisciplinara 
tehnica 

Competiţie 

Judeţeană 

Tehnician 

designer 
mobila 

Satmar 
Marian - 

Ioan 

XII A I Olimpiada 
interdisciplinara 

tehnica 

Competiţie 
Judeţeană 

Tehnician 
designer 

mobila 

Vişan 

Cosmina 

XII B II Olimpiada 

interdisciplinara 

Competiţie 

judeţeană 

Tehnician 

designer 
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tehnica mobila 

Vincze 

Peter 
Anita 

XI B III Olimpiada 

interdisciplinara 
tehnica 

Competiţie 

judeţeană 

Tehn.  

ecolog  

Ticala 
Vlad 

XI B Menţiune Olimpiada 
interdisciplinara 
tehnica 

Competiţie 
judeţeană 

Tehn.  
ecolog 

Revnic 
Cătălin 

XII B III Olimpiada 
interdisciplinara 

tehnica 

Competiţie 
judeţeană 

Tehn.  
ecolog 

Grecu 

Raul 
 
 

XII A III 

 
 
 

 

Festivalul Concurs 

„Punţi spre Eco-
creativitate” 

Competiţie 

Judeţeană 
Secţiunea 
„Culorile 

Lumii” 

Secţiunea 

„Culorile 
Lumii” 

 

Tudor 
Vasile 

 

XI A 

 

I 
 
 

 

Paşi pe urmele lui 
Edison  
 

O cariera în 
inginerie 

 

Competiţie 
regionala 
Secţiunea 

„Gândeşte 
verde” 

Competiţie 
naţională 

 

Tehn. 
designer 
mobila 

 

Perşa 

Alexandru 
Sereş 

Norbert 
Ciocan 
Ana-Maria 

XIIA 

 
XII A 

 
 X A 

I  

Strategia Naţională 
de Acţiune 

Comunitara 

 

Competiţie 
Judeţeană 

Naţională 
Secţiunea 
Dans 

 

Tehn. 
designer 

mobila 
 

 

 În anul şcolar 2012-2013 procentul de promovare la Bacalaureat pentru 

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” a fost de 51,38 % 

 În anul şcolar 2012-2013 procentul de promovare la Bacalaureat pentru 

         Liceul Tehnologic de Protecţia Mediului de 51,42 %. 

 În anul şcolar 2013-2014 procentul de promovare la Bacalaureat pentru 

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” a fost de 40,74 % 
 

 
 REZULTATELE ELEVILOR LA FAZA JUDETEANA A OLIMPIADE TEHNICE 

INTERDISCIPLINARE IN ANUL SCOLAR 2013-2014:  
 

Domeniul:  Construcţii, instalatii şi lucrări publice 

 
Clasa a XI-a  

 
Nr. 
crt. 

 
Numele şi 
prenumele 

Nota 
proba 
scrisă 

Nota 
proba 

practică 

Media Locul 
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1 Talpos I. David 9,60 8,40 9,00 I 

 
Clasa a XII-a  

 
Nr. 
crt. 

 
Numele şi 
prenumele 

Nota 
proba 
scrisă 

Nota 
proba 

practică 

Media Locul 

1 
Mureşan T. 

Adrian-Marius 
8,60 9,50 9,05 I 

2 
Roşu V. Vlad-

Daniel 
9,00 8,90 8,95 II 

3 
Zsejki M. 

Andrei-Călin 
9,00 7,80 8,40 M1 

 
 
Domeniul:  Prelucrarea lemnului 

Clasa a XI-a  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Domeniul:  Silvicultură 

Clasa a XI-a  
 

 

 

Nr. 
crt. 

 

Numele şi 
prenumele 

Nota 

proba 
scrisă 

Nota 

proba 
practică 

Media Locul 

1 Plotnic E.Vera 8,60 9,40 9,00 I 

2 Buta D. Marcel-

Alexandru 

7,10 
8,90 

8,00 
II 

 
Elevi participanți la olimpiada de geografie :  

 Boenciuc Victor Alexei, clasa X B , pregătit de prof . Dincă Adina 
 Bureacă Denis, clasa XII C, pregătit de prof . Dincă Adina 

 
Elevi participanți la olimpiada de limba engleză :  
Moldovan Andrea, clasa XI A, pregătită de prof. Iulia Fundianu  

 
 
 

 
Nr. 

crt. 

 
Numele şi 

prenumele 

Nota 
proba 

scrisă 

Nota 
proba 

practică 

Media Locul 

1 Trif I. Marian 8,00 8,70 8,35 I 
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 REZULTATELE ELEVILOR LA FAZA JUDETEANA A OLIMPIADEI 

TEHNICE INTERDISCIPLINARE IN ANUL SCOLAR 2014-2015:  

 
Domeniul:  Construcţii, instalatii şi lucrări publice 
Clasa a XI-a  

 
Nr. 

crt. 

 
Numele şi 

prenumele 

Nota 
proba 

scrisă 

Nota 
proba 

practică 

Media Locul 

1 Boca T.M.I. Vlad 65 95 80 II 

2 
Bonda C. Moise-

Dan 86 99 92,5 I 

 

Clasa a XII-a  

 
Nr. 

crt. 

 
Numele şi 

prenumele 

Nota 
proba 

scrisă 

Nota 
proba 

practică 

Media Locul 

1 Moldovan 

V.Andrea-Ioana 87,5 97,7 92,6 II 

2 
Prodan I Ionut-

Mihai 83,5 97,4 90,45 III 

 

Domeniul: Protecția mediului:    Clasa a XII-a   

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

elevului 

Punctaj 
proba 

scrisă 

Punctaj 
proba 

practică 

 
Media 

 
Clasament 

1. Oltean Raul Cătălin 93,2 96 94,6 I 

2. Iuhos Timea Csilla 77 98 87,5 II 

3. Micu Maria Ioana 
75,2 

 

76 

 
75,6 III 

4. 
Ţicală Denisa 

Letiţia 
67 84 75,5 IV 

5. 
Lazăr Anamaria 

Roxana 
54,7 86 70,35 V 

 

Domeniul: Silvicultură :             Clasa a XI-a  

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului 

Punctaj 
proba 

scrisă 

Punctaj 
proba 

practică 

 
Media 

 
Clasament 

1. 
Giurgiu Carmen 
Anişoara 

93 88 90,5 I 

2. Jakab  Andrea Brenda 82 86 84 II 

3. Şuşman Ciprian Ionuţ 76 87 81,5 III 

 

Clasa a XII-a 
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Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

Punctaj 
proba 

scrisă 

Punctaj 
proba 

practică 

 

Media 

 

Clasament 

1. Dodea Emanuel Ionuţ 88 92 90 I 

2. Kiraly Simion 78 53 65,5 II 

 

Elevi de la Colegiul Tehnic  ,,Anghel Saligny”, Cluj-Napoca, calificați la faza 
națională au obținut următoarele rezultate:  

 
Domeniul:  Construcţii, instalatii şi lucrări publice: 

 
Clasa a XI-a : Boca T.M.I. Vlad, media 7,70, locul 16,  a fost pregătit de către 
prof. Faur Mariana și Feher Andrei  

 
Domeniul:  Protecţia mediului 

 
Clasa a XII-a : Oltean Raul Cătălin: media 8,05. Locul 10, a fost pregătit de 

către prof. Cătinean Bogdana, Herman Pompilia și Sîngiorzan 

Ioana. 
 

Alte participări la Olimpiade şi Concursuri şcolare : 

 
- Eleva  pregătită de prof. Adina Dinca pentru Olimpiada de geografie :  

Capra Ana Maria, clasa XIIA 

- Elevii pregătiţi de prof. Pop Corina Virginia şi prof.Jbanca Corina   

Oltean Raul Cătălin din clasa a XII-a,  diploma de participare la  

Concursul de Chimie „ Petru Poni ” Ediţia a VI-a- la Drobeta Turnu 
Severin  şi 

 Jardan Victor din clasa a IX-a, Menţiune specială  la Concursul de  

Chimie „ Petru Poni ” Ediţia a VI-a- la Drobeta Turnu Severin 

Elevii : - Rus Darius Ovidiu, clasa a-VII – Menţiune la Concursul  

„Made for Europe” la Arad 2015, 

          - Adonia Şoş Dan, clasa a-XII-a- Premiul II la Concursul  „Made 
for Europe” pentru secţiunea „Comenius” 

          - Rus Darius Ovidiu, clasa a-XII-a- Premiul I la Concursul  
„Made for Europe” pentru secţiunea „Leonardo da Vinci” 

 

 În anul şcolar 2014-2015 procentul de promovare la Bacalaureat pentru 

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” a fost de 58,13% 
 

Absolvenţii noştri de liceu  obţin prin promovarea examenelor finale atât   

diploma de BAC cât şi DIPLOMA DE TEHNICIAN DESENATOR pentru 
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CONSTRUCŢII şi INSTALAŢII însoţite de CERTIFICAT de COMPETENŢE, 

TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITĂŢII MEDIULUI, 

TEHNICIAN DESIGNER MOBILĂ şi AMENAJĂRI INTERIOARE, TEHNICIAN în 

PRELUCRAREA LEMNULUI, TEHNICIAN în SILVICULTURA şi EXPLOATĂRI 

FORESTIERE iar pentru şcoala POSTLICEALĂ DIPLOME şi CERTIFICATE DE 

COMPETENŢE pentru specializări ca TOPOGRAF ÎN CONSTRUCŢII, 

PROIECTANT DECORAŢIUNI INTERIOARE, MAISTRU INSTALATOR, MAISTRU 

CCIA.  

Aceste competenţe sunt certificate de pregătirea pe care şcoala noastră o 

asigură elevilor în cei 4 sau 5 ani de liceu tehnic, respectiv 2 ani de şcoală 
postliceală, şcoala dispunând de RESURSE UMANE valoroase: 55 cadre 
didactice din care 41 titulari, 14 cadre suplinitoare. Toate cadrele sunt 

calificate. Programele şi activităţile ce se desfăşoară în şcoală susţin efortul de 
schimbare a imaginii şcolii noastre prin îmbunătăţirea calităţii actului didactic 
şi a condiţiilor de studiu. 

Recunoaşterea faptului că în şcoala noastră se desfăşoară un act 
educaţional de calitate la nivelul standardelor europene este dovedită de 

acordarea de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a Certificatului de 
„ŞCOALĂ  EUROPEANĂ” (8 mai 2006 – 177 şcoli din ţară participante la 
concurs şi doar 12 selectate, şcoala noastră fiind pe locul 4). 

În anul şcolar 2009-2010 şcoala noastră a obţinut din nou Certificatul 
de „ŞCOALĂ  EUROPEANĂ” ( 22 aprilie 2010 ). 

Acelaşi Certificat de „ŞCOALĂ  EUROPEANĂ” a fost obţinut de şcoala 
noastră în Cadrul Competiţiei Naţionale din 5 aprilie 2013.  

Întreaga echipă formată din elevi, cadre didactice, părinţi îşi concentrează 

eforturile pentru a putea răspunde unei întrebări pe care şi-o pun elevii şi părinţii 
în momentul când trebuie să exprime opţiunea în alegerea unei şcoli: 
 

De ce aş alege  

Colegiul Tehnic  “Anghel Saligny” ? 

Iată câteva motive reale: 

1. Profilul şcolii - CONSTRUCŢII – pregătim specialişti în cea mai nobilă 
meserie CONSTRUCTOR, răspundem Studiului Pieţei Muncii – asigurând 

necesarul forţei de muncă pe judeţ, specializări atractive şi solicitate pe 
piaţa muncii. Exemplu: 

 pentru liceu şi şcoala postliceală/maiştri: 

- tehnician desenator tehnic pentru c-ţii şi instalaţii cu engleză 
intensiv sau franceză intensiv 

- tehnician instalator pentru construcţii 
- topograf în c-ţii 
- tehnician electrotehnist 

- proiectant decoraţiuni interioare 
- maistru instalator în c-ţii 
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- maistru construcţii civile, industriale şi agricole 
     pentru şcoala profesionala: 

-  dulgher, tâmplar, parchetar 

- tâmplar universal 
- instalator instalaţii sanitare şi de gaze 

care oferă posibilitate de integrare imediată !!! 

Această şcoală dezvoltă priceperi, formează COMPETENŢE ce permit elevilor   
să intre pregătiţi în viaţa profesională şi socială. 

 De asemenea, pentru Profilul Tehnic: 
Specializare: Tehnician designer mobila şi amenajări interioare  

                     Tehnician în prelucrarea lemnului 
       iar în Profilul : Resurse naturale şi Protecţia mediului 

Specializare: Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 

                     Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere 
 

 
2. Oferta educaţională este bogată, diversificată, cuprinde discipline 

opţionale interesante şi atractive pentru elevi (ex. “Teatru – Lb. franceză şi 

engleză”; “Natura – prietena mea”; iar prin “Curriculum diferenţiat” elevii 
au posibilitatea să studieze în profunzime disciplinele tehnice în domeniul 
construcţii. 

  CDL-urile studiate sunt : Elemente de construcţii şi lucrări publice, 
Proiectare în construcţii, Satisfacerea cerinţelor clienţilor ( confort termic, 

termoeficienţă, util şi modern în instalaţii), Performarea instalaţiilor în 
construcţii, Vopsitorii complexe, Realizarea şi întreţinerea curenţilor slabi.  

 

3. Cadrele didactice din şcoală manifestă deschidere şi flexibilitate, 
încurajând dezvoltarea CREATIVITĂŢII, ajutându-i pe elevi să se cunoască 

pe sine, să-şi descopere talentele şi înclinaţiile. 

 politica şcolii este de încurajare a elevilor, prin îndemnul la perseverenţă 

a marelui sculptor român  Constantin Brâncuşi : 
 
 

“Trebuie să încerci să urci foarte sus, dacă vrei să vezi foarte 
departe !” 

 
 

4. Baza materială a şcolii este deosebită: calculatoare legate în 4 reţele de 
calculatoare conectate la Internet, cabinete şi laboratoare, ateliere dotate 
cu echipamente moderne, bibliotecă, sală lectură, sală sport şi terenuri 

sport. 
Elevii noştri contribuie permanent la întreţinerea şi îmbogăţirea bazei 
materiale şi la crearea de venituri proprii şcolii efectuând lucrări de zugrăveli, 

diverse tipuri de reparaţii, printre care şi reparare  mese şcolare.  

 

5. Relaţii cu agenţi economici de marcă în peisajul economic clujean: ACI 
S.A., T.C.I. Cluj, Hidroconstrucţia, Grup 4 Instalaţii, SC Napoca, Compania 
de apă Someş, Regia Autonomă de termoficare, S.C. TIM S.A., S.C. Napoca 
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S.A., Rigips România, Henkel, Total Quality, Romstal, Policolor, S.C. 
ECOLOR S.A., Cluj – Napoca, Agenţia Regională de Protecţia Mediului Cluj, 
Agenţia Locală de Protecţia Mediului Cluj, Ocolul Silvic Cluj, Laboratorul de 

protecţia mediului – CFR Cluj, S.C. ROSAL GRUP – Sucursala Cluj-Napoca, 
Asociata Recolamp, Bucureşti, ENTREPISE EUROPE NETWORK- BISNet 
Transilvania etc. pentru: 

- plan şcolarizare, 
- practica elevilor,  

- integrarea absolvenţilor 
 
6. Relaţii de parteneriat cu şcoli de profil din ţară şi străinătate: 

 Grup Şcolar “Anghel Saligny” – Bucureşti, Baia-Mare, Galaţi 

  Colegiul Tehnic “Ion Mincu” Deva 

 Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”, Iaşi 

 Grup Şcolar “Constantin Brâncuşi” Târgu-Mureş 

 Colegiul Tehnic “ Constantin Brâncuşi “ Oradea 

 Grup Şcolar de Informatică şi Electrotehnică Bistriţa 

 Şcoala „Horea” Cluj-Napoca 

 Colegiul Economic„Iulian Pop” Cluj-Napoca 

 Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca 

 Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj-Napoca 

 Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca 

 Grup şcolar „Alexandru Borza” Cluj-Napoca 

 Colegiul Tehnic „E. Nicolau”, Cluj - Napoca 

 Şcoala „Emil Isac” Cluj - Napoca 

7. Rezultatele elevilor la olimpiade şcolare, concursuri pe meserii şi alte 
Concursuri 

8. Şcoala este implicată în proiecte şi programe la care participă elevii şi 

cadrele didactice: 
 programele Phare 2001 – 2008 

 proiect ECO 2001–2010 – “Şcoala viitorului” 
 Proiectul “Amprenta mea de carbon” 
 Proiectul pentru Cetăţenie democratică interculturală: 

 „Integrarea europeană începe cu tine” 
 “Europa la liceu” 
 Proiectul de educaţie antidrog 

 “Născut să fii liber “ 
 Programul de orientare şcolară şi profesională 

 ”Alege şcoala” şi “ Alege cariera” 
 program “Happy Hippo Show” pentru promovarea mesajelor pozitive 
 proiect cu şcoli din Carolina de Sud – SUA – “Global Summer Camp”  

 proiect Comenius cu Turcia 
 Proiecte realizate în colaborare cu biblioteca scolii, cu ocazia Zilelor de   

    1 şi 8 Martie: “ Mărţişorul la romani “- Pop Alina , clasa a X a D si 
    “Femei celebre”- Rusa Floarea, clasa a XI a A. 
 Coordonarea Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară  

 Proiectul internaţional Eco-Şcoala 
 Programul internaţional ENO (Environmet Network Online) 
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 Programul de Educaţie pentru Cetăţenie Activă “Iubeşte Clujul curat” 
 Proiecte etwinning: Multilingual Living Magazine 
 Reţea parteneriala europeana (ESP-European Studies Programme): 

European Studies Planning Conference 2013-2014 academic year 
(The Southern Education and Library Board, 3 Charlemont Place, 
Nothern Ireland) 

 Câştigarea a 2 proiecte Europene:  
     Programul sectorial comenius - proiecte multilaterale runda de      

     evaluare 21 februarie 2013  
     Comenius : “THE HERITAGE OF CULTURES AND TRADITIONS în     
     PLURALISTIC SOCIETY -RELIGIOUS TRADITIONS”(100puncte,    

     24000 euro) 
 Leonardo da Vinci : Mobilităţi LdV - runda 1 februarie 2013  CLEAN, 

CLEVER ENERGY FOR A SUSTANABLE FUTURE (56.036 euro) 

 Baza Națională de Pregătire a voluntarilor pentru acordarea 

primului ajutor și intervenții în situații de urgență a Crucii Roșii 

Române Filiala Cluj; colaborare cu Societatea Națională de Cruce Roșie 
din România, Filiala Cluj. 

 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeii – Campanie 

Națională - eseuri/desene organizat de Biblionet România  

 Forumul Educațional Magister “Cultura digitala în secolul XXI-“ 

organizatori: Editura Niculescu, Inspectoratul Școlar Județean Cluj Casa 

Corpului Didactic Cluj, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în 

Informatică; 

 “Imaginea de sine – adevăr sau provocare” –Proiect educațional; 

organizator, Asociația ProDEUS 

 “Biblioteca, un spațiu infinit “– Ziua mondială a bibliotecilor școlare; 

organizatori: Casa Corpului Didactic Cluj, Inspectoratul Școlar Județean 

Cluj, Biblioteca Județeană Octavian Goga, Cluj 
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1.4 CONTEXTUL NAŢIONAL 
            
        (priorităţi la nivel naţional) 

 

 
 

 
 Analizele efectuate la nivel naţional au dus la stabilirea priorităţilor în 

cadrul planificării acţiunilor şcolii pentru următorii ani (2004-2013). 
  

Priorităţile NAŢIONALE sunt: 

 Învăţarea centrată pe elev 

 Parteneriatul cu întreprinderile 

 Dezvoltarea de curriculum 

 Dezvoltarea de standarde 

 Formarea continuă a personalului (metodică) 

 Asigurarea calităţii 

 Orientarea şi consilierea 

 Sistemul informaţional 

 Modernizarea bazei materiale 

 Managementul educaţional 

 Egalitatea şanselor 

 Utilizarea tehnicii de calcul în predare 

 Elevii cu nevoi speciale 

 Zonele dezavantajate; zonele rurale 

 Formarea continuă a adulţilor 

 Integrarea europeană 

 Dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată 
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1.5   OBIECTIVELE  
               ŞI ŢINTELE LA NIVEL  
               REGIONAL ŞI LOCAL 

 
 
 

 
 

 
 Dezvoltarea capacităţii de orientare şcolară şi profesională 

 Dezvoltarea parteneriatului şcoală-comunitate locală 

 Realizarea de prognoze sectoriale pe termen mediu şi lung 

 Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar 

 Transferul de bune practici 

 Creşterea abilităţilor generale 

 Eficientizarea reţelei şcolare 

 Promovarea imaginii şcolii prin - ofertă educaţională atractivă 

                         -  prezenţă activă în mass-media 

         -  şcoala părinţilor  

 Realizarea în şcoală a unor instrumente şi practici de identificare a 

parcursului optim de dezvoltare personală şi promovarea acestora în 

rândul partenerilor 

 Implicarea cu o mai mare pondere a partenerilor sociali în 

proiectarea şi desfăşurarea instruirii practice a elevilor din Şcoala 

Profesională şi liceu Tehnologic 

 Implicarea reală a agenţilor economici în fundamentarea planului de 

şcolarizare 

 Implicarea reală şi sporită a părinţilor în activităţi specifice şcolii 

 Eficientizarea şi modernizarea managementului sub toate aspectele 
 

 
 

 

 

 

 



 19 

2. ANALIZA NEVOILOR 

2.1 ANALIZA MEDIULUI EXTERN 
 

Direcțiile majore după care este construit PAS-ul Colegiului Tehnic ”Anghel 

Saligny” Cluj sunt: 

 Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare economico – socială 

durabilă de la nivel local, regional şi naţional, precum şi la interesele şi 
nevoile de educaţie şi formare ale elevilor. 

 Asigurarea calităţii actului educaţional, ca bază a succesului inserţiei socio 
– profesionale a absolvenţilor. 

 

Situația demografică 

 Toate documentele statistice realizate în 

2012 se bazează pe date până în 2010. 
Judeţul Cluj se situează în jumătatea nord-
vestică a ţării, având o suprafaţă de 6674,4 

kmp, desfăşurată în zona de contact a trei 
unităţi naturale reprezentative: Munţii 
Apuseni, Podişul Someşan şi Câmpia 

Transilvaniei. Din punct de vedere al 
suprafeţei deţinute, în totalul teritoriului 

naţional, judeţul Cluj ocupă locul 12 pe ţară 
cu 2,8%. Populaţia totală a judeţului la 
01.07.2010 era de 692.339 locuitori, în 

scădere faţă de 2007, scădere care se află sub media pe regiune. 
 Din punct de vedere al distribuţiei pe cele două medii rezidenţiale, în 

judeţul Cluj, se observă o scădere a populaţiei şi din mediul rural dar mai redusă 
faţă de mediul urban, pe fondul reîntoarcerii acesteia în spaţiile de provenienţă 
rurale. 
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 Cel mai urbanizat judeţ, din Regiunea Nord - Vest, în 2010, este Clujul 
(67% în urban faţă de 33% în rural), însă fenomenul de scădere a populaţiei 
urbane rămâne la valori ridicate, la care se adaugă fenomenul de îmbătrânire 

demografică cu care se confruntă aceste spaţii dar şi fenomenul de migraţie 
internaţională cu care mediul urban se va confrunta şi în următorii ani. 
 În intervalul 2005-2010 populaţia de sex masculin a judeţului Cluj a 

scăzut faţă de populaţia de sex feminin. Cea mai importantă diferenţă între cele 
două sexe în perioada 2000-2007 din Regiunea Nord - Vest a fost înregistrată în 

judeţul Cluj, scăderea fiind mai accentuată în rândul populaţiei masculine 
comparativ cu populaţia feminină.  
 
 

  

Grupa de vârstă (ani) 

TOTAL 0-14  15-19  20-24  25-29  30-64  65+ 

TOTAL 691048 91520 36800 57394 55469 342341 107524 

MASCULIN 332538 46894 18319 27975 27617 167710 44023 

FEMININ 358510 44626 18481 29419 27852 174631 63501 

URBAN 458983 57510 24641 41482 39448 236465 59437 

      Masculin 217413 29443 13838 19946 19657 111545 23860 

      Feminin 241570 28067 14626 21919 20540 124920 35577 

RURAL 232065 34010 12159 15912 16021 105876 48087 

      Masculin 115125 17352 6217 8168 8393 54832 20163 

      Feminin 116940 16658 5942 7744 7628 51044 27924 

 

 
 Dinamica populaţiei pe grupe mari de vârstă în judeţul Cluj indică tendinţa 
de îmbătrânire demografică, caracterizată prin reduceri importante ale ponderii 

efectivelor din grupa 0-14 ani (13,2%, cea mai mică pondere din regiune) pe 
fondul creşterii ponderii populaţiei din grupa de peste 60 ani (21,2%, cea mai 
mare pondere din regiune) în anul 2010. 
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Structura populaţiei (%) pe grupe de vârstă la 1 iulie 2010 a Judeţului CLUJ 

comparată cu a celorlalte județe ce formează regiunea de Nord Vest 

  
 

 Din punct de vedere a structurii etnice în judeţul Cluj trăiesc mai multe 
minorităţi, dintre care cea mai importantă este minoritatea maghiară, care 

reprezintă 17,66% din totalul populaţiei. Minoritatea germană este mică ca şi 
procent, iar minoritatea romă reprezintă 2,86%. 
 Existenţa deplasărilor pentru muncă a constituit un fenomen aproape 

permanent, care a însoţit dezvoltarea forţelor de producţie în toate timpurile. 
Deplasările de populaţii atât în interior cât şi în exterior, au repercusiuni 
puternice atât pentru zonele cu emigraţie, cât şi pentru cele cu imigraţie. 

 Consecinţele sunt atât de ordin demografic, cât şi economic. Deplasările de 
mari proporţii ale forţei de muncă determină mari dificultăţi atât pe plan 

economic, cât şi pe plan social.  
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Migraţia internă 

 
 Declinul economic general al ţării, în special cel industrial a generat un nou 

tip de migraţiune din mediul urban către mediul rural. Dacă în anii *90 fluxul 
migrator rural-urban a fost maxim ca urmare a eliminării restricţiilor privind 
stabilirea reşedinţei în anumite oraşe, după această dată sensul fluxului migrator 

a populaţiei s-a schimbat treptat. Evoluţia şomajului urban, creşterea costului 
vieţii în marele oraşe, restituirea terenurilor agricole prin Legea nr. 18/1991 au 

fost principalii factori care au favorizat creşterea ponderii celor plecaţi din mediul 
urban în mediul rural. Rata migraţiei pe grupe de vârstă a înregistrat intensităţi 
mai mari pentru femeile din segmentul de populaţie 20-34 ani, cele mai mobile 

persoane fiind cele din grupa 25-29 de ani (1,5%). Soldul schimbărilor de 
domiciliu a înregistrat valori negative pentru populaţia rurală cu vârsta între 25-
34 de ani. Schimbările de domicilii datorate problemelor de muncă şi problemelor 

de familie au continuat să predomine la grupele de vârstă tinere. Migraţia 
populaţiei vârstnice, de peste 60 de ani, mai puţin mobilă a înregistrat ponderi 

scăzute cu valori mai mari însă în cazul mediul urban-rural, faţă de mediul rural-
urban. Fluxurile migraţiei interne joacă un rol important în configuraţia 
tipologiilor demografice regionale. Reducerea migraţiei populaţiei pe distanţe 

lungi în favoarea celei pe distanţe scurte, în creştere, a făcut ca „migraţia 
intrajudeţeană” să depăşească semnificativ „migraţia interjudeţeană”. 

 Migraţia interregională a prezentat particularităţi determinate de specificul 
evoluţiilor economice regionale. În anul 2004 cea mai mare dinamică migratorie 
s-a înregistrat în Regiunea Nord-Est, regiunea cu cea mai numeroasă populaţie, 

Regiunea Sud-Vest Oltenia, în contextul atragerii forţei de muncă disponibilizate 
din regiunea minieră Valea Jiului, şi în Regiunea Bucureşti-Ilfov, a cărei 
dinamică este determinată de prezenţa capitalei, caracterizată de fluxuri 

migratorii accentuate. Regiunile Vest şi Centru sunt singurele regiuni, în afară de 
regiunea Bucureşti-Ilfov, care au înregistrat în 2004 un sold pozitiv al fluxului 

migratoriu. Fenomenul poate fi explicat prin atracţia din ce în ce mai mare 
exercitată de aceste regiuni ca urmare a vecinătăţii directe sau apropierii de 
graniţa cu un stat membru al UE (Ungaria) şi dezvoltării centrelor urbane sub 

influenţa europeană. Soldul majoritar negativ al fluxurilor migratorii în celelalte 
regiuni de dezvoltare demonstrează încă o dată creşterea migraţiei externe a 
populaţiei. Cea mai mare creştere a soldului migratoriu a fost în regiunea 

Bucureşti. 
 

Migraţia externă 
 

 Migraţia externă a fost unul din factorii care au contribuit la scăderea 

numerică a populaţiei, generând un sold negativ însemnat. Migraţia temporară a 
forţei de muncă în străinătate se estimează a fi şi mai mare decât datele oficiale. 

Principalele ţări de destinaţie către care s-au îndreptat emigranţii români au fost 
Germania, Ungaria, SUA, Spania, Italia. În prezent fenomenul migraţiei externe 
definitive a fost înlocuit cu o migraţiei externă temporară, fără schimbarea 

rezidenţei. O situaţie îngrijorătoare o reprezintă creşterea continuă a migraţiei 
externe a populaţiei înalt calificate şi pregătite. România se confruntă din ce în ce 
mai mult cu aşa numitul fenomen al „migraţiei creierelor”, peste un sfert din forţa 
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de muncă emigrantă având studii superioare. Totodată, după profesii, categoriile 
inginerilor şi arhitecţilor, economiştilor, tehnicienilor, asistenţilor medicali şi 
muncitorilor sunt cele mai reprezentate în cadrul forţei de muncă emigrante, cu 

toate că aceste profesii sunt căutate şi pe piaţa forţei de muncă din România, 
însă la un nivel de salarizare incomparabile.  

 
 

 

 

 

Proiecţii demografice la orizontul anului 2025 

 Previziunile demografice pentru 2025 nu sunt optimiste, populaţia de 
vârstă şcolară şi preşcolară scade faţă de 2005, după cum urmează: grupa de 

vârsta 0-14 ani cu 33,1%, grupa de vârstă 14-64 de ani cu 16,2%, în timp ce 
populaţia de peste 65 de ani creşte cu 8.2% 

 Prognoza privind evoluția demografică în județele regiunii Nord – Vest până 

în anul 2025 este: 
 

 
  

Tendinţele privind evoluţia populaţiei preşcolare şi şcolare sunt de scădere 
continuă şi accentuată pe grupele de vârstă 7-14 ani (22,8 mii persoane) şi 15 -

24 ani (48,9 mii persoane). Vom asista şi la o reducere semnificativă a ponderii 
populaţiei şcolare în structura grupei de vârstă 15 - 64 ani.  
 Dacă în anul 2003 populaţia şcolară reprezentă 33,92% din totalul 

populaţiei din grupa 15 -64 de ani, în anul 2025 această pondere va fi de 22,89%. 
 

Soldul migraţie interne 
determinat de 
schimbarea domiciliului 
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                           Prognoza populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară din jud.Cluj 

Grupe de 

vârstă 
2005 2015 2025 

2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

3 - 24 ani 167259 127106 118485 -40153 

-

24.0% -48774 -29.2% 

3 - 6 ani 21581 22636 17282 1055 4.9% -4299 -19.9% 

7-10 ani 21028 23491 19921 2463 11.7% -1107 -5.3% 

11-14 ani 24983 22287 22246 -2696 

-

10.8% -2737 -11.0% 

15 - 18 ani 38890 21896 23763 -16994 

-

43.7% -15127 -38.9% 

19 -24 ani 60777 36796 35273 -23981 

-

39.5% -25504 -42.0% 

 

Prognoza populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară din Regiunea Nord-Vest 

Grupe de 

vârstă 
2005 2015 2025 

2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

3 - 24 ani 721225 580049 531848 

-

141176 

-

19.6% 

-

189377 -26.3% 

3 - 6 ani 103061 102601 81475 -460 -0.4% -21586 -20.9% 

7-10 ani 102467 106164 91056 3697 3.6% -11411 -11.1% 

11-14 ani 114547 101207 99523 -13340 

-

11.6% -15024 -13.1% 

15 - 18 ani 164024 103874 105162 -60150 

-

36.7% -58862 -35.9% 

19 -24 ani 237126 166203 154632 -70923 

-

29.9% -82494 -34.8% 

        

 
 

 Implicaţii pentru învăţământul profesional şi tehnic  

 Scăderea demografică generală atât la nivel naţional, regional cât şi la 
nivelul judeţului va avea implicaţii deosebite asupra gestionării şi dezvoltării 
resurselor umane şi va necesita investiţii în capitalul uman. 
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 Sunt de remarcat diferenţele de structură pe medii rezidenţiale pentru 
grupa de vârstă 0-14 ani, de unde reiese o pondere a populaţiei de vârstă şcolară 
mai mare în mediul rural, faţă de mediul urban, ceea ce însă afectează şi 

sistemul educaţional, copiii din satele izolate întâmpinând dificultăţi în 
participarea la formele de învăţământ. Aceasta va determina o reorganizare a 
reţelei şcolare în mediul rural prin concentrarea pregătirii în şcoli viabile, în 

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

ani, concomitent cu creşterea numerică continuă a populaţiei în vârstă de peste 
65 ani, arată pericolul unui deficit de forţă de muncă tânără, dar şi necesitatea 
de personal calificat pentru asistenţa socială şi medicală, care se vor avea în 

vedere la planificarea ofertei educaţionale. 
 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, populaţia viitoare preponderent feminină în anumite zone, 

educaţie multiculturală, creşterea accesului pentru grupurile etnice 
dezavantajate. 

 Evoluţiile demografice scot în evidenţă necesitatea implicării unităţilor de 
învăţământ ca furnizori de formare continuă, pentru pregătirea grupei de vârstă 
de mijloc pentru cerinţele de competenţe şi calificări cerute pe piaţa muncii. Vor fi 

luate în considerare şi fenomenele de migraţie externă. 
 

Situația economică  

 Clujul face parte din categoria judeţelor cu o economie complexă şi 
diversificată,cu ponderi importante în economia naţională,fiind-din acest punct 
de vedere-cel mai important centru administrativ-teritorial din nord-vestul ţării. 

 Economia judeţului Cluj a avut şi are la bază bogatele resurse 
materiale,poziţia geografică avantajoasă,cu posibilităţi facile de comunicaţii pe 

căile feroviare, rutiere şi aeriene,rezerve importante de forţă de muncă de înaltă 
calificare şi cu tradiţie în numeroase domenii,capacitate deosebită de adaptare la 
cerinţele pieţei concurenţiale,datorită puternicelor centre de şcolarizare la toate 

nivelurile,cât şi a celor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică de care 
dispune. 
 În oraşul de reşedinţă  de pe Someş si-au stabilit centrul de activitate 

instituţii care asigură dezvoltarea economică a oraşului şi a întregii regiuni, 
precum Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură, Centrul de Afaceri 

Transilvania, care oferă firmelor posibilitatea de a investi în Cluj-Napoca şi de a 
găsi noi parteneri, centre de afaceri străine, precum Asociaţia Întreprinderilor 
Italiene şi, în perspectivă, un Centru de afaceri olandez. Ambasada Americană 

din Bucureşti a acordat Clujului titlul de ―Oraş de 5 stele, pentru simplificarea 
procedurilor birocratice din administraţia locală. 
 Produsul Intern Brut (PIB) al judeţului Cluj în anul 2006 se situa în jurul 

valorii de 13.558,6 milioane lei, situându-se pe locul întâi între judeţele regiunii 
Nord-Vest. 
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Dinamica produsul intern brut în judeţele regiunii Nord - Vest 
        milioane lei (RON) preţuri curente 

Judeţele Regiunii Nord-Vest 2005 2006 2007 2008 

Bihor 8007,4 9475,4 11488,9 13751,5 

Bistriţa Năsăud 3423,6 4086,3 4976,4 5712,7 

Cluj 11505,1 13558,6 18020,9 19984,7 

Maramureş 4833,8 5932,2 7012,7 7998,5 

Satu Mare 4600 4699,7 5341,6 6075,6 

Sălaj 2547,2 3054,0 3883,6 4414,1 

78.9 1017.6 1300.8 1883.8 2181 

 Analiza dinamicii PIB în judeţul CLUJ pe perioada 2005-2008, scoate în 

evidenţă faptul că a avut loc o creştere în valoare absolută. Ponderea PIB aferentă 
judeţului Cluj în PIB regional a crescut constant în acest interval. Prin 
comparaţie cu celelalte judeţe, se observă că judeţul Cluj ocupă primul loc în 

ierarhia regională la nivelul anului 2008 în ceea ce priveşte contribuţia judeţului 
la formarea PIB regional. Datele pentru anii 2005-2006 sunt date definitive în 
timp ce pentru anii 2007-2008 sunt încă date provizorii. 

 Productivitatea muncii, este expresia sintetică a eficienţei folosirii factorilor 
de producţie.  Productivitatea muncii face parte din categoria indicatorilor 

utilizării intensive a potenţialului uman şi exprimă eficienţa cu care este utilizat 
personalul angajat de către întreprindere, este o categorie economică complexă şi 
dinamică şi reprezintă însuşirea muncii de a crea o anumită cantitate de valori de 

întrebuinţare într-o unitate de timp, reflectând în ultimă instanţă, eficienţa cu 
care este cheltuită o cantitate de muncă. Caracterizarea generală a situaţiei 
productivităţii muncii se face pe baza nivelurilor vânzărilor medii (anuale şi 

zilnice), calculate pe un salariat şi pe un salariat operativ şi a corelaţiilor ce se 
formează între ritmurile de creştere ale acestora. 

 În toate regiunile României, media săptămânală a orelor de lucru este mai 
mare decât media din Uniunea Europeană, cele mai multe ore (41) lucrând cei 
din Bucureşti, Nord - Vest, Nord - Est şi Centru, arată un studiu despre 

competitivitatea regională. 
 Numărul de ore pe care le prestează în medie un muncitor din Uniunea 

Europeană este de 38, însă această cifră coboară şi spre 35 de ore, în Franţa. 
 Cinci dintre regiunile româneşti se află printre ultimele 10 regiuni din 
Europa, în ceea ce priveşte productivitatea. În regiunea Vest, productivitatea 

muncii este de 1,9 euro pe oră, în Sud - Vest, de 2,3 euro pe oră - fiind ultimele 
din UE la acest capitol -, în Sud este 2,5 euro pe oră, în Sud - Est, 2,6 euro pe 
oră, iar în Nord - Vest, 2,8 euro pe oră. 

 Creşterea gradului de ocupare şi diminuarea dezechilibrelor pieţei muncii 
sunt legate în principal, de sporirea producţiei şi productivităţii pe ansamblul 

economiei, iar politica naţională de ocupare va da rezultatele aşteptate numai în 
condiţiile conlucrării şi cooperării dintre forţele economice şi politice responsabile. 
 Pe activităţi ale economiei,dintre unităţile locale active în anul 2007, 

ponderea maximă la nivelul judeţului Cluj o au comerţul (33,4%), urmate de 
tranzacţii imobiliare (23,9%), industria prelucrătoare (12,2%) şi construcţii 

(11,9%) . 
 Dinamica firmelor  - unităţi locale active din industrie, construcţii, comerţ 
şi alte servicii, ponderea pe clase de mărime a numărului de unităţi locale active, 

evoluţia personalului din unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ 
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şi alte servicii, pe clase de mărime pot fi vizualizate în anexa 2,b,c 
Firme_Investiţii.   
 Investiţiile străine directe atrase de România în primele două luni ale 

anului 2008 s-au ridicat la 1,2 miliarde euro, marcând o creştere de 40% 
comparativ cu perioada similară din 2007, relevă datele Agenţiei Române pentru 
Investiţii Străine (ARIS). 

 Regiunea Nord - Vest se află pe locul trei, după Bucureşti - Ilfov care a 
atras cea mai mare pondere a investiţiilor străine, cu peste 50% din investiţii, şi 

Centru. 
 Cât priveşte numărul de IMM-uri la nivelul judeţului în 2008 sunt 27496 
număr apropiat de numărul total de unităţile locale active, firmele cu peste 250 

angajaţi reprezentând numai 0,3% din total. Datele au fost culese de la Direcţia 
Regionala de Statistică şi anul 2008 este ultimul an în care avem date pe CAEN. 

Rev.1. Evoluţia în 2009 aduce modificări importante în evoluţia numărului de 
firme, în condiţiile actualei crize economice. Numărul lor scade cu 753 de unităţi 
fata de 2008,la 26821,cea mai mare scădere numerica înregistrând unităţile 

locale cu 0- 9 salariaţi. 
 Structura economică diversificată are la bază investitori privaţi, industria 
prelucrătoare fiind predominantă. Ramurile industriale cele mai dezvoltate sunt 

industria alimentară (18,40%), extractivă, industria metalurgică (16,8%), 
constructoare de maşini, de medicamente şi cosmetice. Creşteri semnificative s-

au înregistrat la prelucrarea lemnului (34,5%), aparatura electrică (9,2%), 
producerea substanţelor chimice şi a fibrelor sintetice (7,2%), Clujul fiind lider 
naţional în producţia de tricotaje, confecţii şi încălţăminte (al doilea exportator 

din ţară), mobilier, produse lactate, bere. Forţa de muncă relativ ieftină şi înalt 
calificată face din Cluj-Napoca o ţintă pentru investitorii străini. La acest fapt 

contribuie şi oferta educaţională foarte mare care atrage studenţi din toată ţara, 
mulţi dintre aceştia rămânând să lucreze şi să trăiască la Cluj. 
 La finele anului 2005, Consiliul Judeţean a inaugurat Parcul industrial 

TETAROM I, având o suprafaţă de 27 de hectare. Un alt investitor cu planuri de 
anvergură pentru oraş este compania americană Emerson, care va ocupa cel de-
al doilea parc industrial. Un al treilea parc industrial este deja în pregătire. 

 Pentru a găsi noi terenuri care să fie disponibile înfiinţării de noi afaceri, 
autorităţile intenţionează să pună bazele unei asocieri cu comunele periferice 

Clujului, pentru crearea unei zone metropolitane cu zonele Chinteni, Baciu, 
Apahida, Feleacu şi Floreşti, fapt care ar impulsiona şi dezvoltarea acestora din 
urmă. Se constată că sectoarele active ale judeţului Cluj, care oferă locuri de 

muncă şi atrag investiţii sunt: electronica şi telecomunicaţiile. În plus, se poate 
constata menţinerea în regiune a unor unităţi economice de tradiţie din industria 

metalurgică, care au trecut de faza de restructurare (SC Mechel Industria Sârmei 
Câmpia-Turzii) şi industria mobilei (Dej - Gherla). Se înregistrează şi o tendinţă 
de creştere în sectorul IT (în special la nivelul firmelor private). 

 Investiţiile străine au condus, şi ele, la dezvoltarea unor noi domenii. 
 Veritabile motoare ale creşterii economiei judeţene sunt întreprinderile mici 
şi mijlocii în jur de 25.000 în anul 2007. 

 Un proiect de anvergură, cel al Ansamblului Aurel Vlaicu Nord - Est, este în 
derulare şi prevede construirea unui spaţiu de expoziţii, târguri, locuinţe, mall şi 

sală polivalentă. Potrivit proiectului, suprafaţa expoziţională se va ridica la 
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49.000 mp, sala polivalentă va ocupa 15.000 mp, fiind prevăzute şi un număr de 
1200 de apartamente. 
 Strategia de Dezvoltare a Turismului din Regiunea Nord - Vest se 

încadrează în strategia de dezvoltare regională pe perioada 2007-2013, având 
următorul obiectiv general: “Creşterea competitivităţii sectorului turistic prin 
modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor turistice, inclusiv 

investiţii în crearea de noi atracţii turistice”. 
 Obiectivele specifice sunt următoarele: 

1. Conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural din regiune, reabilitarea 
zonelor cu potenţial turistic 
2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii turistice 

3. Susţinerea mediului de afaceri prin îmbunătăţirea serviciilor turistice şi a 
facilităţilor suport 

furnizate şi dezvoltarea promovării turistice 
4. Promovarea de branduri turistice ale regiunii 
5. Dezvoltarea turismului de nisă 

 Sursele financiare estimative care pot contribui la implementarea strategiei 
provin pe de o parte din Fondurile Structurale EU (FEDR în cea mai mare parte) 
direcţionate prin intermediul Programului Operaţional Regional şi prin 

intermediul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală, iar pe de altă parte din 
bugetul de stat, din bugete judeţene şi locale, dar şi din surse private. 

 Judeţul Cluj are un potenţial turistic apreciabil: vestigii arheologice, 
rezervaţii naturale, lacuri glaciare şi de acumulare, peşteri, staţiuni balneo-
climaterice, condiţii favorabile practicării turismului montan, de agrement şi 

odihnă. Există, de asemenea, mai multe zone etnofolclorice care au permis 
dezvoltarea agro-turismului. 

 Dezvoltarea turismului în zona Munţilor Apuseni şi a Văii Arieşului, 
existenţa de resurse naturale (turistice, terapeutice) şi istorice de interes regional 
şi naţional (Cheile Turzii, Băile Sărate, Valea Arieşului, Munţii Apuseni, Salina 

Turda, Castrul Roman) pot conferi judeţului statutul de « poartă » a Apusenilor şi 
de “centru transilvan”. 

 Nimic din cele enunțate până aici nu poate exista fără un aport solid din 

partea domeniului construcții și lucrări publice și a protecției mediului. 

 Regiunea Nord - Vest, deţine un potenţial de dezvoltare variat şi diferenţiat 
teritorial. Astfel, de la oraşele mari ale regiunii (Cluj-Napoca, Oradea, etc), până la 
cele mai izolate zone, pot fi identificate resurse locale pe baza cărora să se poată 

realiza dezvoltarea durabilă a acestora. 
 Viziunea extinsă până în anul 2027 privind dezvoltarea durabilă a regiunii 

Nord-Vest presupune că: 
,,Comunităţile din Regiunea Nord - Vest înţeleg să valorifice împreună, 
respectând principiile 

dezvoltării durabile resursele naturale, materiale, umane, tradiţiile istorice şi 
interculturale în scopul unei dezvoltări susţinute, constante care fac din 
Transilvania de Nord una dintre cele mai dinamice regiuni europene. Regiunea 

Transilvaniei de Nord, prin amplasarea şi dotările sale infrastructurale 
îndeplineşte un rol strategic, de deservire logistică, a teritoriilor de la Vestul, 

Estul, Sudul şi Nordul său. Domeniile de excelenţă ale regiunii, care se disting 
prin potenţialul lor inovativ, “dezvoltare tehnologică” şi poziţionarea pe pieţele 
europene a produselor regionale sunt: agricultura, industria alimentară şi a 
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bunurilor de consum (mobilier şi confecţii), industria de maşini şi echipamente, 
turismul şi IT&C. Regiunea dispune de un valoros capital uman, sistemele de 
educaţie a adulţilor, de formare continuă a adulţilor şi învăţământ universitar 

fiind recunoscute la nivel internaţional. Cetăţenii regiunii se disting prin 
mentalitatea lor inovativă, cooperantă care, alături de un nivel al calităţii vieţii 
ridicat (cu un PIB de 55% din media europeană) fac din Transilvania de Nord una 

dintre destinaţiile preferate de investitori şi turişti în Europa Centrală şi de Est.” 

 Implicaţiile pentru învățământul profesional și tehnic sunt multe: 

 Sunt necesare investiţii în resursa umană şi formarea profesională la 

nivelul ultimelor descoperiri de tip tehnologic şi organizaţional, dobândirea 
de noi competenţe şi abilităţi cerute de piaţa muncii (mediu, calitate, 

comunicare, managementul riscului, conducerea afacerilor). 

 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte cerinţele de pe piaţa muncii; se 

vor avea în vedere acele calificări în judeţele regiunii conform dezvoltării 
fiecărui judeţ. 

 Devine din ce în ce mai importantă necesitatea creşterii nivelului de 
calificare şi asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice 

generale, solide, de unde rezidă necesitatea existenței parteneriatelor scoală 

- agent economic și realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor 

economici 
 
 

Piața muncii 

 
 Factorul esenţial în dezvoltarea economico-socială a oricărui judeţ îl 

constituie resursele umane (potenţialul uman) de care dispune aceasta. Resursele 
de  munca la nivelul judeţului Cluj la 1 Ianuarie 2009 erau de 459.5 mii persoane 
reprezentând 3,31% din totalul resurselor de muncă ale României şi 26,54% din 

totalul resurselor de muncă aferente regiunii Nord-Vest, în creştere fata de anii 
2007 şi 2008. 

 Piaţa muncii din judeţul Cluj va fi supusă noilor tendinţe datorate pe de o 
parte modificării criteriilor de competitivitate precum şi a crizei economice. 
 Populaţia activă 

civilă la nivelul judeţului 
Cluj la 1 ianuarie 2009 
este de 340.2 (mii 

persoane) în scădere faţă 
de aceeaşi perioadă a 

anului precedent când se 
situa la valoarea de 
344,6 mii persoane.  

 Populaţia ocupată 
civilă în judeţul Cluj  a 

cunoscut o creştere 
continuă din anul 2002 
când se situa la nivelul 

de 298.7 mii persoane şi 
până la nivelul anului 
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2008- 334,6 mii persoane, înregistrând o scădere uşoară la nivelul anului 2009, 
pana la 324.0 mii persoane, fapt ilustrat în graficele de mai jos. 
 Rata de activitate a crescut faţă de anul 2006 de la 70,7% la 75,1% în anul 

2009. Rata de ocupare a crescut şi ea de la 68,3% în anul 2006 la 73,2 în anul 
2008.  În anul 2009 se observă o scădere a ratei de ocupare, ca efect al crizei 
economice la 70, 5%, aşa cum rezulta şi din graficul de mai jos. 
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 La nivelul judeţului Cluj nivelul de instruire al populaţiei ocupate 

este bun. 

Nivel instruire TOTAL Masculin Feminin Urban Rural 

Scăzut 80,8 82,1 79,6 95,7 78,2 

Mediu 99,3 99,0 99,7 99,7 98,6 

Superior 99,6 99,3 99,9 99,6 99,5 

Total 95,0 95,5 94,5 99,4 89,8 

 

La nivelul judeţului Cluj structura populaţiei ocupate civile pe principalele 
activităţi economice la data de 1 Ianuarie 2009  se prezintă astfel: 
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an 2009 AGRICULTURA INDUSTRIE CONSTRUCŢII SERVICII 

Cluj 71,8 67.8 27,5 153,4 

 

 În ultimii ani se poate observă o uşoară creştere a cererii de forţă de muncă 
în domeniul construcţiilor. 
 

 
 
Ca număr de persoane, în anul 2010, situaţia populaţiei ocupate, pe 

domenii de activitate se prezintă astfel: 
 

Domeniul Nr. salariaţi 

Agricultură 1700 

Industrie 51900 

Construcţii 16.100 

Servicii 126.800 
  

Privitor la șomaj ne putem baza doar pe date provenind de la AJOFM până cel 

târziu în anul 2019. Calificările cele mai solicitate pe piaţa muncii au fost date de 
profilul firmelor angajatoare. Dacă în 2003, la nivelul judeţului cei mai solicitaţi 
erau muncitorii calificaţi în domeniul mecanicii, începând cu anul 2005 cei mai 

solicitaţi sunt cei în comerţ şi construcţii. 
 Datele disponibile de la AJOFM sunt pana în 2009. Nu au fost furnizate 

date mai recente privind evoluţia şomaj locuri de munca vacante. Din 
documentele puse la dispoziţie de către ANOFM - Direcţia Managementul Pieţei 
Muncii, privind situaţia intrărilor în şomaj, a disponibilizărilor colective şi a 

locurilor de muncă vacante în perioada ianuarie – octombrie 2008 pentru judeţul 
Cluj au rezultat următoarele analize : 

 intrările în şomaj în perioada ianuarie - octombrie 2008: 
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 disponibilizărilor colective pe primele 10 luni ale anului 2008: 
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Din analiza datelor statistice rezultă că numărul locurilor de muncă 
vacante la nivelul judeţului Cluj a scăzut constant de la începutul anului 2008, 

ajungând în luna octombrie la valoarea de 1868 de locuri de muncă vacante. 
Tendinţa este de scădere în continuare datorită restrângerii activităţii din 

numeroase unităţi economice din cadrul judeţului.  
 Rezultă că rata şomajului  a crescut de la 2,6% în luna august la 4,8% în 
luna decembrie 2008. 

 Locurile de muncă vacante au scăzut continuu  de la 2299 în luna ianuarie 
2008, ajungând în luna decembrie la aproximativ 1000 locuri de munca vacante. 
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Dintre acestea 800-900 de locuri de muncă sunt în municipiul Cluj; în 
municipiile judeţului şi în oraşul Huedin nu sunt locuri vacante de muncă. Astfel 
la întreprinderea Someş S.A. Dej vor fi  disponibilizaţi 329 de angajaţi, la fabrica 

de mobilă “Vlădeasa” S.A.  Huedin  toţi cei 201 angajaţi  au fost disponibilizaţi în 
luna octombrie 2008, iar fabrica “Sticla” S.A. Turda a fost închisă prin 
disponibilizarea celor 460 de angajaţi.  

 Se previzionează pentru viitor în judeţul Cluj o creştere a domeniului  
serviciilor şi alimentaţiei publice, a comerţului, prin deschiderea încă a unui Mall  

la Cluj, o scădere a industriei: domeniul materialelor de construcţii înregistrează 
o scădere semnificativă (industria sticlei, a materialelor minerale prin reduceri 
semnificative la Aghireş şi închiderea fabricii de sticlă de la Turda); a domeniului 

industriei textile (236 de persoane disponibilizate în perioada octombrie –
decembrie 2008 de la întreprinderile cu domeniu de activitate industrie textilă şi 

pielărie); se previzionează o creştere a domeniului publicitate şi media. În ciuda 
reducerii activităţii în construcţii,  (perioada vizată corespunde sezonului de 
iarnă) domeniul se menţine ca cerere constant, având în vedere lipsa de forţă de 

muncă calificată, care poate fi compensată parţial şi prin revenirea forţei de 
muncă calificate din străinătate; se vor cere mai mult în viitor acele calificări care 
se referă la amenajări şi ambient. Calificarea de mecanic auto, va fi în continuare 

cerută pe piaţa muncii, în timp ce pe domeniul agricultură cererea este scăzută. 

 Rata șomajului în scădere până în anul 2007-2008, prezintă o creștere 

destul de accentuată până în 2010, pe fondul crizei economice. 
 

Evoluţia ratei şomajului înregistrat
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 Numărul șomerilor sub 25 de ani urmează același trend. 
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 În ceea ce priveşte structura şomajului pe grupe de vârstă în anul 2010 se 

observă că ponderea cea mai mare o au şomerii din grupa de vârstă 40-49 de ani, 
reprezentând 26,2%, urmată de ponderea şomerilor din grupa de vârstă 30-39 de 

ani, reprezentând 23,8%. În aceleaşi grupe de vârstă se regăsesc şi cele mai 
multe femei şomere. 
 Structura şomajului pe grupe de vârstă la finele lunii septembrie 2013, 
informaţie preluată din alte surse decât AJOFM, se prezintă sugestiv astfel: 
 

 
 
 

 
 

Uniunea Europeană a aprobat un obiectiv de ocupare a forţei de muncă 
pentru bărbaţi şi femei de 75% pentru grupa de vârstă 20-64 de ani până în 
2020: un angajament ambiţios în sensul durabilităţii modelului social european, 

a sistemelor de asistenţă socială, a creşterii economice şi a finanţelor publice. 
Nu va fi uşor să se ajungă la îndeplinirea obiectivului. Criza a redus 

ocuparea forţei de muncă la 69% şi a crescut şomajul până la 10%; presupunând 

că piaţa forţei de muncă se stabilizează în 2010-2011, realizarea unei ocupări a 
forţei de muncă de 75% până în 2020 va necesita o creştere medie a ocupării 
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forţei de muncă de uşor peste 1% pe an. Scăderea fertilităţii va face ca populaţia 
de vârstă activă din UE (15-64) să înceapă să scadă deja din 2012, chiar dacă 
fluxurile de imigraţie continuă. Competenţa forţei de muncă reprezintă o valoare 

esenţială pentru dezvoltarea unei economii competitive, durabile şi inovatoare, în 
conformitate cu obiectivele Europa 2020. În perioade de constrângeri bugetare şi 
presiuni competitive globale fără precedent, politicile UE privind ocuparea forţei 

de muncă şi competenţele, care contribuie la conturarea tranziţiei la o economie 
ecologică, inteligentă şi inovatoare, trebuie să reprezinte o prioritate. 

UE poate rezolva toate aceste probleme şi poate creşte substanţial ocuparea 
forţei de muncă, mai ales în rândul femeilor, tinerilor şi lucrătorilor în vârstă, dar 
numai prin acţiuni decisive, concentrate pe patru priorităţi-cheie: 

 mai bună funcţionare a pieţelor forţei de muncă 

 forţă de muncă mai competentă, capabilă să contribuie şi să se adapteze la 

schimbările tehnologice prin noi modele de organizare a muncii. Investiţia 
în sisteme de educaţie şi formare, anticiparea necesităţilor de competenţe, 

serviciile de concordanţă şi orientare reprezintă factori fundamentali în 
creşterea productivităţii şi competitivităţii, în accelerarea creşterii 

economice şi, în sfârşit, în creşterea ocupării forţei de muncă.  

 o mai bună calitate a locurilor de muncă şi a condiţiilor de muncă. 

 politici mai puternice de promovare a creării de locuri de muncă şi a cererii 
de forţă de muncă. 

 
Proiecţia cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu 
 

Uniunea Europeană a aprobat un obiectiv de ocupare a forţei de muncă 
pentru bărbaţi şi femei de 75% pentru grupa de vârstă 20-64 de ani până în 
2020: un angajament ambiţios în sensul durabilităţii modelului social european, 

a sistemelor de asistenţă socială, a creşterii economice şi a finanţelor publice. 
Nu va fi uşor să se ajungă la îndeplinirea obiectivului. Criza a redus 

ocuparea forţei de muncă la 69% şi a crescut şomajul până la 10%; presupunând 
că piaţa forţei de muncă se stabilizează în 2010-2011, realizarea unei ocupări a 
forţei de muncă de 75% până în 2020 va necesita o creştere medie a ocupării 

forţei de muncă de uşor peste 1% pe an. Scăderea fertilităţii va face ca populaţia 
de vârstă activă din UE (15-64) să înceapă să scadă deja din 2012, chiar dacă 

fluxurile de imigraţie continuă. Competenţa forţei de muncă reprezintă o valoare 
esenţială pentru dezvoltarea unei economii competitive, durabile şi inovatoare, în 
conformitate cu obiectivele Europa 2020. În perioade de constrângeri bugetare şi 

presiuni competitive globale fără precedent, politicile UE privind ocuparea forţei 
de muncă şi competenţele, care contribuie la conturarea tranziţiei la o economie 
ecologică, inteligentă şi inovatoare, trebuie să reprezinte o prioritate. 

UE poate rezolva toate aceste probleme şi poate creşte substanţial ocuparea 
forţei de muncă, mai ales în rândul femeilor, tinerilor şi lucrătorilor în vârstă, dar 

numai prin acţiuni decisive, concentrate pe patru priorităţi-cheie: 
–o mai bună funcţionare a pieţelor forţei de muncă 
–o forţă de muncă mai competentă, capabilă să contribuie şi să se adapteze la 

schimbările tehnologice prin noi modele de organizare a muncii . Investiţia în 
sisteme de educaţie şi formare, anticiparea necesităţilor de competenţe, serviciile 

de concordanţă şi orientare reprezintă factori fundamentali în creşterea 
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productivităţii şi competitivităţii, în accelerarea creşterii economice şi, în sfârşit, 
în creşterea ocupării forţei de muncă.  
–o mai bună calitate a locurilor de muncă şi a condiţiilor de muncă. 

–politici mai puternice de promovare a creării de locuri de muncă şi a cererii 
de forţă de muncă. Nu e suficient să se asigure că oamenii rămân activi şi 
acumulează competenţele necesare pentru a obţine un loc de muncă: refacerea 

economică trebuie să se bazeze pe creştere generatoare de locuri de muncă. 
Trebuie să se realizeze condiţiile corespunzătoare pentru crearea mai multor 

locuri de muncă, inclusiv în societăţi care funcţionează cu competenţe înalte şi 
modele de afaceri bazate pe cercetare şi dezvoltare intensivă.. Politicile care 
permit valorificarea surselor-cheie de creare de locuri de muncă şi promovarea 

spiritului antreprenorial şi a activităţilor independente sunt şi ele esenţiale 
pentru creşterea ocupării forţei de muncă. 

Proiecţia cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu 
În 2011, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi 

Protecţiei Sociale (INCSMPS) a realizat, Studiu previzional privind cererea de 

formare profesională la orizontul 2013 şi în perspectiva 2020. Studiul a fost 
realizat de către INCSMPS în calitate de partener în cadrul Proiectului strategic 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Corelarea ofertei educaţionale a 
învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”, proiect al cărui 

lider de parteneriat a fost Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului 
Profesional şi Tehnic. 
Proiecţia cererii de forţă de muncă şi a cererii de formare profesională pe 

termen mediu şi lung  
  

A fost realizată utilizând o metodologie similară cu cea utilizată de 
Universitatea Cambridge în modelul de prognoză utilizat de CEDEFOP, dar 
prezintă unele abordări inovative generate de gradul mult mai mare de detaliere a 

informaţiilor dorite.  
Astfel, s-a realizat o proiecţie a cererii potenţiale de forţă de muncă 

(definită ca cererea de forţă de muncă rezultată din dinamica economică  - 

descrisă prin indicatori ai investiţiilor brute interne şi externe şi ai valorii 
adăugate brute) de-a lungul orizontului de prognoză. Cererea potenţială 

reprezintă nivelul estimat ca necesar, în termeni de populaţie ocupata, conform 
previziunilor economice. Acest  nivel va fi satisfăcut când numărul persoanelor 
efectiv  ocupate este egal cu nivelul estimat ca necesar de populaţie ocupata; în 

celelalte cazuri vom avea un deficit sau un excedent fata de necesarul de 
populaţie ocupata. Cererea potenţială nu trebuie considerată ca  cerere efectivă. 

De asemenea , nu trebuie confundată cu populaţia ocupată (deşi are valori 
aparent identice sau apropiate faţă de aceasta). Cererea potenţială estimează 
necesarul de populaţie ocupată, însă evoluţia populaţiei efectiv ocupate depinde 

nu numai de evoluţiile economiei ci de o multitudine de alţi factori, în primul 
rând demografici, migraţie etc. Pentru estimarea ei s-a utilizat o tehnică de 
modelare econometrică. 

A fost estimată şi cererea înlocuită (definită ca număr de locuri de muncă 
rezultate din retragerea participanţilor la activitatea economică ca urmare a 

pensionărilor). Este de menţionat că cererea înlocuită este o variabilă 
intermediară, astfel încât valorile ei nu descriu decât evoluţii ale unor structuri 
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economice trecute. Mai mult, lipsa unor informaţii detaliate cu privire la 
structura pe vârste a populaţiei ocupate a făcut ca estimarea să fie făcută pe 
grupe de vârstă şi în ipoteze care induc un anume grad de eroare al estimării. 

Prin urmare, aceste estimări trebuie privite cu rezerve. 
Utilizând cele două variabile (cererea potenţială şi cererea înlocuită) s-a 

estimat cererea agregată de forţă de muncă pentru anul 2013 şi s-a extins 

prognoza pentru orizontul 2020. 
Analizând informaţiile cu privire la dinamica cererii potenţiale (măsura creării sau 

distrugerii de locuri de muncă în viitor) şi a cererii înlocuite s-au estimat locurile 
de muncă disponibile, în ipotezele de calcul al celor două variabile. Acest 
indicator poate lua valori pozitive dacă există cerere potenţială sau dacă aceasta 

indică distrugere de locuri de muncă dar nivelul cererii înlocuite este mai mare 
decât distrugerea de locuri de muncă. 

Modelul econometric macroeconomic utilizat pentru estimarea cererii de 
forţă de muncă la nivel naţional a utilizat serii de date de la Institutul Naţional de 
Statistică, pentru perioada 2000-2088 privind:  

 populaţia ocupată în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni CAEN 
REV1) 

valoarea investiţiilor brute în bunuri corporale în activităţi ale economiei 

naţionale (diviziuni CAEN REV1) 
 valoarea adăugată brută în activităţi  ale economiei naţionale (diviziuni 

CAEN REV1) 
valoarea costului mediu lunar al salariaţilor în activităţi ale economiei naţionale 
(diviziuni CAEN REV1) 

 
Proiecţia cererii de forţă de muncă şi a cererii de formare profesională pe 

termen mediu şi lung a fost realizată în trei tipuri de scenarii:  
 Scenariul MODERAT a fost construit pe baza următoarelor ipoteze: 
  - evoluţia valorii adăugate brute (VAB) conform prognozelor Comisiei 

Naţionale de Prognoză (Prognoza de primăvară 2011) pentru perioada 2011-2013 
- pentru perioada 2014 – 2020 s-a presupus următoarea evoluţie a valorii 

adăugate brute: un ritm anual de creştere în industrie de 1.0325, un ritm de 

1.0305 în construcţii şi respectiv un ritm anual de creştere în servicii de 1.0165 
(valori calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor anuale de creştere aşteptate 

pentru perioada 2011 – 2012). S-a considerat că în cadrul fiecărei ramuri, 
diviziunile componente urmează evoluţia ramurii. S-a optat pentru alegerea 
pentru perioada 2014-2020 a unor ritmuri de creştere a VAB inferioare anului 

2013 deoarece s-a dorit luarea în considerare a prezumtivei crize economice pe 
care specialiştii o previzionează după anul 2013.  

- pentru evoluţia Costului forţei de muncă pentru anii 2009 şi 2010 s-a 

ţinut cont de valorile reale publicate de Institutul Naţional de Statistică, în timp 
ce pentru anii 2011-2020  s-a considerat un ritm anual de creştere constant şi 

egal cu 1.015.  
- pentru evoluţia Investiţiilor brute s-a pornit de la ritmul de scădere 

anual pentru 2009 (0.76) pe total industrie calculat din datele de la INS - tempo 
online. În lipsa altor informaţii s-a considerat că această scădere a fost 
înregistrată identic la nivelul fiecărei diviziuni CAEN. Pentru perioada 2010 – 

2020 s-a estimat trendul liniar al variabilei pe baza datelor observate pe întreaga 
perioadă de analiză. 
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Scenariul OPTIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul 
MODERAT: 
  - VAB în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1.1 faţă de 2009 în 

industrie, un ritm de scădere de 0.9 faţă de 2009 în construcţii, în timp ce în 
servicii se menţine constantă pe perioada 2010-2011 . Pentru perioada 2012- 

2013 se menţin evoluţiile prognozate de Comisia Naţională de Prognoză, în timp 
ce pentru perioada 2014- 2020  s-a considerat un ritm anual de creştere în 

industrie de 1.036, un ritm de 1.044 în construcţii şi respectiv un ritm anual de 
creştere în servicii de 1.032 (valori calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor 
anuale de creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2013). 

- Investiţiile brute în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1.15 faţă 

de 2009. Pentru perioada 2011- 2020 s-a estimat apoi trendul liniar al variabilei. 

Scenariul PESIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul 
MODERAT: 
  - VAB în perioada 2014 - 2020 se menţine la nivelul prognozat pentru anul 

2011. De asemenea, s-a ţinut cont şi de rezultatele anchetei în firme, conform 
cărora peste jumătate dintre cei intervievaţi sunt de părere că România nu îşi va 
reveni din criza economică până în anul 2013. 

- Costul forţei de muncă în 2010 îşi menţine ritmul de creştere pe care l-a 

avut în 2009 comparativ cu 2008, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a 

considerat un ritm anual de creştere de 1.015 constant. 
A fost  prognozată separat şi evoluţia celor 18 diviziuni CAEN (Rev.1) ce au 

fost excluse din modelul econometric din cauza lipsei de date. Pentru acestea s-a 

emis ipoteza conform căreia evoluţia populaţiei ocupate din cadrul lor îşi menţine 
trendul observabil pentru perioada 2000- 2008. 

În final, s-a corectat modelul cu eroarea obţinută din predicţia populaţiei ocupate 
totale la nivel naţional pentru anii 2009 şi 2010 (engl. nowcast) cu valorile reale 
(erorile au fost de aprox. 1-2%).  

Rezultatele prognozei cererii potenţiale de forţă de muncă (funcţie de dinamica 
economică ce generează sau distruge locuri de muncă) la nivel naţional pentru 

perioada 2011 – 2020 indică  scăderea acesteia în ipotezele scenariului pesimist 
şi a celui moderat şi creşterea acesteia în ipoteza scenariului optimist. 
 

 

 

scenariu 

PESIMIST 

scenariu 

MODERAT  

(de bază) 

scenariu 

OPTIMIST 

2009 9243 9243 9243 

2010 9239 9239 9239 

2011 8939 9161 9400 

2012 8951 9095 9414 

2013 8972 9045 9437 

2014 8937 9032 9440 

2015 8903 9021 9444 

2016 8867 9009 9447 

2017 8831 8996 9450 

2018 8794 8982 9452 

2019 8756 8968 9454 

2020 8718 8954 9456 
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În scenariul moderat proiecţia cererii de forţă de muncă pe activităţi 
economice, la nivelul regiunii  

  NE SE S SV V NV C B TOTAL 

Construcţii 2011 86058 86720 116447 39413 58407 63261 66396 112885 629588 

 2012 85582 87565 116126 37748 58793 61925 65697 118201 631637 

 2013 85828 89169 116789 36379 59685 61095 65547 124603 639096 

 

Cererea de formare profesională la nivel regional şi judeţean  
Evoluţia cererii de formare profesională pe domenii de pregătire ale 

învăţământului profesional şi tehnic este estimată prin raportarea la distribuţia 
cererii de forţă de muncă în următoarea structură matriceală, ca intersecţie 

dintre structura pe grupe ocupaţii şi structura pe activităţi CAEN. 
 

Domeniul 
de pregătire 

Grupe de ocupaţii Activităţi economice 

Construcţii 
instalaţii şi 

lucrări 
publice 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi 
tehnicii (31) 

Construcţii 
Industria construcţiilor 

metalice şi a produselor 
din metal (exclusiv 
maşini, utilaje şi 

instalaţii) 
Producţia şi furnizarea de 

energie electrica şi 
termica, gaze, apa calda 
şi aer condiţionat 

Distribuţia apei; 
salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de 

decontaminare 

Meseriaşi şi muncitori calificaţi în 

industria extractiva şi construcţii 
(71) 

 

Electric Tehnicieni în domeniul fizicii şi 
tehnicii (31) 

Dispersie mare 
transectorială 
 Meseriaşi şi muncitori calificaţi în 

metalurgie, construcţii metalice şi 

asimilaţi (72) 

Operatori la maşini, utilaje şi 

asamblori de maşini, echipamente 
şi alte produse (82) 

Resurse 
naturale şi 

protecţia 
mediului 

Tehnicieni în ştiinţele vieţii, 
ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi (32) 

Agricultură, silvicultură şi 
pescuit  

Distribuţia apei; 
salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de 

decontaminare 
Recuperarea deşeurilor şi 
resturilor de materiale 

reciclabile 

Agricultori şi lucrători calificaţi în 
agricultură, silvicultură şi pescuit 
(61) 
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Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în 

Regiunea Nord-Vest în % 
 

             

 

 
 

Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţul 
Cluj 
 

 

 Valori medii 

 2013 2017 2020 
Agricultură 2 2 2 

Chimie industrială 1 1 1 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 10 12 12 

Comerţ 8 10 10 

Economic 11 10 10 

Electric 7 6 6 

Electromecanică 1 2 2 

Electronică şi automatizări 6 6 6 

Fabricarea produselor din lemn 2 2 2 

Silvicultura  1 1 1 

Industrie alimentară 5 5 5 

Industrie textilă şi pielărie 7 6 6 

Materiale de construcţii 0 0 0 

Mecanică 20 20 20 

Turism şi alimentaţie 10 8 8 

Resurse naturale şi protecţia mediului 5 5 5 

Tehnici poligrafice 0 0 0 

Producţie media 2 2 2 

Estetica şi igiena corpului omenesc 2 2 2 

 

2013 2017 2020

Agricultură 2,8 3,0 2,8

Chimie industrială 1,1 1,6 1,1

Construcţii instalaţii şi lucrări publice 9,5 9,7 9,5

Comerţ 15,2 15,8 15,2

Economic 10,7 11,2 10,7

Electric 4,0 4,3 4,0

Electromecanică 0,8 0,8 0,8

Electronică automatizări 0,5 0,9 0,5

Fabricarea produselor din lemn 4,9 0,2 4,9

Industrie alimentară 1,9 0,0 1,9

Industrie textilă şi pielărie 15,1 15,9 15,1

Materiale de construcţii 1,0 1,1 1,0

Mecanică 22,9 25,5 22,9

Turism şi alimentaţie 3,1 3,3 3,1

Resurse naturale şi protecţia mediului 6,4 6,7 6,4

Tehnici poligrafice 0,3 0,0 0,3
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În urma analizei tuturor datelor se recomandă ca ponderea IPT din totalul 
ofertei educaţionale să fie aproximativ 60%.  

În cadrul ofertei educaţionale a IPT aproximativ 40% se recomandă să fie 

pentru calificări de nivel 3 iar 60% pentru calificări de nivel 2. 
 
Concluzii  

Scăderea ratei de ocupare rata şomajului în creştere, şomajul  ridicat al 
tinerilor şi şomajul de lungă durată . 

 Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei 
muncii  

 Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor 

 Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din 
perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi 

 Implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de 
muncă, în special în cele privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu 
şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii.  

 Parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de 
Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-
profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a managementului 

şcolar. 
 Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă. 

 Implicare activă a şcolilor ca furnizori de formare pentru adulţi pentru: 
creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi 
competenţe pentru adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale 

din întreprinderi, adecvarea calificării cu locul de muncă, reconversia 
profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii, recunoaşterea şi 

valorificarea experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale 
formală şi informală, diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la 
nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de formare la distanţă, consultanţă, 

etc. 
Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind 
evoluţia cererii şi ofertei de forţă de muncă. 

 Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la 
toate nivelurile decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară 

(PAS) 
 Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între oferta IPT şi nevoile de 

calificare 

 Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare profesională iniţială 
prioritare pentru dezvoltarea regională. 

 Stabilirea ponderilor domeniilor şi pofilelor de formare profesională iniţială 
în oferta de şcolarizare în perspectiva 2013  

 Planurile de şcolarizare (realizat în termeni de calificări profesionale, 

grupate în domenii şi profile) trebuie să reflecte nevoile de forţă de muncă 
în creştere în anumite sectoare/activităţi ale economiei naţionale (descrie în 
termeni de CAEN sau COR)  

 Creşterea calităţii formării profesionale iniţiale menită să conducă la 
dobândirea de către absolvenţi a competenţelor profesionale la un nivel 

superior celorlalţi ofertanţi de forţă de muncă. Dezvoltarea resurselor 
umane ale şcolilor şi a unor parteneriate durabile şcoală-angajatori. 
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 Identificarea unor priorităţi strategice sectoriale pentru agricultură şi 
dezvoltarea rurală: 

 Pregătirea tinerilor pentru exploatarea eficientă a potenţialului agricol – 

creşterea nivelului de calificare (nivel 3, competenţe integrate pentru 
exploatarea şi managementul fermei, procesarea primară a produselor 
agro-alimentare, etc.) 

 Diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura ecologică, 
promovarea agroturismului, a meşteşugurilor tradiţionale, valorificarea 

resurselor locale prin mica industrie şi dezvoltarea serviciilor 
 Implicarea în programe de formare continuă pe două componente: formarea 

competenţelor necesare unei agriculturi competitive şi reconversia 

excedentului de forţă de muncă din agricultură spre alte activităţi. 
Domeniul care se regăseşte în majoritatea judeţelor regiunii şi în judeţul CLUJ  

este domeniul serviciilor şi construcţiile. 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  către anul 2013.  
Proiecţiile arată că din anul 2013 cererea de forţă de muncă va fi orientată 

spre: 

 industria prelucrătoare 
 construcţii 
 comerţ 

 transport - depozitare  

 hoteluri şi restaurante.  

 

Învăţământul profesional şi tehnic 

 

S-a remarcat o îmbunătăţire generală în domeniul educaţiei şi al formării 

profesionale în cadrul UE. Cu toate acestea, majoritatea obiectivelor stabilite 

pentru anul 2010 nu au fost realizate la timp, în timp ce în cazul obiectivului 

esenţial privind alfabetizarea se înregistrează chiar regrese. Realizarea acestor 

obiective va necesita adoptarea unor iniţiative mai eficace la nivel naţional. 

Recesiunea economică, împreună cu provocarea demografică, exacerbează nevoia 

urgentă de realizare a reformelor, continuându-se în acelaşi timp investiţiile în 

sistemele de educaţie şi formare profesională pentru a face faţă principalelor 

provocări economice şi sociale. 

Progrese suplimentare necesare din partea organizaţiilor furnizoare de educaţie: 

1. Aplicarea practică a competenţelor transversale cheie 

2. Educaţia cadrelor didactice şi a cadrelor de conducere ale instituţiilor 

de învăţământ şcolar 

3. Dezvoltarea procedeelor de evaluare şi apreciere 

4. Sunt necesare mai multe acţiuni privind alfabetizarea şi categoriile 

defavorizate 

5. Necesitatea consolidării competenţelor cheie în cadrul EFP şi a 

Învăţământului pentru adulţi 
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Populaţia şcolară  

 

La nivel judeţean tendinţele privind evoluţia populaţiei şcolare sunt 

asemănătoare cu cele la nivel regional. Se constata o scădere accentuata în 

perioada 2000-2005 la toate nivelurile (primar, gimnazial şi liceal), urmată de o 

relativa stagnare a numărului de elevi din învăţământul liceal, primar şi 

gimnazial, în următorii 4 ani şcolari. Variaţia numărului de elevi   se menţine în 

trend uşor scăzător. 

 

La nivelul judeţului Cluj raportul elevi/cadru didactic este mult mai mic 

decât media naţională şi pe regiunea Nord-Vest. Raportul elevi/profesor a 

înregistrat scăderi semnificative comparative cu anul şcolar 2007-2008, dar în 

ultimii ani se constata o uşoară tendinţă de creştere atât la nivel liceal cat şi la 

învăţământul profesional. În anul şcolar 2011-2012, datele statistice oferite de 

INS arată o creştere semnificativă a numărului de elevi/ profesor comparativ cu 

perioada anterioară.  

 

În ceea ce priveşte resursele umane din învăţământul tehnic şi profesional 

din judeţul Cluj se constată un trend crescător la numărul de norme de profesori 

concomitent cu scăderea numărului de norme de maiştri instructori. Începând 

din anul şcolar 2008-2009 se constata o scădere a numărului de norme pentru 

profesori ca urmare a scăderii numărului de elevi la nivel de judeţ. Situaţia este 

asemănătoare la nivel de regiune .Scăderea numărului de norme didactice pentru 

pregătirea/instruirea practică este generată de reforma curriculară modulară 

unde elevii beneficiază de un număr sporit de ore de pregătire practică (ore de 

laborator)care intră în normele de predare ale profesorilor. Reducerea numărului 

de clase prin scăderea populaţiei şcolare la nivelul judeţului a  dus la diminuarea 

numărului de norme pentru maiştri instructori. 
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Asigurarea calităţii la nivelul şcolilor din învăţământul profesional şi tehnic 
parcurge următoarele etape principale: 

 Elaborarea planului de acţiune al şcolii (PAS) pentru următoarea perioadă 

de patru ani  

 Monitorizare internă coordonată de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea 

Calităţii din şcoală 

 Elaborarea raportului de auto-evaluare de către Comisia pentru Evaluarea 

şi Asigurarea Calităţii şi transmiterea lui la ISJ / ISMB şi CNDIPT. În 
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raportul de autoevaluare, este evaluată performanţa şcolii la nivelul fiecărui 
descriptor de performanţă şi sunt precizate dovezile prin care această 
performanţă poate fi dovedită. 

 Elaborarea planului de îmbunătăţire a calităţii, parte din PAS,  de către 
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii şi  transmiterea lui la ISJ/ 

ISMB spre avizare.  

 Revizuirea Planului de Acţiune al Şcolii , în concordanţă cu planul de 

îmbunătăţire a calităţii. 
 

La nivelul judeţului Cluj se apreciază că serviciile de orientare şi consiliere au 
fost îmbunătăţite; a crescut numărul profesorilor consilieri la nivelul judeţului 
ajungându-se în anul şcolar 2010-2011 la 93. Au fost formaţi profesori şi 

consilieri cu privire la orientarea carierei profesionale a elevilor şi a crescut 
numărul de profesori consilieri. Se remarcă faptul că 59 % din scoli au cabinete 
şcolare de asistenţă psiho-pedagogică dotate la nivelul standardelor. Toate 

acestea duc la o îmbunătăţire a serviciilor de consiliere şi orientare profesională 
pentru elevi şi adulţi. 

Orientarea şi consilierea elevilor poate fi abordată şi sub aspectul tendinţelor 
şi evoluţiilor în sondajele de opinie ale elevilor. Analizând opţiunile elevilor din 
sondajul efectuat în rândul elevilor absolvenţi ai claselor a VIII-a, se constată  că 

interesul elevilor pentru filiera teoretică se menţine la nivelul a 45%-50%  în timp 
ce opţiunile elevilor pentru filiera tehnologică şi şcoala de arte şi meserii sunt 

situate  sub 20%. La nivel regional opţiunile elevilor pentru filiera tehnologică şi 
SAM sunt în creştere mai ales în mediul rural.  

Calitatea procesului educaţional este influenţată într-un mod hotărâtor de 

gradul de dotare cu mijloacele de învăţământ şi echipamente didactice. 
Infrastructura şcolar necesită încă multe îmbunătăţiri, atât la nivelul clădirilor, 
cât şi al dotării cu materiale didactice. 

Toate cele  32 de unităţi de învăţământ ÎPT din judeţul Cluj monitorizate 
privitor la condiţiile de învăţare au autorizaţii sanitare de funcţionare pentru 

spaţiile de învăţământ şi în 23 de şcoli a fost realizată evaluarea riscului la locul 
de muncă. Referitor la realizarea unor amenajări pentru accesul persoanelor cu 
dezabilităţi mai mult de jumătate din numărul şcolilor nu au astfel de dotări. 

Referitor la dotarea laboratoarelor şi atelierelor şcoală  la nivelul minimal al 
standardelor de pregătire profesională, la nivelul judeţului Cluj este realizată în 
proporţie de 97,3%, iar dotarea la nivelul standardelor europene este asigurată în 

45,87% din numărul total de laboratoare şi ateliere, nivel mai ridicat decât cel de 
la nivel regional. 

Gradul de cuprindere în învăţământ la nivelul judeţul Cluj, s-a menţinut 
aproximativ constant la toate categoriile de vârstă în perioada anilor şcolari 2002- 
2010, la niveluri cuprinse între 81% şi 100,7%. 
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 Dacă gradul de cuprindere în învăţământul obligatoriu, pe ansamblul 

populaţiei, este destul de ridicat la nivelul judeţului,există încă probleme privind 
participarea la educaţie a copiilor provenind din medii defavorizate, în special a 
celor care aparţin minorităţii rromă. 

Rata abandonului la nivel liceal şi profesional în intervalul 2002-2009 , 
înregistrează o scădere în perioada anilor şcolari 2003-2004, 2004-2005 şi 2005-

2006, înregistrând apoi o creştere accentuate în anul şcolar 2006-2007 şi 2007-
2008 mai ales la învăţământul profesional. Judeţul Cluj înregistrează valori 
destul de ridicate ale abandonului şcolar la nivelele de învăţământ analizate dar  

ele sunt apropriate de media regională. Pentru scăderea abandonului şcolar este 
necesară îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere precum şi elaborarea 
unor programe care să urmărească diminuarea şi prevenirea abandonului şcolar 

cu precădere în mediul rural, comunităţile etnice dezavantajate, zonele afectate 
de migrarea populaţiei. 

Pe fondul scăderii populaţiei şcolare şi a unor politici discutabile sau mai 
puţin inspirate am asistat la creşterea populaţiei din mediul liceal şi la o scădere 
semnificativă a celei din cadrul învăţământului profesional. 
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Analizând planurile de şcolarizare în perioada 2004-2011 se poate spune 
că oferta educaţională a fost armonizată cu piaţa muncii pentru a menţine 

echilibru constant între cerere şi ofertă şi că ponderea elevilor de la învăţământul 
profesional şi tehnic admişi în clasa a IX-a reprezintă circa 50% din totalul 
elevilor admişi. Se constata de asemenea ca exista încă diferenţe între planul de 

şcolarizare proiectat şi cel realizat din aceleaşi motive care au generat evoluţia 
populaţiei şcolare în licee şi în şcoli profesionale. 

Analiza SWOT a corelării ofertei de formare profesională cu cererea relevă 
câteva puncte slabe şi câteva ameninţări dar şi punctele tari şi oportunităţile 
existente: 

Puncte slabe: 
 Atractivitatea redusă a învăţământului profesional şi tehnic (deşi a crescut 

numărul de profesori consilieri) opţiunile elevilor se menţin în continuare la 
nivel scăzut 20% pentru învăţământul profesional; 

 Lipsa unei baze de date privind inserţia absolvenţilor; 

 Număr redus de unităţi de învăţământ autorizate pentru programe de 
educaţie a adulţilor  

 Dezvoltarea insuficientă a competenţelor antreprenoriale ale elevilor, 

inclusiv prin Curriculum în Dezvoltare Local (CDL); 
 Colaborarea formala în unele cazuri  la elaborarea  CDL în parteneriat cu   

economici;   
Ameninţări:  
 Reducerea populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară până în 2025 cu până 

la 38,6%; 
 Participarea scăzută a adulţilor la programe de formare continuă - în 

contrast cu nevoile de formare în creştere şi ţintele europene ; 

 Interes scăzut al agenţilor economici pentru realizarea pregătirii practice de 
calitate şi a unor parteneriate eficiente cu unităţile de învăţământ; 

 Lipsa unor prognoze pe termen scurt şi mediu privind dezvoltarea 
sectoarelor/domeniilor economiei judeţene/locale; 

Puncte tari: 

 Creşterea gradului de adaptare a ofertei educaţionale la cererea de pe piaţa 
muncii, prin creşterea numărului de elevi la profilul servicii (la 37% ), 

scăderea profilului tehnic (la 46%), creşterea domeniilor, turism şi 
alimentaţie publica, transporturi, industrie alimentară, construcţii; 



 48 

 Existenţa a 3 unităţi de învăţământ  cuprinse în programele PHARE 
multianuale 2001, 2003; 

 Cadre didactice formate prin programele Phare multianuale, precum şi prin 

cursurile desfăşurate la CCD  capabile să utilizeze echipamentele 
specializate din dotarea şcolilor şi noi metode de predare/evaluare; 

 Buna funcţionare a structurilor parteneriale  la nivel judeţean (CLDPS); 

 Existenţa documentelor de planificare strategică pe termen lung a ofertei de 
calificare, corelată la toate nivelurile decizionale: judeţean (PLAI), unitate 

şcolară (PAS). 
 Reţele şcolare constituite între unităţile de învăţământ din proiectele Phare 

2001 şi între unităţile de învăţământ  profesional şi tehnic din judeţ, 

realizate cu scopul de diseminare a bunelor practici. 
 Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere a elevilor, prin creşterea 

numărului de profesori consilieri la nivelul judeţului (93) şi existenţa 
cabinetelor de orientare psihopedagogică în 59% dintre unităţile de 
învăţământ ÎPT;  

 Implementarea sistemului de asigurare a calităţii în învăţământul 
profesional şi tehnic în toate unităţile de învăţământ profesională şi tehnic; 

 Reorganizarea şi eficientizarea reţelei şcolare ÎPT, prin dezvoltarea 

echilibrată la nivelul zonelor judeţului, în corelare cu cerinţele pieţei 
muncii; 

 Asigurarea accesului egal în TVET  prin existenţa şcolilor cu predare în 
limbile minorităţilor, a claselor de învăţământ special şi a claselor de a II-a 
şansa ; 

 Îmbunătăţirea parteneriatului unităţilor de învăţământ cu agenţii 
economici, prin creşterea numărului de parteneriate ale unităţilor de 

învăţământ;  
 Îmbunătăţirea bazei materiale şi a infrastructurii unităţilor de învăţământ 

prin programele Phare TVET. 

 Dezvoltarea învăţământului privat, în special la şcoala postliceala; 
 Număr  mare de  absolvenţi de nivel 1 şi 2 care continua studiile la nivel 2, 

respectiv nivel 3; 

Oportunităţi: 
 Posibilitatea realizării de proiecte finanţate prin fondurile structurale 

pentru îmbunătăţirea infrastructurii şcolare (POR); 
 Atractivitatea judeţului pentru investitorii  străini  în  sectoarele economice 

dezvoltate în judeţ şi crearea de noi locuri de muncă (parcurilor industriale 

publice şi private-Cluj-Napoca); 
Ca urmare se pot formula câteva concluzii în urma analizei demografice, 

economice, a pieţei muncii şi a învăţământului profesional şi tehnic din judeţul 
Cluj.  

Eficientizarea reţelei şcolare va ţine cont de: sporul natural negativ, 

populaţie îmbătrânită,      populaţia viitoare preponderent feminină în anumite 
zone, necesitatea de creşterea accesului pentru grupurile etnice dezavantajate, de 
educaţie multiculturală. 

  Este necesară implicarea unităţilor de învăţământ ca furnizori de formare 
continuă, pentru pregătirea grupei de vârsta de mijloc pentru cerinţele de 

competenţe şi calificări cerute pe piaţa muncii. 
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Educaţia iniţială (prin sistemele IPT şi universitar) şi educaţia continuă, trebuie 
să fie deschise pentru dobândirea şi formarea de noi competenţe: mediu, calitate, 
comunicare, managementul riscului, conducerea afacerilor, pentru o activitate 

mai eficientă şi adaptată la condiţiile pieţei în continuă schimbare, precum şi 
pentru asigurarea competitivităţii. De asemenea creşte în importanţă necesitatea 
creşterii nivelului de calificare şi asigurarea unei pregătiri de bază largi, cu 

competenţe tehnice generale solide; necesitatea parteneriatelor scoală agent 
economic ca şi realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor economici. 

 Oferta de şcolarizare trebuie să fie adaptată nevoilor pieţei muncii. Deci, 
trebuie să aibă loc acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a 
elevilor. 

Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva 
învăţării pe parcursul întregii vieţi nu mai este o opţiune! Implicare activă a 

şcolilor ca furnizori de formare pentru adulţi pentru: creşterea nivelului de 
calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru adaptarea la 
schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi, adecvarea calificării 

cu locul de muncă, reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii, 
recunoaşterea şi valorificarea experienţei profesionale şi a competenţelor 
dobândite pe cale formală şi informală, diversificarea ofertei de formare şi 

adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de formare la distanţă, 
consultanţă, etc., trebuie să devină realităţi cotidiene. 

Pentru a realiza o eficienţă sporită a actului educaţional este necesară  analiza 
şi reorganizarea permanentă a reţelei şcolare în scopul reducerii claselor cu 
efective mici.  

Pentru a beneficia de sisteme de educaţie şi formare de calitate, se impune 
modernizarea infrastructurii educaţionale şi de formare, inclusiv prin dotarea cu 

echipamente şcolare şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) . 
Asigurarea accesului la formarea iniţială de nivel cât mai înalt, prin acordarea 

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

proveniţi din mediul rural sau din grupuri vulnerabile şi flexibilizarea rutelor de 
reintrare în sistemul educaţional.  

Asigurarea accesului şi a participării la educaţie/servicii educaţionale de 

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

Stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la următorul nivel 
de calificare în perspectiva 2013 (rata abandonului şcolar timpuriu să nu 
depăşească 15%, respectiv rata de absolvire a învăţământului secundar să fie de 

cel puţin 85 % dintre cei în vârstă de 22 de ani )  
 La nivel judeţean OBIECTIVUL GENERAL este: Creşterea calităţii 

educaţiei şi formării continue prin TVET şi dezvoltarea ofertei  educaţionale 
pentru adulţi!  
 De aici rezidă PRIORITĂŢILE la nivel judeţean Fiecare cu obiectivele ei: 

 Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi 
tehnic     

 - Întărirea capacităţii de management, planificare şi monitorizare  

   
 - Restructurarea reţelei şcolare în vederea eficientizării acesteia  
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 - Formarea directorilor unităţilor de învăţământ  din judeţul Cluj pentru 
dezvoltarea capacităţilor de marketing  

 Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii 

     
 - Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii şi creşterea 

nivelului de calificare în sectoarele prioritare ale regiunii   

       
 - Diversificarea calificărilor pentru elevi şi adulţi, cu scopul valorificării 

potenţialului de dezvoltare economică al judeţului    
      

 - Dezvoltarea educaţiei antreprenoriale 

 Dezvoltarea parteneriatului social (pentru îmbunătăţirea  calităţii în TVET ) 
     

 - Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a 
ofertei educaţionale la specificul pieţei muncii     
     

 - Modernizarea infrastructurii şi dotarea corespunzătoare a unităţilor TVET 
 Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi 

şi adulţi      

 - Creşterea numărului de profesori consilieri pentru a asigura necesarul de 
formare din fiecare judeţ        

     
 - Formarea profesorilor consilieri din cabinetele şcolare pentru orientarea 

profesională a clienţilor (elevi, diriginţi, părinţi) 

 Creşterea calităţii  în procesul educaţional  şi egalitatea de şanse în TVET
      

 - Iniţierea şi sprijinirea programelor de formare a cadrelor didactice TVET 
pentru dobândirea de competenţe necesare instruirii şi educaţiei pentru 
adulţi         

 - Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea metodelor 
moderne de predare-învăţare        
     

 - Promovarea integrării persoanelor dezavantajate şi cu handicap în 
sistemul de învăţământ formal normal şi dezvoltarea de programe de 

formare profesională speciale     
 - Modernizarea infrastructurilor şi asigurarea de facilităţi şi materiale 

didactice  

 Corelarea  învăţământului  universitar  cu învăţământul profesional şi 
tehnic     

 - Eficientizarea relaţiilor dintre  învăţământul universitar şi învăţământul 
profesional şi tehnic 
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Ţintele pe domenii de activitate în vederea structurării planurilor de 
şcolarizare până în anul 2020 pentru  judeţul Cluj în baza prognozelor de nevoi 
de formare sunt reliefate în tabelul de mai jos. 

 

Domeniu de pregătire 
 
 

Plan şcolarizare realizat 
la clasa  a IX-a în anul 

şcolar 2011/2012 

Nevoi prognozate de formare 
profesională pentru 2013-2020) 

(nivelul 2+ nivelul 3 de calificare) 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

% % 

agricultură 2 61 2.1 2 

silvicultură 1 26 0.9 1 

protecţia mediului 4 117 4.1 5 

ind. alimentară 4 116 4.0 5 

comerţ 2 61 2.1 8 

economic 15 453 15.8 11 

turism şi alimentaţie 11 341 11.9 10 

estetica şi igiena corpului 
omenesc 1 32 1.1 

2 

construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice 9 275 9.6 

10 

mecanică 18 541 18.8 20 

electric 7 209 7.3 7 

electromecanică 0 0 0 1 

electronică automatizări 11 314 10.9 6 

chimie industriala 1 29 1.0 1 

materiale de construcţii 0 0 0 0 

fabric. prod. din lemn 1 26 0.9 2 

industrie textilă şi pielărie 6 191 6.6 7 

tehnici poligrafice 1 32 1.1 0 

Producţie media 2 51 1.8 2 

TOTAL 96 2875 100,0% 100,0% 
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2.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN 
 
  

 Şcoala noastră este o instituţie de învăţământ complexă, ea conţinând atât 

ciclul gimnazial, liceal cât şi şcoala postliceală şi şcoala de maiştri.  
Procesul de predare învăţare este asigurat de profesori de specialitate 

calificaţi preocupaţi continuu de formarea lor profesională. Se poate remarca 

participarea în număr mare la activităţile de formarea continuă a cadrelor 
didactice, în perioada 2013-2015 fiind parcurse peste 46 de cursuri de formare 
de către un număr de 122 de cadre didactice. 

 
Cursurile  de formare care au fost parcurse de cadrele didactice în anul 

şcolar 2014-2015:  

Nr.  

crt. 

Comisie 

metodică 

Program de 

formare/ activitate 

metodică 

Număr 

participanți 

Observații 

1.  
Limbă și 

comunicare 

 Program de 
formare 
acreditat 

3 20 de credite 

profesionale 

transferabile 

2. 
Științe 

 Program de 
formare 

acreditat 

2 20 de credite 

profesionale 

transferabile 

 Program de 
formare 
neacreditat 

1 20 de ore 

3. 
Socio-umane 

 Program de 
formare 

neacreditat 

2 20 de ore 

 Activitate 

metodică 
CJAPP 

1 lunar 

4. 
Sport-Arte 

 Program de 
formare 
neacreditat 

1 20 de ore 

5. 

Tehnică 

 Program de 
formare 

neacreditat 

25 20 de ore 

 Activitate 

metodică 

25 lunar 
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Cursurile  de formare care au fost parcurse de cadrele didactice în anul 
şcolar 2012-2013:  
 

Nr
crt 

Forma de perfecţionare 
Nr. cadre 
didactice 

1 
Inovaţie şi performanta în dezvoltarea profesionala a 

cadrelor didactice din mediul urban 
14 

2 
Competente integrate pentru societatea cunoaşterii 
CCD Cluj, proiect POSDRU/87/1.3/S/55336 

4 

3 Utilizarea avansata a instrumentelor TIC, MEN şi SIVECO 22 

4 

Competențe în comunicare. Performanță în educație, MEN şi 

Universitatea de Arta Teatrala şi Cinematografica “I. L. 

Caragiale” Bucureşti, proiect finanţat din Fondul Social 

European, POSDRU 

8 

5 

Formarea continua a profesorilor de romana în societatea 

cunoaşterii, modulul I şi II, MEN, ISJ Cluj, CCD Cluj, ISJ 

Botoşani 
3 

6 

Integrarea profesorilor de matematica în societatea 

cunoaşterii, POSDRU/87/1.3/S 63671 ISJ Iaşi, CCD Cluj, ISJ 

Cluj 
3 

7 

Masterat „Managementul şi ingineria calităţii” Universitatea 

Tehnică Cluj, Facultatea de construcţii de maşini 2011-2013 1 

8 

Proiectul Posdru 62665 - formarea continuă a cadrelor 
didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în 

predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel 
european a competenţelor lingvistice,  

1 

9 
Coordonate ale unui nou cadru de referinţa al curriculumului 

naţional, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 
4 

10 
Profesor evaluator competenţe profesionale acreditat MENord 
Ministru 4736/12.07.2012 POSDRU/57/1./s/30768 

2 

11 
Formatori de profesori - evaluatori de competențe 

profesionale”POSDRU/57/1./s/30768 
2 

12 
ECDL Start Certificate, Furnizor Societatea comerciala ECDL 
ROMANIA 

6 

13 
Curs de specializare  autorizat CNFPA pentru ocupaţia 

METODIST, Centrul Naţional de Training EDUEXPERT 
4 

14 
Curs de specializare autorizat CNFPA pentru ocupaţia 
MENTOR, Centrul Naţional de Training EDUEXPERT 

1 

15 

Curs de formare profesionala autorizat CNFP în domeniul 

educaţiei incluzive/speciale, Universitatea Babeş Bolyai Cluj 
Napoca, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 

1 

16 FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe 4 
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platforme mecatronice POSDRU/87/1.3/S/64069 

Universitatea Tehnica Cluj-Napoca 

 
 

 
Reamintim cursurile  de formare care au fost parcurse de cadrele didactice 

în anul şcolar 2011-2012  

Nr
. 

crt 
Forma de perfecţionare 

Nr. cadre 

didactice 

1 
Programul de formare profesională flexibilă pe platforme 

mecatronice ,, POSDRU/87/1.3/S/64069  
5 

2 

Participarea la proiectul ,,Dezvoltarea sistemului naţional 
de management şi asigurare a calităţii în învăţământul 

preuniversitar’’ (ID 2984) 
6 

3 

Participarea la proiectul:„Reţea Naţională de Formare 

Continuă a Cadrelor Didactice din Învățământul 
Preuniversitar în Domeniile Informaticii, Tehnologiei, 

Comunicațiilor şi Dezvoltării Durabile – CONCORD” 
POSDRU/85/1.3/S/ 61397 - Management 

3 

4 

Proiectul ,, Educaţia şi formarea profesională în sprijinul 
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 

cunoaştere,, POSDRU/85/1.1/S/57551 rețeaua 5 

2 

5 

Participarea la proiectul „Corelarea ofertei educaţionale a 
învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei 
muncii” POSDRU/55/1.1/S/37932   

2 

6 
Proiectul ,,Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional 
şi Tehnic (CRIPT),, ID 58832 

6 

7 

Proiectului ,,Parteneriat transnațional pentru dezvoltarea 

învățământului preuniversitar tehnic prin aplicarea 
sistemului german de proiecte pentru lucrări practice în 

atelierele școală din România,, - SGLP -3p 

4 

8 
Implicarea școlii în proiectul ,, Inovație și performanță în 
dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul 
urban,,acreditat OMECTS 3284/17.02.2012 

20 

9 
Participarea la proiectul E-formare, Competenţe integrate 

pentru societatea cunoaşterii ID 57677  
19 

10 
Participarea la proiectul ,,Abordări inovative în didactica 
disciplinelor din aria curriculară Tehnologii,, 

POSDRU/87/1.3/S/58422 

3 

11 
Proiectul,, Creșterea capacității de absorbție a absolvenților 

IPT pe piața muncii, prin monitorizarea inserției socio-
profesionale,, ID 57677  

1 

12 

Curs ,,EDUEXPERT III,, destinat personalului de conducere:  

   I - Management educațional 

   II –Comunicare și curriculum 

2 
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13 

Participarea proiectului:„Reţea Naţională de Formare 

Continuă a Cadrelor Didactice din Învățământul 
Preuniversitar în Domeniile Informaticii, Tehnologiei, 

Comunicațiilor şi Dezvoltării Durabile – CONCORD” 
POSDRU/85/1.3/S/ 61397   TIC 

5 

14 
Didactica Educaţiei  antreprenoriale 
 ( FSEGA) 

1 

15 Didactica economiei ( FSEGA)-  1 

16 
ECDL Permisul European de conducere a computerului Start 

 
6 

17 
Bursa Erasmus pentru cercetare doctorală 
- perioada 11.04.2012 - 11.07.2012 
- Paris 3 - Sorbonne Nouvelle - Paris 

1 

18 
Curs Auditor al Sistemelor de calitate 
 ISO9001 CNFPA 

1 

19 
Curs Manager al Sistemului de  
calitate ISO9001 CNFPA 
 

1 

20 
Proiect Împreună pentru calitate în educaţie - Dezvoltarea 
resurselor umane din învăţământul preuniversitar prin 
parteneriat educational-POSDRU/57/1.3/S/33057 

1 

 
Activităţile de predare-învăţare, corelate cu fiecare nivel de şcolarizare, sunt 

atractive datorită pregătirii bune a lecţiilor de către profesori, dar mai ales 

datorită relaţiei deschise profesor-elev, a activităţilor centrate pe elev, a muncii în 
echipă. Majoritatea profesorilor lucrează pe baza metodelor moderne conducând 
clasa spre atingerea obiectivelor lecţiilor prin activităţi independente, pe grupe 

sau la nivel de clasă, având şi o ofertă mare de material didactic. Nu este neglijat 
aspectul formativ şi pragmatic al lecţiilor, care astfel dau elevilor încredere în 

propriile forţe, motivându-i în actul învăţării. Aplicând consecvent noile curricula, 
portofoliile metodologice şi ghiduri, şcoala, prin profesorii ei formează elevilor 
competenţe profesionale şi sociale şi le dezvoltă abilităţi şi deprinderi în 

practicarea meseriei alese.  

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din şcoală asigură 

aplicarea tuturor celor 7 principii ale calităţii începând din anul 2008.  
Toate clasele beneficiază de o bază materială bună dar care trebuie 

continuu modernizată şi mărită. Pe lângă cele 48 de săli de clasă, există 

cabinetele de curs pentru cultură generală (lb. română, lb. moderne - laborator 
fonic, matematică, fizică, chimie, biologie, geografie), cabinetele de curs pentru 
cultura tehnică. Tabloul este completat de 3 cabinete de tehnologia informaţiei 

(peste 130 PC-uri) din care unul în curs de modernizare, de o clasă dotată cu o 
tablă interactivă, de biblioteca cu sală de lectură (cca. 40.000 volume), de sala de 

sport modernă şi terenurile de sport exterioare cu dotări noi, covor sintetic (coşuri 
pentru baschet). Există un cabinet al consilierului psiholog şcolar şi un cabinet 
medical asigurând serviciile de calitate ale cadrelor calificate. Activitatea practică 

în şcoală se desfăşoară în atelierele-şcoală (construcţii, instalaţii+lăcătuşerie, 
electrotehnică, tâmplărie-dulgherie, care au o dotare bună atât din participarea 

în cadrul programului Phare VET cât şi ca urmare a câştigării unor concursuri de 
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proiecte (Koln). Materialele didactice aflate în cabinetele pentru cursuri de cultură 
generală permit desfăşurarea bună a lecţiilor. Echipamentele au fost înlocuite şi 
modernizate prin Programele Guvernamentale de dotare a şcolilor (fizică, chimie, 

biologie, sală sport etc.). 
O preocupare constantă a conducerii şcolii şi a întregului colectiv de cadre 

didactice este activitatea de consiliere şi orientare vocaţională oferită elevilor 

începând de pe băncile gimnaziului şi încheindu-se la finele clasei a XII-a, fără a 
omite nici un moment clasele terminale de la liceu seral (a XIV-a). 

Anii şcolari între 2009 şi 2011 au început sub imperiul crizei economice şi 
a modificărilor majore aduse legislaţiei în domeniul învăţământului. Activitatea de 
consiliere a întregului colectiv de cadre didactice are în vedere în această perioadă 

diseminarea şi analiza schimbărilor şi sprijinirea elevilor din clasele a XII a şi a 
XIV a,seral, în vederea susţinerii bacalaureatului în noua sa formă. 

 Lipsa fondurilor se face mai resimţită ca niciodată. Scăderea numărului de 
elevi care fac practică (reducerea numărului de ore de practică) afectează mult 
lucrările de întreţinere interne şi volumul colaborărilor cu agenţii economici pe 

această linie. 
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 Calificari pentru liceu 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 

Şcoala postliceală (2 ani) 

 
•   topograf în construcţii 
•   proiectant decoraţiuni 

interioare 

Şcoala de maiştri  (2 ani) 

•   maistru instalator în construcţii 

•    maistru construcţii civile, 
industriale şi agricole. 

Liceu tehnic 
cls. IX-XII 

-  tehnician desenator pentru 
construcţii şi    
 instalaţii 
-  tehnician în construcţii şi lucrări 
publice  

-  tehnician electrotehnist  

-   tehnician ecolog şi protecţia 
calităţii mediului 
-  tehnician in silvicultură şi 
exploatări forestiere 
-  tehnician designer mobilă şi 
amenajări interioare 
-  tehnician în prelucrarea 
lemnului 

 



 58 

 Concluzii: 
 

Curriculumul atât pentru cultură generală dar mai ales pentru cultură 

tehnică este permanent analizat în comisia de specialitate şi adaptat nevoilor 
diferite ale elevilor. 

Politica şcolii este de a încuraja creativitatea elevilor, de a-i ajuta să-şi 

descopere talentele şi abilităţile, de a le forma deprinderi de muncă prin activităţi 
şcolare şi extracurriculum, atractive pentru aceştia. 

Profitând de cele expuse, elevii noştri, pregătiţi în mod competent de 
profesorii lor au obţinut rezultate bune atât la olimpiade la concursurile 
interdisciplinare cât şi la concursurile pe meserii. 

            Pentru asigurarea calităţii procesului de învăţare-predare sub toate 
aspectele sale, pentru a răspunde cerinţelor societăţii civile, a agenţilor economici 

şi pentru a putea răspunde rapid la schimbările ce pot apărea într-un ritm uneori 
foarte alert, şcoala noastră a iniţiat sau a răspuns prompt şi favorabil 
propunerilor de parteneriat cu instituţii din ţară sau din străinătate. Entuziasmul 

elevilor şi profesorilor şcolii a dus la desfăşurarea în bune condiţii a mai multor 
programe: 

PROGRAME DERULATE în ANUL ŞCOLAR 2012-2013 

•Fundaţia Noi Orizonturi – pentru activitatea Clubului de Iniţiativă Comunitară 
Tineret IMPACT 

•ARAS pentru Proiectul „Abordări integrate de prevenire HIV/SIDA în România” 

•Fundaţia Clinica PROVITA – pentru programul educativ privind bolile cu 

transmitere sexuală 

•Crucea Roşie Română – protocol de participare 

•Primăria Municipiului Cluj –  „Iubesc Clujul curat” 

•Parteneriat de colaborare cu Şcoala „Ştefan Pascu” Apahida 

•Liceul Teoretic „Avram Iancu” – „Împreună construim viitorul”,  

•Parteneriat cu Asociaţia Little People România pentru  

participare la „Zece pentru România” 

•Asociaţia noi orizonturi – „Prevenţia şi depistarea cancerului” 

•Parteneriat cu liceul Lissesy Yozgat Turcia 

•Parteneriat cu firma Knauf 

•Casa Corpului Didactic Cluj în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/55336 E-
Formare – Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii, în vederea 

asigurării managementului formării continue la care au participat 20 cadre 
didactice şi  la nivelul şcolii sunt 4 formatori 

•CNDIPT în cadrul proiectului  POSDRU/85/1.1/S/57551 „Îmbunătăţirea 

calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale” proiect 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!; 2 experţi 
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•Asociaţia de Sprijinire , Promovare şi Cooperare a Tinerilor PROTIN în cadrul 
proiectului” ACTIV – Servicii integrate pentru inserţia tinerilor pe piaţa muncii din 
Regiunea de Nord –Vest” POSDRU 104/5.1/G/81634 

•Institutul de Training, Studii şi Cercetări PIMMJM, în cadrul proiectului 
ACŢIONEAZĂ FLEXIBIL, implicaţi fiind elevii între 13 şi 18 ani 

•Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie(FRCCF) pentru 
promovarea interesului superior al copilului, respectiv asigurarea dreptului 

copilului la educaţie, dezvoltare emoţionale, mentală, integrare socială, precum şi 
a celorlalte drepturi aşa cum sunt ele descrise în Convenţia Naţiunilor Unite 
privind drepturile copiilor, beneficiari fiind tinerii cu situaţii familiale şi financiare 

deosebit de dificile 

•Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, instituţie nonguvernamentală care 

are ca scop realizarea proiectelor de prevenire şi consiliere antidrog 

•Organizaţia creştină AGAPE , instituţie nonguvernamentală care are ca scop 

promovarea valorilor familiei tradiţional-creştine în societate în cadrul Campaniei 
„Ce trebuie să ştii înainte să te căsătoreşti ?” 

•Asociaţia PREVENTIS instituţie nonguvernamentală, având ca scop promovarea 

Campaniei Antidrog 

•Colegiul Tehnic de Transporturi în cadrul Proiectului Leonardo da Vinci, 

ADVANCED STUDY PROGRAM, TRIPLE COMMITMENT (IVT_PLM), „Investing on 
the Future”, în parteneriat cu  elevii din Turcia implicaţi în proiect şi cu firma 

TOYOTA Cluj şi cu firma S.C.„Someşul”S.A. Cluj 

• Continuarea programului “Happy-Hippo-Show” de transmitere a mesajelor 

pozitive în educaţie. 
 

PROGRAME DERULATE în ANUL ŞCOLAR 2014-2015 

 Proiect de incluziune,Servicii de incluziunea rromilor- Proiectul ROMEDIN 
(Servicii socio -educationale pentru incluziunea romilor)- împreună cu UBB 

Cluj  

 Proiect de combatere si prevenire a violentei organizat la nivelul scolii- 

Spune Nu violenței! împreună cu Asociaţia ARTEMIS 

  Proiect internaţional de educatie ecologica- Eco-scoala- împreună cu 

Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE), SC ROSAL SA, 
USAMV, Agentia de mediu, Directia silvica Cluj 

 Proiect cultural- European Day of Languages - Colegiul Tehnic “Anghel 
Saligny”şi 

           Consiliul elevilor 

 Program de sprijinire a copiilor aflati in situatii socilale si scolare dificile- 

Clujul are suflet- împreună cu FRCCF şi Colegiul Tehnic “Anghel Saligny 

 CAEJ-Proiect de voluntariat- Bunul samaritean!- Colegiul Tehnic “Anghel 

Saligny” împreună cu Azilul de batrani 
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 Proiect de educatie pentru sanatate -- Vreau sa aflu! – ASCOR, Colegiul 
Tehnic “Anghel Saligny 

 CAEJ- Festival de teatru dezbatere- Happy Hippo Show- Colegiul Tehnic 
“Anghel Saligny” şi“ Peace Forum”,“Estuar”, Scolile participante la festival 

 Parteneriat urban-rural- De la gimnaziu la liceu- Colegiul Tehnic “Anghel 
Saligny”şi Liceul Tehnologic “Stefan Pascu “Apahida, Şcoala cu clasele I-

VIII, “Ion Agârbiceanu” 

 Proiect International pentru activități de voluntariat profesori elevi pentru 

protejarea mediului- ECO-Scoala 2013-2015- împreună cu Centrul 
Carpato Danubian de Geoecologie 

 Proiect Comenius Multilateral  Project - “The Heritage Of Cultures And 

Traditions In Pluralistic Society – Religious Traditions” împreună cu 
 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących, Nr 2 w Tarnowie – Polonia, țara 

coordonatoare; 
           2. "VasilLevski" High-school- Bulgaria ; 

           3. EyüpKızAnadolu İmam HatipLisesi - Turcia ; 
           4. Agrupamentode Escolas de Sardoal- Portugalia ; 
           5. IES ArcebispoXelmírez I- Spania ; 

           6. PitagoraCollege- Italia ;- Profesori si elevi din ţări europene 

 Program  International - Activitati de voluntariat profesori elevi pentru 

protejarea mediului- Programul “Educaţie KAIZEN pentru România” 
“KAIZEN – 5S Public”- Institutul KAIZEN România , Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca,  Sunimprof Rottaprint, KAIZEN Manager Club și AOTS – 
Asociația de Management Japonez din România 

 Proiect Leonardo Mobilități transnaționale- CLEAN, CLEVER ENERGY FOR 

A SUITABLE FUTURE- European Projects Development, Portugalia - 20 
elevi între 16 şi 18 ani 

 Proiect POSDRU /160/2.1/S/141384- Proiectul Skills for Jobs- AJOFM 
Cluj, Asociatia Inceptus Romania, ISJ Cluj 

 Proiect POSDRU 22/2.1/G/33487- Proiectul Valenţe Culturale ale 
Securităţii şi Sănătăţii în muncă “Ştiu şi aplic” Ministerul 

Muncii,Protecţiei Sociale, Inspecţia Muncii şi MEN si ISJ Cluj 

 Proiect de formare profesionala- Proiectul KNAUF Junior Trophy 

2015„Tehnologii de montare Knauf” Knauf Gips Romania- Elevi de liceu 
tehnic si școala profesionala 

 Proiect POSDRU/85/1.1/s/58832-Curriculum Reviziut în Învatamîntul 

Profesional si Tehnic (CRIPT)- CNDIPT – MEN- profesori din catedra de 
Tehnologii 

 Proiect cultural, orientare scolara si profesionala- Ziua Meseriilor 

Tradiționale la Castelul Bánffy- împreună cu TRANSYLVANIA  TRUST 
 

 

 

http://colegiulsalignyecoscoala.wikispaces.com/home
http://colegiul-saligny.ro/comenius
http://colegiul-saligny.ro/comenius
http://www.cript-tvet.ro/
http://www.cript-tvet.ro/
http://www.cript-tvet.ro/
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PROGRAME DERULATE în ANII ANTERIORI 

 Programul Leonardo da Vinci AWARD – „Mediul construit accesibil tuturor” 

 Programul Leonardo da Vinci – “Pregătire profesională la nivel european 

utilizând aplicaţia CAD” WBS TRAINING AG. Dresda, Germania. 
 Programul Happy-Hippo-Show de transmitere a mesajelor pozitive în educaţie. 
 

Relaţiile de parteneriat cu şcoli din Europa se circumscriu necesităţii 
cunoaşterii reciproce, a adaptării stilului de muncă şi de conştiinţă civică de la 

noi cu cel din Comunitatea Europeană şi se dezvoltă sub forma schimburilor 
anuale de elevi însoţiţi de profesori cu scopul de a realiza proiecte practice, 
stabilite de comun acord. Am avut sau avem relaţii de parteneriat cu: 

 Liceul St. Joseph din Dijon – Franţa                
 Liceul St. George din Bristol – Anglia                

 Şcoala Tullangsskollan din Orebro – Suedia 
 Şcoala de construcţii din Viena – Austria. 
 Şcoala EPAL THESSALONIKIS - GRECIA  

 CENTRE DE STUDIS JOAN MARAGALL - SPANIA 
 ZESPOL SZKOL NR. 1 - POLONIA 
 INSTITUTO TECNICO COMERCIALA - TURISTICOSTATALE L. SICILIA -   

ITALIA 
 EUROPE “Leonardo Da Vinci” ASSOCIATION 

 IES (Internaţional Educational Society London) 
 Şcoli din reţeaua European Studies Program (ESP)  
 Şcoli din reţeaua ENO (Enviroment Network Online)  

 
 

Pe plan intern, întreţinem relaţii de schimb de bune practici cu toate şcolile 
mari de construcţii din ţară (Bucureşti, Iaşi, Baia Mare, Timişoara, Galaţi,Târgu-
Mureş, Deva). 

          Şcoala are bune relaţii de parteneriat cu agenţii economici reprezentativi pe 
piaţa construcţiilor civile (SC.ACI SA, SC.TCI SA, HIDROCONSTRUCŢIA SA-filiala 
nord-vest, RAJAC, E-ON-GAZ – nord - vest, BRIMCO SA, Transilvania SA, Napoca 

SA, Grupul 4 Instalaţii SA, Henkel România, Policolor, etc.) dar şi cu agenţi de 
mai mică anvergură. Aceste relaţii se circumscriu necesităţii de a asigura practica 

productivă a elevilor în aşa fel încât abilităţile şi deprinderile acestora să 
corespundă cerinţelor tot mai ridicate ale angajatorilor. De asemenea urmărim 
realizarea de venituri proprii utilizabile pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii 

şi pentru stimularea elevilor cu rezultate deosebite în activitatea şcolară. 

Pornind de la aceste aspecte, şcoala noastră a efectuat un sondaj de opinie  prin 

aplicarea de chestionare pentru beneficiarii direcţi, respectiv elevii, beneficiarii 
indirecţi, părinţi şi pentru cadrele didactice cu scopul de a evidenţia gradul de 
satisfacţie privind serviciile furnizate de unitatea de învăţământ. 

CHESTIONAR DE EVALUARE 
 A GRADULUI DE SATISFACŢIE A  ELEVILOR  CU PRIVIRE LA     

CALITATEA SERVICIILOR EDUCAŢIONALE  ŞI  DE FORMARE PROFESIONALĂ  
  

Unitatea de învăţământ Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”. 
Localitatea / judeţul Cluj-Napoca / Cluj 
Data evaluării septembrie 2013 
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Acest chestionar este realizat pentru a cunoaşte percepţia dumneavoastră cu privire la calitatea 
serviciilor de educaţie şi de formare profesională. 
Chestionarul este aplicat în cadrul evaluării interne a organizaţiei furnizoare de educaţie. 
Chestionarul este anonim, dar, pentru a putea face o analiză relevantă a informaţiilor pe care ni le 
oferiţi, vă rugăm să completaţi şi caseta cu datele de identificare. 

 

Caseta de identificare 
 

 1.      Nivelul de învăţământ:               gimnazial            liceal                   postliceal  

 

 2.      Sexul:                                          M                        F   

 

 3.      Mediul în care studiaţi:               Urban                 Rural                   

 
 
 
Vă rugăm să completaţi spaţiile punctate sau să bifați căsuța corespunzătoare opțiunii 
dumneavoastră!  
Vă mulţumim pentru sprijinul acordat şi vă asigurăm de confidenţialitatea răspunsurilor! 
 
1. Care sunt cele mai apreciate 5 calităţi ale unui profesor din şcoala ta? Numerotează-le de la 1 la 5  

(1- calitatea cea mai apreciată) 

 Îţi dă toate informaţiile 

 Te implică în aflarea răspunsurilor 

 Comunicativ 

 Intră la timp la ore 

 Elegant 

 Are umor 

 Înţelegător 

 Exigent 

 Bine pregătit profesional 

 Te lasă să faci ce vrei la ore 

 Îţi dă note mari 
2. Care ar fi 5 lucruri pe care le-ai face, dacă ai fi director? Numerotează-le de la 1 la 5  

(1- primul lucru dorit) 

 Ai dota şcoala cu calculatoare 

 Ai introduce uniforma 

 Ai schimba mobilierul 

 Ai înfrumuseţa curtea şcolii 

 Ai face parteneriate cu alte şcoli 

 Ai crea spaţii de sport 

 Ai organiza şi implica elevii în diverse activităţi cultural artistice 

 Ai urmări respectarea regulamentului şcolii 

 Ai sprijini elevii de vârf ai şcolii 

 Ai fi sever, dar drept cu elevii care nu au „cei şase ani de-acasă” 

 Ai fi intransigent cu cei violenţi 

 
3. Ce fel de conflicte există între tine şi colegii tăi? 

a. Violente 
b. Dispute între găşti 
c. Verbale (ceartă) 
d. Nu există 

4. Participi la soluţionarea conflictelor dintre colegii tăi? 
a. Mereu 
b. Câteodată 
c. Niciodată  

5. La cine apelezi în rezolvarea unor conflicte? 
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a. Colegi 
b. Profesori 
c. Părinţi 
d. Colegul preferat 
e. Director 
f. Diriginte 
g. Alţii  

 
    6. Eşti conştient că în viaţă trebuie să-ţi asumi responsabilităţi şi să ai opinii? 

 Da 

 Nu 
 

7. Ţi-au fost prezentate drepturile şi responsabilităţile pe care le ai? 
a. Da 
b. Nu 

8. Ce responsabilităţi ai la nivelul clasei/şcolii? 
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
9. Cum te-ai ales cu ele? 

a. Ţi-au fost impuse 
b. Ţi le-ai asumat tu 
c. Ai fost ales prin vot secret 

10. Ce responsabilităţi ţi-ar plăcea să ai? 
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
11. Ai participat la acţiunile de întrajutorare organizate de şcoală? 

a. Totdeauna 
b. Uneori 
c. Niciodată  
d. Nu sunt organizate de către şcoală 

12. Ai propus vreo activitate cu caracter civic? Dacă da, care?  
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
13. Ce probleme/informaţii transmiţi acasă despre viaţa din şcoală? 
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
14. Cu ce precizare/precizări din Regulamentul intern al şcolii nu eşti de acord? 
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
15. Ai avut şansa să lucrezi cu alţi elevi de la alte şcoli sau clase? Dacă da, precizează în ce împrejurări, 

la ce tipuri de activităţi ? 

        

..........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

Astfel din chestionarul aplicat elevilor au rezultat următoarele: 

La întrebarea 1. Care sunt cele mai apreciate 5 calităţi ale unui profesor din 
şcoala ta? Numerotează-le de la 1 la 5 (1 – calitatea cea mai apreciată) 

 

Răspunsul elevilor a fost:    
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La întrebarea : 
2. Care ar fi 5 lucruri pe care le-ai face, dacă ai fi director? Numerotează-le de la 
1 la 5 (1 – primul lucru dorit) 

Răspunsul a fost: 

 
 
 
La întrebarea : 

3. Ce fel de conflicte există între tine şi colegii tăi? 

Elevii au răspuns: 
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La întrebarea : 

4. Participi la soluţionarea conflictelor dintre colegii tăi? 

Elevii au răspuns: 

 

 

La întrebarea : 
5. La cine apelezi în rezolvarea unor conflicte? 

Elevii au răspuns: 
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La întrebarea : 
6. Eşti conştient că în viaţă trebuie să-ţi asumi responsabilităţi şi să ai 

opinii? 

Elevii au răspuns: 

 

La întrebarea : 

7. Ţi-au fost prezentate drepturile şi responsabilităţile pe care le ai? 

Elevii au răspuns: 
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La întrebarea : 
 

8. Ce responsabilităţi ai la nivelul clasei/şcolii? 

Elevii au răspuns: 

 

• Şeful clasei 

• Reprezentantul clasei în consiliul elevilor 

• Frecventarea orelor 

• Respect pentru cei din jur 

• învăţatul 

La întrebarea : 
9. Cum te-ai ales cu ele? 

Elevii au răspuns: 
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La întrebarea : 

 
    10.Ce responsabilităţi ţi-ar plăcea să ai? 

        Elevii au răspuns: 

• Orice – 1 elev 

• Decoraţiuni în general – 1 elev 

• Vicepreşedinte al consiliului elevilor – 1 elev 

• Şeful clasei – 1 elev 

• Fără răspuns – 1 elev  
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La întrebarea : 
11. Ai participat la acţiunile de întrajutorare organizate de şcoală? 
       Elevii au răspuns: 

 

La întrebarea : 

12. Ai propus vreo activitate cu caracter civic? Dacă da, care? 

 Elevii au răspuns: 

• Nici una – 2 elevi 

• Idei pentru proiecte – 1 elev 

• Târg de prăjituri – 1 elev 

• Vizită la căminul de bătrâni – 1 elev  

La întrebarea :  

13. Ce probleme/informaţii transmiţi acasă despre viaţa din şcoală? 

Elevii au răspuns: 

• Despre note – 4 elevi 

• Oboseală – 1 elev 

• Nu am înţeles la clasă – 1 elev 

• Certurile dintre colegi – 1 elev 

• Problemele clasei – 1 elev 

La întrebarea : 
14. Cu ce probleme/precizări din Regulamentul intern al şcolii nu eşti de acord? 

Elevii au răspuns: 
• Nici unul – 4 elevi 

• Că nu pot pleca acasă când lipseşte un profesor – 1 elev 

• Că nu pot face consultaţii în timpul anumitor ore – 1 elev  
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La întrebarea : 

15. Ai avut şansa să lucrezi cu alţi elevi de la alte şcoli sau clase? Dacă da, 

precizează în ce împrejurări, la ce tipuri de activităţi? 

Elevii au răspuns: 
• Nu – 1 elev 

• Fără răspuns – 1 elev 
• Activităţi pentru protejarea mediului – 1 elev 
• Clubul Impact AS – 1 elev 

• Ore în comun cu alte clase – 1 elev 
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CHESTIONAR DE EVALUARE 
 A GRADULUI DE SATISFACŢIE A PĂRINŢILOR  CU PRIVIRE LA     

CALITATEA  SERVICIILOR EDUCAŢIONALE ŞI DE FORMARE PROFESIONALĂ  
 
Unitatea de învăţământ Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” 
Localitatea / judeţul Cluj-Napoca/ Cluj 
Data evaluării septembrie 2013 
Acest chestionar este realizat pentru a cunoaşte percepţia DVS cu privire la calitatea serviciilor  de educaţie 
şi de formare profesională. 
Chestionarul este aplicat în cadrul evaluării interne a organizaţiei furnizoare de educaţie. 
Chestionarul este anonim, dar, pentru a putea face o analiză relevantă a informaţiilor pe care ni le oferiţi, vă 
rugăm să completaţi caseta de identificare.  
 
 

Casetă de identificare 
 

 1. Profesia:……………..…… 
 2. Studii: 

□ Liceu  
□ Şcoală postliceală 
□ Colegiu/ învăţământ superior de scurtă durată 
□ Învăţământ superior de lungă durată 

3. Vârsta 
    între 22 – 30 ani          31- 40 ani        41 – 50 ani          peste 50 ani 

4. Sexul 
    Masculin        Feminin 
 

 
Vă rugăm să completaţi spaţiile punctate sau să bifați căsuța corespunzătoare opțiunii 
dumneavoastră!  
Vă mulţumim pentru sprijinul acordat şi vă asigurăm de confidenţialitatea răspunsurilor! 
1. Ce motiv v-a determinat să alegeţi această şcoală pentru copilul dumneavoastră? 

 Apropierea de domiciliu   

 Faima şcolii  

 Faima unui anumit cadru didactic  

 Alt motiv .......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 
2. Cum apreciaţi serviciile educaţionale oferite de şcoala în care învaţă copilul dumneavoastră? 
 

Foarte bune Bune Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

    

 
3.  Cum apreciaţi activitatea cadrelor didactice, raportându-vă la următoarele aspecte? 

 

 
Nr 

 
  Aspecte  

Apreciere 

Foarte bună Bună  Satisfăcătoare  Nesatisfăcătoare 

1 Pregătirea profesională      

 
 
2 

Adecvarea metodelor de 
predare la particularităţile 
de vârstă şi la motivaţia 
fiecărui elev  

    

3 Mijloacele de învăţământ 
utilizate 

    

4 Metodele de evaluare 
folosite 

    

 
5 

Transparenţa şi 
obiectivitatea modului în 
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care realizează evaluarea 

 
6 

Informarea regulată privind 
progresul realizat şi 
rezultatele şcolare ale 
copilului dumneavoastră    

    

 
 
7 

Realizarea unor programe 
de pregătire suplimentară a 
elevilor cu/fără probleme la 
învăţătură 

    

 
8 

Implicarea elevilor şi a 
părinţilor în diferite proiecte 
educaţionale şcolare şi 
extraşcolare 

    

9 Relaţia profesor-elev, 
atitudinea faţă de elevi 

    

 
10 

Disponibilitatea pentru 
comunicarea cu părinţii 

    

 
4. Cum apreciaţi următoarele aspecte din viaţa şcolii? 

 

 
Nr 

 
Aspecte  

Apreciere 

 Foarte bună Bună   Satisfăcătoare    Nesatisfăcătoare 

 
1 

Realizarea orarului/ 
programului de studiu al 
elevilor  

    

 
2 

Consultarea părinţilor şi a 
elevilor în vederea alegerii 
disciplinelor opţionale  

    

 
3 

Accesul la serviciile de 
consiliere pentru elevi şi părinţi 

    

 
4 

Informarea părinţilor asupra 
aspectelor importante din viaţa 
şcolii 

    

 
 
5 

Promptitudinea cu care 
conducerea şcolii răspunde  
cererilor părinţilor care solicită 
informaţii de interes public 

    

 
 
6 

Prevederile Regulamentului 
intern şi respectarea acestora  

    

 
 
7 

Informarea elevilor şi a 
părinţilor cu privire la 
programele de studii, precum  
şi referitor la certificatele, 
diplomele şi calificările oferite 

    

 
 
 
8 

Informarea elevilor şi a 
părinţilor privind oportunităţile 
de educaţie şi de formare, la 
nivel local/regional/naţional, 
inclusiv referitor la posibilitatea 
obţinerii de burse                          

    

 
9 

Implicarea sistematică a 
elevilor şi a părinţilor în 
campaniile de prevenire a 
comportamentelor dăunătoare 
sănătăţii 

    

 
10 

Asigurarea securităţii elevilor 
în timpul programului şcolar 

    

11 Igiena şi confortul oferite de     
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5. Cum apreciaţi modul în care sunteţi consultaţi de conducere în privinţa deciziilor majore care se iau 

la nivelul unităţii de învăţământ? 
 

Foarte bun Bun Satisfăcător Nesatisfăcător 

    

  
6. Cum apreciaţi modul în care sunt implicaţi elevii în viaţa şcolii?      

 

Foarte bun Bun Satisfăcător Nesatisfăcător 

    

 
7. Cum apreciaţi comunicarea dintre conducerea şcolii şi părinţi?  

 

Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

    

 
8. Cum apreciaţi comunicarea dintre conducerea şcolii şi elevi?   

 

Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

     

     
9. În ce măsură contribuie şcoala la realizarea dorinţelor elevilor referitoare la viitoarea carieră?  

 

În foarte mare 
măsură 

În mare măsură  În mică măsură  În foarte mică 
măsură  

 
Deloc 

     

 
10. Denumiţi câteva dintre serviciile educaţionale furnizate de şcoala în care învăţă copilul 

dumneavoastră care ar trebui îmbunătăţite şi propuneţi câteva modalităţi de optimizare a acestora! 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. Dacă ar trebui să alegeţi acum o şcoală pentru copilul dumneavoastră, aţi opta tot pentru această 
unitate de învăţământ? 

a. da, pentru că 
…………………………………………………………..…………………………….................................... 

 
b. nu, pentru că 
……………………………………………………………..……………………....................................……  

 

spaţiile şcolare  
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Rezultatele chestionarului sunt următoarele: 

Date de identificare: 

• Profesii: 
– Inginer – 2 părinţi 
– Profesor – 1 părinte 

– Casnică – 1 părinte 
– Muncitoare – 1 părinte 

• Studii: 

– Învăţământ superior de lungă durată – 3 părinţi 
– Liceu – 2 părinţi 

• Vârsta:  
– 31-40 ani – 2 părinţi 
– 41-50 ani – 2 părinţi 

– peste 50 ani – 1 părinte 
• Sexul 

– Masculin – 2 părinţi 
– Feminin – 3 părinţi  

 

 

1. 
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2. 

 

 

 

 

3. 
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4. 

 

5. 

 

6. 
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7. 

 

8. 
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9. 
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10. 

 

11. 
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12. 

 

 

4.Cum apreciaţi următoarele aspecte din viaţa şcolii? 
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5. Cum apreciaţi modul în care sunteţi consultaţi de conducere în 

privinţa deciziilor majore care se iau la nivelul unităţii de învăţământ? 
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6. Cum apreciaţi modul în care sunt implicaţi elevii în viaţa şcolii? 

 

 

 

 

 

7.Cum apreciaţi comunicarea dintre conducerea şcolii şi părinţi? 
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8. Cum apreciaţi comunicarea dintre conducerea şcolii şi elevi? 

 

 

 

 

 

9. În ce măsură contribuie şcoala la realizarea dorinţelor elevilor 

referitoare la viitoarea carieră? 
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10. Denumiţi câteva dintre serviciile educaţionale furnizate de 

şcoala în care învaţă copilul dvs. care ar trebui îmbunătăţite şi 

propuneţi câteva modalităţi de optimizare a acestora. 

 De îmbunătăţit 

- Securitatea elevilor 

- Cursurile opţionale 

 Propuneri  

- Angajarea de personal calificat pentru protecţia elevilor  

 

11. Dacă ar trebui să alegeţi acum o şcoală pentru copilul dvs., aţi opta tot 

pentru această unitate de învăţământ? 

• Da, pentru că : 

– Răspunde nevoilor copilului meu 

– Profesorii sunt bine pregătiţi, empatici cu elevii 

– Copilul este mulţumit şi învaţă 

– Fiul meu a dorit un liceu de construcţii 

• Nu, pentru că : 

– nici un răspuns  

CHESTIONAR  DE EVALUARE  
A  GRADULUI  DE SATISFACȚIE A  PERSONALULUI  UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT  
CU PRIVIRE LA CALITATEA  MANAGEMENTULUI  STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL 

 

Unitatea de învăţământ Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” 
Localitatea / judeţul   Cluj-Napoca / Cluj                                                                                                                               
Data evaluării ........................................................................................................................................ 
 

Acest chestionar este realizat pentru a cunoaşte percepţia dumneavoastră cu privire la calitatea 
managementului strategic şi operaţional din şcoală. Chestionarul este aplicat în cadrul evaluării 
interne a şcolii dumneavoastră.  
Chestionarul este anonim, dar, pentru a putea face o analiză relevantă a informaţiilor pe care ni le 
oferiţi, vă rugăm să completaţi şi caseta de identificare. 

 

Caseta de identificare 
 

1. Sunteţi:  
                       Cadru didactic 

Cadru didactic auxiliar 
Personal nedidactic 
 

2. Vârsta 
    între 22 – 30 ani          31- 40 ani        41 – 50 ani          peste 50 ani 
 

3. Sexul 
    Masculin        Feminin 
 

4. Vechimea în învăţământ 
 
    sub 5 ani              5 – 15 ani            16 – 25 ani              peste 25 ani 



 89 

 

I. Vă rugăm să bifaţi căsuţa corespunzătoare opţiunii dumneavoastră: 

Nr 
crt 

 deloc în mică 
măsură 

în 
mare 
măsură 

foarte 
mult 

1 Sunteţi consultat/ă în elaborarea Proiectului de dezvoltare 
instituţională / Planului de acţiune al şcolii? 

    

2 Consideraţi că organismele consultative ale beneficiarilor 
relevanţi pentru unitatea şcolară sunt solicitate în 
elaborarea Proiectului de dezvoltare instituţională / Planului 
de acţiune al şcolii? 

    

3 Consideraţi că misiunea şi ţintele strategice asumate de 
şcoală sunt corespunzătoare ? 

    

4 Modul de comunicare internă, de decizie şi raportare la 
nivelul şcolii vă sprijină în îndeplinirea corespunzătoare a 
atribuţiilor care vă revin? 

    

5 Aţi fost consultat/ă în elaborarea Regulamentului intern de 
funcţionare al şcolii? 

    

6 Sunteţi mulţumit/ă de modul de organizare (conţinut, 
frecvenţă) a întrunirilor cu personalul şcolii, la care luaţi 
parte? 

    

7 Consideraţi că beneficiarii relevanţi sunt informaţi cu privire 
la activităţile şcolii? 

    

 

 
8 Sunteţi mulţumit/ă de modul de utilizare a tehnologiilor 

informaţionale (e-mail, pagina web) pentru comunicarea 
internă şi externă? 

    

9 Sunteţi informat/ă cu privire la rezultatele şi deciziile  
întrunirilor organismelor de conducere, consultative, de  
monitorizare şi control? 

    

10 Apreciaţi că informaţiile privind curriculumul naţional, 
procesul de învăţământ şi viaţa şcolară sunt uşor accesibile 
celor interesaţi? 

    

11 Sunteţi mulţumit/ă de activitatea echipei manageriale a 
şcolii?  

    

12 Sunteţi mulţumit/ă de activitatea consiliului de 
administraţie? 

    

13 Sunteţi mulţumit/ă de activitatea consiliului profesoral?     

14 Sunteţi sprijinit/ă de conducerea şcolii în dezvoltarea 
profesională? 

    

15 Conducerea şcolii încurajează iniţiativele dvs?     

16 Vă simiţi bine în şcoala dvs?     

 

II. Vă rugăm să completaţi răspunsul dumneavoastră în spaţiul delimitat de liniile 

punctate: 

1. Care sunt, în opinia dvs., principalele aspecte pozitive care caracterizează şcoala? 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  Ce credeţi că ar trebui îmbunătăţit în managementul strategic şi operaţional al şcolii? 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Rezultatele chestionarului sunt următoarele: 

 

 

Date de identificare: 

• Cadre didactice : 10 
• Vârsta:  

– 22-30 ani – 1 profesor 
– 31-40 ani – 3 profesori 
– 41-50 ani – 2 profesori 
– peste 50 ani – 4 profesori 

• Sexul:  
– feminin – 9 profesoare 
– masculin – 1 profesor 

• Vechimea în învăţământ: 
– sub 5 ani – 1 profesor 
– 5-15 ani – 2 profesori 
– 16-25 ani – 4 profesori 
– peste 25 ani – 3 profesori 

 
 

1.  Sunteţi consultat/consultată în elaborarea Proiectului de dezvoltare 
instituţională/Planului de acţiune al şcolii? 
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2. Consideraţi că organismele consultative ale beneficiarilor relevanţi 
pentru unitatea şcolară sunt solicitate în elaborarea Proiectului de 
dezvoltare instituţională/Planului de acţiune al şcolii? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Consideraţi că misiunea şi ţintele strategice asumate de şcoală sunt 
corespunzătoare? 
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4. Modul de comunicare internă, de decizie şi raportare la nivelul şcolii vă 

sprijină în îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor care vă revin? 

 
 

 
5. Aţi fost consultat/consultată în elaborarea Regulamentului intern de 

funcţionare al şcolii? 
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6.Sunteţi mulţumit/mulţumită de modul de organizare (conţinut, frecvenţă) 
a întrunirilor cu personalul şcolii, la care luaţi parte? 

 
 
 
 

7. Consideraţi că beneficiarii relevanţi sunt informaţi cu privire la 
activităţile şcolii? 
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8.Sunteţi mulţumit/mulţumită de modul de utilizare a tehnologiilor 

informaţionale (e-mail, pagina web) pentru comunicarea internă şi externă? 

 

 

 

9. Sunteţi informat/informată cu privire la rezultatele şi deciziile 

întrunirilor organismelor de conducere, consultative, de monitorizare şi 

control? 
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11. Apreciaţi că informaţiile privind curriculum naţional, procesul de 

învăţământ şi viaţa şcolară sunt uşor accesibile celor interesaţi? 

 

12. Sunteţi mulţumit/mulţumită de activitatea echipei manageriale 

a şcolii? 
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13. Sunteţi mulţumit/mulţumită de activitatea consiliului de 

administraţie? 

 

 

 

14. Sunteţi mulţumit/mulţumită de activitatea consiliului profesoral? 
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14. Sunteţi sprijinit/sprijinită de conducerea şcolii în dezvoltarea 

profesională? 

 

 

 

15. Conducerea şcolii încurajează iniţiativele dvs.? 
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16. Vă simţiţi bine în şcoala dvs.? 

 

 

 

- Care sunt, în opinia dvs., principalele aspecte pozitive care 

caracterizează şcoala? 

• Nici un răspuns – 3  

• Relaţiile dintre colegi – 3, mai ales din catedră – 1 

• Dinamism – 1 

• Colegi cu iniţiative, bunăvoinţă în colaborare – 1 

• Personal cu înaltă calificare – 1 

• Spaţiul şcolii – 1 

Dotarea materială – 1 

 

- Ce credeţi că ar trebui îmbunătăţit în managementul strategic şi 

operaţional al şcolii? 

• Nici un răspuns – 5 

• Relaţia şcoală – comunitate - agenţi economici – 1 

• Sensibilizarea unor colegi pentru responsabilizare legat de sarcinile 

trasate de conducere – 1 

• Relaţia şcoală – familie - comunitate – 1 

• Comunicare clară, exactă şi coerentă – 1 

• Comunicarea  - 1 

• Transparenţa – 1 

 



 99 

 

2.3 ANALIZA SWOT – rezumat 
 

CURRICULUM 
 

 
Puncte tari 
 

 

 Existenţa documentelor 

curriculare aprobate de MEN, 
auxiliarelor curriculare, 
manualelor la disciplinele de 

cultura generala 

 Obţinerea unor rezultate bune şi 

foarte bune la examenele 
naţionale, olimpiade şi 

concursuri şcolare 

 Existenţa unei oferte 

educaţionale atractive 

 Activităţi extracurriculare 

complementare 

 Existenţa cabinetului de 

consiliere psihopedagogică  

 
Puncte slabe 
 

 

 Dificultăţi în realizarea instruirii  

practice datorată desfăşurării 
activităţilor cu întreaga clasă atât 
la laborator cât şi la atelierele-

şcoală şi la agenţii economici 

 Supraîncărcarea programelor 

şcolare 

 Lipsa manualelor la disciplinele 

tehnice  

 Imposibilitatea achiziţionării de 

către elevii din ciclul superior al 
liceului a tuturor manualelor 

 

 

 
Oportunităţi 

 Posibilitatea dezvoltării unui CDL 

atractiv în funcţie de nevoile 
elevilor şi ale comunităţii 

 Dezvoltarea unei culturi 
organizaţionale 

 Inserţia absolvenţilor de liceu 
într-o formă superioară de 

şcolarizare sau angajarea pe 
piaţa muncii 

 

 
Ameninţări 

 Scăderea numărului de tineri cu 

vârste între 7-14 ani. 
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RESURSE UMANE 
 

 
 

Puncte tari 
 

 Realizarea procedurilor de 

ocupare a posturilor şi catedrelor 
vacante conform legislaţiei 

 Existenţa unui personal didactic 
şi didactic auxiliar competent, 

care participă la cursuri de 
formare continuă  

 Majoritatea cadrelor didactice 
titulare au obţinut gradul 

didactic I şi II în învăţământ 
 

 
 

Puncte slabe 
 

 Manifestarea unui grad de 

formalism în proiectarea 
activităţilor didactice 

 Nu toate activităţile didactice 
sunt proiectate astfel încât să 

asigure învăţarea centrată pe elev 
 

Oportunităţi 

 Oferta diversificată de cursuri de 
formare continuă pe domenii 

diverse pentru cadrele didactice 

 Eficientizarea activităţilor în 

şcoală prin implicarea în proiecte 
cu diverşi  parteneri  

 

Ameninţări 

 Migraţia personalului didactic 
spre alte domenii de activitate 

 Scăderea motivaţiei personalului  

şi a gradului de implicare,din pricina 
salarizării reduse 
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RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Puncte tari 

 

 Existenţa unui proiect de 

venituri şi cheltuieli 
fundamentat,  în concordanţă 
cu nevoile reale ale şcolii 

 Identificarea unor surse de 
finanţare extrabugetare şi 

obţinerea de venituri proprii 

 Autorizarea şcolii ca furnizor de 

pregătire profesională a 
adulţilor 

 Existenţa cabinetelor de 

specialitate, laboratoarelor, 
atelierelor-şcoală,  a sălii de 

sport dotate la standarde ce 
permit atingerea competenţelor 

din curriculum.  

 Existenţa căminului ce oferă 

posibilităţi de cazare elevilor din 
alte localităţi 

Puncte slabe 

 

 Resursele financiare rezultate din 

veniturile proprii nu pot fi folosite 
în măsura adecvată pentru 
stimularea personalului 

 

Oportunităţi 

 Utilizarea cabinetelor de 

informatică pentru toate clasele 
şi disciplinele pentru care există 
SOFT educaţional 

 Asigurarea de servicii pentru 
comunitate prin cursurile de 

calificare profesională a 
adulţilor 

Ameninţări 

 Finanţarea şcolii funcţie de 

cheltuielile/elev ar putea 
diminua fondurile bugetare 
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DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE 

Puncte tari 

 

 Elaborarea planului de acţiune  a 

unităţii pentru a răspunde nevoilor 
proprii de dezvoltare şi ale 

comunităţii  

 Aplicarea programelor naţionale de 

reformă adaptate la PRAI şi PLAI 

 Menţinerea şi dezvoltarea 

legăturilor de parteneriat cu 
autorităţile locale, agenţii 
economici, biserică, jandarmerie, 

poliţie etc. 
 

Puncte slabe 

 Lipsa posibilităţilor materiale 

pentru unii dintre elevii care 
provin din mediul rural, 

determinând în  consecinţă 
întreruperea studiilor 

Oportunităţi 

 Dezvoltarea unei culturi 

organizaţionale care să stimuleze 
comunicarea deschisă, participarea 
şi inovaţia 

 Creşterea cererilor de recalificare în 
rândul adulţilor  

 

Ameninţări 

 Schimbările de ordin social şi 

economic 

 Inversarea scării  valorilor în  

       societate 

 Apariţia altor furnizori de formare 

profesională a adulţilor pentru 
calificările oferite de şcoală 
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2.4 REZUMATUL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ  
DEZVOLTARE 

 
Dificultăţile cu care se luptă şcoala: 

 planurile de şcolarizare aprobate de ISJ 

-  multe clase cu specializări cu nume atractive dar fără căutare pe piaţa    
muncii sau cu căutare redusă 

- clase cu specializări din domeniul construcţii şi lucrări publice la şcoli cu 
 alt profil care nu au nici dotări nici resurse umane de specialitate 

 resurse materiale consumabile greu de asigurat în regim continuu pentru instruirea 
practică din atelierele şcoală 

- resurse financiare reduse iar baza materială se învecheşte fără contenire 
- metodologie complexă, birocratică şi restrictivă pentru achiziţii 

 se utilizează încă (de către unele cadre didactice) demersul didactic tradiţional 

 comunicare uneori deficitară între profesor şi elev, între şcoală şi părinţi şi între 

şcoală şi factori de decizie 
 

Astfel principalele PRIORITĂŢI ALE  UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru 

următoarea perioadă sunt : 
 

1. ADAPTAREA DINAMICĂ A MANAGEMENTULUI ŞCOLAR LA 

FACTORII SOCIALI 

2. CONSOLIDAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

FORMATIV BAZAT PE NEVOILE INDIVIDUALE ALE ELEVILOR 

ÎN CORELARE CU CERINŢELE SOCIALE 

3. DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ASIGURARE A CALITĂŢII LA 

NIVELUL INSTITUŢIEI ŞI INTEGRAREA INFORMAŢIILOR ÎN 

SISTEMUL INFORMATIC CALITATE.ARACIP.EU 

4. PUBLICITATE ŞI RELAŢII CU MASS-MEDIA ŞI MARKETING 

5. FORMAREA CONTINUĂ ŞI TRANSFERUL DE BUNE PRACTICI 

INTERN ŞI EXTERN (ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE), COLABORARE  

EFICIENTĂ CU PARTENERII SOCIALI 
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PLANUL OPERAŢIONAL 

3.1 OBIECTIVELE (specifice) ŞI ŢINTELE ŞCOLII PÂNĂ ÎN ANUL 2017 
 

PRIORITĂŢI 
 

OBIECTIVE 
 

ŢINTE 

PRIORITATEA 1 

 

Adaptarea dinamică 

a managementului 

şcolar la factorii 

sociali 

 

  O1.    Realizarea unui 

management al calităţii eficient 
direcţionat, în concordanţă cu 

cerinţele  UE  corelat cu 

principiile calităţii 

 

I.2. Creşterea calităţii actului 
educaţional, cu scopul ameliorării 

rezultatelor şcolare şi obţinerea 

unor rezultate bune la examenele 
naţionale (din Planul Managerial 
2015-2016) 

I.3. Creşterea calităţii 
învăţământului adresat tinerilor 

capabili de performanţă 
(din Planul Managerial 2015-2016) 

      100% dintre elevii 

colegiului îşi formează 
abilităţi cheie iar în urma 

evaluării rata de promovare  

până în 2017 va fi de 95% 

proces  bazat pe feed-back-ul 

obţinut, într-un sistem 
integrat, supus principiilor 

calităţii 

 
- Creşterea rezultatelor la 
examenele naţionale cu 2% la 
BAC şi Evaluarea Naţională 
(din Planul Managerial 2015-
2016) 
- Creşterea cu 1% a numărului 
de premii şi menţiuni la 
concursuri şi Olimpiade şcolare 
(din Planul Managerial 2015-
2016) 

   O2.     Dezvoltarea relaţiilor 

şcoală-parteneri locali (agenţi 

economici, instituţii locale), a 

parteneriatelor cu şcoli de profil 

din ţară şi din străinătate prin 
programe comune 

 

III.1. Intensificarea colaborării cu 

comunitatea locală, cu organizaţii 

nonguvernamentale, cu asociaţii 
culturale şi sportive, cu 

sindicatele şi agenţii economici 
(din Planul Managerial 2015-2016) 

Menţinerea colaborării cu 

parteneri locali, din ţară şi 

străinătate pe baza unor 

proiecte/ programe care să 

ţină seama de noile condiţii 
socio-economice   

 

-Creşterea cu 5% a numărului 

de proiecte şi parteneriate 
(din Planul Managerial 2015-
2016) 

-  

   O3.   Intensificarea acţiunilor 

pentru optimizarea gestionării 

fondurilor bugetare şi găsirea 

unor surse de finanţare 
extrabuget prin proiecte care să 

aducă venituri proprii şcolii în 

vederea îmbunătăţirii bazei 

materiale şi didactice şi 

eficientizarea relaţiilor şcoală-
familie prin implicarea activă a 

părinţilor în viaţa şcolii 

 

II.1.Îmbunătăţirea ambientului 

şcolar, crearea cadrului pentru 

desfăşurarea unui învăţământ de 
calitate 
(din Planul Managerial 2015-2016) 

 

 Înnoirea materialelor 

didactice din cabinete 

tehnice şi de cultură 

generală, amenajarea a min. 
100 m2 de spaţiu verde în 

incinta şcolii şi creşterea cu 

30% a numă-rului de părinţi 

care se implică activ în viaţa 

şi activităţile extra-
curriculare ale şcolii. 

Încheierea în procent de 

100% a contractelor de studii 

dintre părinţi şi şcoală 

-Desfăşurarea în condiţii optime 

a învăţământului la nivelul 
unităţii şcolare 
(din Planul Managerial 2015-
2016) 
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PRIORITATEA 2 
 

Consolidarea 

procesului 

instructiv-educativ 

formativ bazat pe 
nevoile individuale 

ale elevilor în 

corelare cu cerinţele 

sociale 

Eficientizarea 

procesului instructiv 
educativ  
(din Planul Managerial 
2015-2016) 

      O4.    Accentuarea 

caracterului formativ al 
activităţii didactice, curriculare 

şi extracurriculare prin 

adaptarea conţinuturilor 

didactice la economia de piaţă 

cu responsabilizarea şi 
motivarea elevilor în actul 

învăţării, pe nivele de studiu în 

vederea atingerii unor criterii 

de  performanţă recunoscute la 

nivel european 

II.3. Accentuarea procesului 
instructiv-educativ formativ, bazat 

pe nevoile individuale ale elevilor 
(din Planul Managerial 2015-2016) 

       Creşterea ratei de 

retenţie pentru liceul 
tehnologic odată cu 

reducerea numărului de 

transferări către alte licee şi 

satisfacerea nevoilor sociale 

prin pregătirea de calitate a 
elevilor precum şi integrarea 

elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale 

- Creşterea motivaţiei elevilor de 

formare profesională 
(din Planul Managerial 2015-
2016) 

 

 

PRIORITATEA 3 

 
Dezvoltarea 

sistemului de 

asigurare a calităţii 

la nivelul instituţiei 

şi integrarea 

informaţiilor în 
sistemul informatic 

calitate.aracip.eu 

 

     O5. Asigurarea condiţiilor 

egale de acces la programele de 

învăţare pe toate nivelele de 
şcolarizare şi îmbunătăţirea 

procesului de monitorizare a 

nivelului de atingere a 

standardelor  pe toate 

sectoarele de activitate 

II.4. Asigurarea accesului la 
învăţământ, prin creare de şanse 

egale la educaţie, respectând 

caracterul incluziv al educaţiei 
(din Planul Managerial 2015-2016) 

 

Toţi elevii primesc ajutor 

pentru a înţelege, obţine sau 

a căuta informaţii conform 
nevoilor individuale de 

învăţare. Achiziţionarea 

(realizarea) unei baze 

profesionale de stocare a 

datelor destinată CEAC 

completată cu date de proces 
pentru toate 

compartimentele 

- Creşterea cu 3% a numărului 

celor reînscrişi în învăţământ 
(din Planul Managerial 2015-
2016) 

O6. Creşterea şansei de inserţie 

socio-profesională a 

absolvenţilor 

 80% din absolvenţi sunt 

integraţi în muncă sau în 

instituţii de învăţământ 

superior 

 

PRIORITATEA 4 

 

Publicitate, relaţii cu 

mass-media şi 

marketing 

 

 
O7. Promovarea imaginii şcolii 

în cadrul comunităţii locale şi 

în judeţ 

III.2. Colaborarea deschisă şi 

permanentă cu mass-media 

(din Planul Managerial 2015-2016) 
 

Creşterea cu 10% a 

numărului de elevi din oraş 

care optează pentru clasa a 
IX a în domeniul construcţii, 

instalaţii şi lucrări publice; 

domeniul silvicultură; 

domeniul resurse şi protecţia 

mediului   
- Cel puţin 3 apariţii în mass-

media 
(din Planul Managerial 2015-
2016) 

PRIORITATEA 5 

 

Formarea continuă şi 
transferul de bune 

practici intern şi 

extern (ţară şi 

străinătate), 

colaborarea  
eficientă cu 

partenerii sociali 

 

 

 

O8. Continuarea reformei 

resurselor umane prin cursuri de 
formare oferite de unităţi abilitate 

şi a diseminării lor în interiorul 

şcolii. 

Până în 2017, 100% din cadrele 

didactice titulare în şcoală vor 

participa la cursuri de formare 
continuă în vederea achiziţiei 

de noi competenţe care vor fi 

utiliza-te în procesul instructiv-

educativ 

O9. Armonizarea strategiilor 

didactice în acord cu cerinţele 
pieţei muncii din UE, cu tipurile 

de inteligenţe şi stilurile de 

învăţare ale elevilor 

100% dintre elevi beneficiază de 

strategiile moderne de predare-
învăţare iar în anul 2017, 95% 

dintre ei dobândesc 

competenţele necesare obţinerii 

calificărilor recunoscute în UE. 
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3.2 ACŢIUNI PENTRU ŞCOALĂ 

an şcolar 2015 – 2016 

 
 (incluzând responsabilităţi, termene şi resurse) 
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PRIORITATEA  1.   ADAPTAREA DINAMICĂ A MANAGEMENTULUI ŞCOLAR LA FACTORII SOCIALI 
OBIECTIV:  

O1.        Realizarea unui management al calităţii eficient direcţionat, în concordanţă cu cerinţele  UE  corelat cu principiile calităţii 

I.2. Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea unor rezultate bune la examenele naţionale 
I.3. Creşterea calităţii învăţământului adresat tinerilor capabili de performanţă(din Planul Managerial 2015-2016) 
ŢINTA: 
100% dintre elevii colegiului îşi formează abilităţi cheie iar în urma evaluării rata de promovare  până în 2017 va fi de 95% proces  bazat pe 

feed-back-ul obţinut, într-un sistem integrat, supus principiilor calităţii 
- Creşterea rezultatelor la examenele naţionale cu 2% la BAC şi Evaluarea Naţională 
(din Planul Managerial 2015-2016) 
- Creşterea cu 1% a numărului de premii şi menţiuni la concursuri şi Olimpiade şcolare 
(din Planul Managerial 2015-2016) 
CONTEXT: 

               Managementul calităţii devine o necesitate impusă de schimbările radicale din societatea românească. Rigorile economiei de piaţă 

impun elasticitate, rapiditate de decizie şi eficacitate pe toate planurile de activitate astfel ca la ieşirea din sistemul de învăţământ piaţa muncii 

să fie alimentată cu personal competent şi responsabil. 
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului (ce anume trebuie să se 
întâmple) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoanele 

responsabile 

Parteneri Sursa de 

finanţare 

Elaborarea şi aprobarea Planului Anual de 

Activitate (PAA) 
o rapoartele privind 

rezultatele activităţilor 
din anul precedent şi 
analizei FSOA 

planul anual de activitate 

1–15 sept. anual o echipa de management 

o C.A. 
o CEAC 

 agenţi 

economici 

 ARACIP  

 ISJ 

 

 

  Elaborare PAS o PAS 1 iunie 
2015(reanalizat în 
noiembrie) 

o echipa de management 
o CEAC 

 ARACIP  
ISJ  

  Proiectarea activităţii la nivel de şcoală 
 organizarea C.A., CEAC, Comisiei 

pentru Curriculum, Comisiilor 
Metodice şi altor comisii 

 reactualizarea R.I. 
 programul activităţilor C.A. şi al C.P. 
 reactualizarea fişei-post pentru cadrele 

didactice şi personalul nedidactic 

o Planuri de activitate pe 
compartimente 

1–15 sept.2015 

7–15 ian.2016 

o echipa de management 
o C.A. 
o Responsabilii de 

compartimente 

- 

 

       Monitorizarea şi evaluarea activităţilor 

propuse în cadrul instituţiei. Controlul 
documentelor de proiectare pe 

compartimente de activitate şi sectoare: 
 planuri de activitate C.M. 
 planuri de activitate secretariat, 

 planificări anuale, 

semestriale, documente de  
proiectare 

 rapoarte de activitate 

rapoartele profesorilor tutore  

 

7–15 dec. anual 
7–15 mai. anual 

   resp. din C.A. pe nivele 

(VII, IX-XII,şcoala 
postliceală şi de maiştri)  

o echipa de management     
o resp. arii curriculare 
   resp. compartimente 

  

 ISJ 

 CEAC 
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contabilitate, administrativ, tehnic 

      Monitorizarea şi evaluarea activităţii 
conform fişei-post pentru cadrele didactice 
şi nedidactice: 
 reanalizarea criteriilor de evaluare: 

“Fişa de evaluare” pentru calificative 
anuale  

 evaluarea conform acestor criterii 

 rapoarte de activitate 
 fişa de evaluare 
 

anual : decembrie 
iunie, septembrie 

o echipa de management 
o resp. arii curriculare 
o resp. compartimente 

  

 ISJ 

 

 

Monitorizarea progresului şcolar prin teste 
de evaluare: iniţială, de progres, 
semestrială 

 Documente din  

portofoliile profesorilor 

15 oct.15 noe.    
15 dec. 2015 
15 mar-30 mai 2016 

o resp. arii curriculare 
o cadre didactice 

 

- 
 

 

Monitorizarea absenteismului   Raport la ISJ Lunar 2015-2016 

o Diriginti 

o Director adjunct 
o Director 

 
 

Realizarea unor activităţi cu caracter 
interdisciplinar între disciplinele tehnice 
şi cele de cultură generală 

 Documente din  

portofoliile profesorilor 

 Portofoliile elevilor 

 Lucrări pentru sesiuni de 

comunicări ştiinţifice 

10 dec.2015 
10 mai2016 

o resp. arii. curriculare 
o cadre didactice 

 agenţi 
ec. 

 alte 

şcoli 
 

 

Derularea activităţilor din săptămâna 
prevăzută 
„ŞCOALA ALTFEL” 

 Documente din 
portofoliile elevilor 

 Documente din 
portofoliile profesorilor 

 Raport în CM 

 Raport în CA 

 Raport în CP 

 Raport ISJ 

1-7 aprilie 2015 

o Diriginţi 
o Cadre didactice 
o Sefi CM 
o Director adj. 
o Director 

 Agenţi 

economici, 
instituţii 

 Alte 

şcoli 
 

 

Realizarea unui orar optim şi a graficului 
de instruire practică 

 portofolii cadre did. 

 portofolii elevi 

 caiet de coresp. 

15 sept2015 – 
10 ian.2016 

o echipa de management 
o resp. Comisie orar 
 

 agenţi 

ec. 
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PRIORITATEA  1.   ADAPTAREA DINAMICĂ A MANAGEMENTULUI ŞCOLAR LA FACTORII SOCIALI 
OBIECTIV:     O2.  Dezvoltarea relaţiilor şcoală-parteneri locali( agenţi economici, instituţii locale), a parteneriatelor cu şcoli de profil din ţară şi 

străinătate prin programe comune 

 III.1. Intensificarea colaborării cu comunitatea locală, cu organizaţii nonguvernamentale, cu asociaţii culturale şi sportive, cu sindicatele şi 
agenţii economici 
(din Planul Managerial 2015-2016) 
ŢINTA: 
Menţinerea colaborării cu parteneri locali, din ţară şi străinătate pe baza unor proiecte/ programe care să ţină seama de noile condiţii 

socio-economice   

-Creşterea cu 5% a numărului de proiecte şi parteneriate 
(din Planul Managerial 2015-2016) 

CONTEXT: 

               Managementul calităţii devine o necesitate impusă de schimbările radicale din societatea românească. Rigorile economiei de piaţă impun 

elasticitate, rapiditate de decizie şi eficacitate pe toate planurile de activitate astfel ca la ieşirea din sistemul de învăţământ piaţa muncii să fie 

alimentată cu personal competent şi responsabil. 
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului (ce anume trebuie 

să se întâmple) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la care vor 

fi finalizate 

Persoanele 

responsabile 

Parteneri Sursa de finanţare 

Încheierea de convenţii de 
colaborare cu agenţi economici şi 
alţi parteneri sociali 

 Convenţii de colaborare 
20 oct. anual, şi de câte 
ori este nevoie 

 echipa de 
management  

 resp. com. 

curriculară teh. 

 Şef atelier şcoală 

 Agenţi 

economici 

 Instituţi
i locale 
 

 

Participarea la Olimpiade 
interdisciplinare tehnice şi 

concursurile pe meserii 

 Diplome, certificate de 

participare şi liste de 
premiere 

Anual, mai 
 Sef CM Tehnologii 

 Sef CM  Ştiinţe 

 ISJ 

 Şcoli 
organizatoa
re 

 Agenţi 
economici 

  

 

Întocmirea de proiecte eligibile şi 
derularea proiectelor câştigătoare 

 Proiecte avizate 

 PV ale activităţilor 

 Materiale rezultate în 

urma acţiunilor întreprinse 

Anual, mai 

 Şef com. Programe 

 Echipa cuprinsă în 
program 

 ISJ 

 UBB 

 UTCN 

  

 

Diseminarea obiectivelor şi ţintelor 
şcolii în rândul partenerilor sociali 
şi furnizorilor de practică pentru 
elevi (potenţiali angajatori) 

 activităţi comune agent 

economic – şcoală 

 convenţii de colaborare 
cu agenţii economici 

 oferte de angajare la 

ieşirea din sistem 

Anual, mai - iunie 

 echipa de 

management  

 Resp. com. 

Mediatizare 

 Agenţi 

economici 

 ISJ 

 CLDÎPT 

 AJOFM 
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Schimburi de bune practici în 
cadrul reţelei interne de colaborare 

între şcoli 

 Invitaţii de aderare 

 Plan de activitate 

pentru reţeaua de 
colaborare 

 corespondenţă tematică 

ianuarie 2015-octombrie 
2016 

 echipa de 

management  

 CEAC 

 Şef com. Prog. 

 Resp. arii 

curriculare 

 şcoli  
partenere 

  

 

Dezbateri şi schimburi de bune 
practici cu şcoli şi agenţi economici 
parteneri pentru întocmirea CDL-
urilor şi CDS-urilor 

 75% din numărul 

descriptorilor de 
performanţă răspund 
propunerilor făcute de 
angajatori şi AJOFM 

Decembrie 2015 

 echipa de 
management  

 CEAC 

 Resp. arii 

curriculare 

 şcoli  

partenere 

 Agenţi 

economici 

 CLDÎPT 
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PRIORITATEA  1.   ADAPTAREA DINAMICĂ A MANAGEMENTULUI ŞCOLAR LA FACTORII SOCIALI 
OBIECTIV:   O3.     Intensificarea acţiunilor pentru optimizarea gestionării fondurilor bugetare şi  găsirea unor surse de finanţare 

extrabuget prin proiecte care să aducă venituri proprii şcolii în vederea îmbunătăţirii bazei materiale şi didactice şi eficientizarea 

relaţiilor şcoală-familie prin implicarea activă a părinţilor în viaţa şcolii 
II.1.Îmbunătăţirea ambientului şcolar, crearea cadrului pentru desfăşurarea unui învăţământ de calitate 
(din Planul Managerial 2015-2016) 
ŢINTA: 
Înnoirea materialelor didactice din cabinete tehnice şi de cultură generală, amenajarea a min. 100 m2 de spaţiu verde în incinta şcolii şi 

creşterea cu 30% a numă-rului de părinţi care se implică activ în viaţa şi activităţile extra-curriculare ale şcolii. Încheierea în procent 

de 100% a contractelor de studii dintre părinţi şi şcoală 

-Desfăşurarea în condiţii optime a învăţământului la nivelul unităţii şcolare 
(din Planul Managerial 2015-2016) 

CONTEXT: 
               Managementul calităţii devine o necesitate impusă de schimbările radicale din societatea românească. Rigorile economiei de piaţă impun 

elasticitate, rapiditate de decizie şi eficacitate pe toate planurile de activitate astfel ca la ieşirea din sistemul de învăţământ piaţa muncii să fie 

alimentată cu personal competent şi responsabil. 
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului (ce anume trebuie 

să se întâmple) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la care vor 
fi finalizate 

Persoanele 
responsabile 

Parteneri Sursa de finanţare 

Întocmirea necesarului de buget 
pentru 2014 în conformitate cu 

Legea Descentralizării şi a finanţării 
costurilor pe elev 

Buget care să răspundă 
nevoilor elevilor, cadrelor 
didactice, dotării şcolii 

Septembrie 2015 
Decembrie  2015 

 echipa de 

management  
Contabil şef 

 Consiliul 

Local 

 Consiliul 

Judeţean 

 Comisia 
judeţeană 
de 
finanţare 

 ISJ 

 Buget 

Organizarea Consiliilor Părinţilor pe 
clase 

 Caietul dirigintelui 

PV - ale întâlnirilor 
periodice cu părinţii 

Oct. – anual 
Conform planificării 

 Diriginţii 

 Consilierul educativ 

Reprezentantul CRP 

 părinţi 

  

Venituri proprii 
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PRIORITATEA 2 :            CONSOLIDAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV FORMATIV BAZAT PE NEVOILE INDIVIDUALE ALE                   

ELEVILOR ÎN CORELARE CU CERINŢELE SOCIALE 
OBIECTIV:    O4.      Accentuarea caracterului formativ al activităţii didactice, curriculare şi extracurriculare prin adaptarea conţinuturilor 

didactice la economia de piaţă cu responsabilizarea şi motivarea elevilor în actul învăţării, pe nivele de studiu în vederea atingerii unor criterii 
de performanţă recunoscute la nivel european 

II.3. Accentuarea procesului instructiv-educativ formativ, bazat pe nevoile individuale ale elevilor 
(din Planul Managerial 2015-2016) 
ŢINTA: 

       Creşterea ratei de retenţie pentru liceul tehnologic odată cu reducerea numărului de transferări către alte licee şi satisfacerea 

nevoilor sociale prin pregătirea de calitate a elevilor precum şi integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale 

- Creşterea motivaţiei elevilor de formare profesională 
(din Planul Managerial 2015-2016) 

 
CONTEXT: 

               Managementul calităţii devine o necesitate impusă de schimbările radicale din societatea românească. Rigorile economiei de piaţă 

impun elasticitate, rapiditate de decizie şi eficacitate pe toate planurile de activitate astfel ca la ieşirea din sistemul de învăţământ piaţa muncii 

să fie alimentată cu personal competent şi responsabil. 
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului (ce anume trebuie să se 
întâmple) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoanele 

responsabile 

Parteneri Sursa de 

finanţare 

Desfăşurarea de activităţi didactice cu 
caracter formativ-participativ prin metode 
de instruire eficientă. 

 Documente de proiectare 

didactică 
Portofoliile  profesorilor 

1 oct anual  Resp. arii curriculare 

o Toate cadrele didactice 

o ISJ 
o CCD 
o MEC 
ARACIP  

Buget 

Cuprinderea în conţinutul lecţiilor a unor 
exemple şi aplicaţii strâns legate de 
cerinţele sociale şi economice pentru 
formarea competenţelor sociale şi 
profesionale 

 planuri de lecţii 

 lecţii AEL, altele 

 Lecţii vizită-studiu şi 

documentare 

Semestrial  
 

 Resp. arie curriculara 
teh.  

 Toate cadrele didactice 

 ISJ 

 CCD 

 Agenţi 

econom
ici 

 Siveco 

o  

Buget + 
surse 
alternative 

Simplificarea şi adaptarea cerinţelor din 
materialele de învăţare la obiectivele 
operaţionale ale lecţiilor,  învăţarea prin 

paşi mici 

 Proiectare didactică pe 

unităţi de învăţare 

 Planuri de lecţii 

 Portofolii 

Conform graficului 
individual 

 Toate cadrele didactice. 

 Resp. arie curriculara 
teh 

-Profesori 
formatori 
-Alte şcoli 

de profil 

Buget 

Realizarea de lecţii tip proiect  Portofolii ale elevilor Iunie, anual  Toate cadrele didactice -Elevii 
-Agenţi 
economici 

Buget 

Aplicarea de chestionare pentru  Chestionare şi teste Oct. Anual  Diriginţii -Instituţii Buget 
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determinarea tipului de inteligenţă şi a 
stilului de învăţare şi a cerinţelor 
educaţionale speciale 

interpretate  Consilier psiholog  

 Resp. arii curriculare 

 CEAC 

abilitate 
 

Adaptarea testelor iniţiale la nivelul de 
pregătire şi particularităţile de vârstă 

 Analiza (interpretarea) 

testelor iniţiale 

 Planuri de îmbunătăţire 

Oct. Anual  Resp. arii curriculare 

 Toate cadrele didactice 

-psiholog 
şcolar 
-diriginţi 
 

Buget 

Realizarea de programe de învăţare 
diferenţiate* 

 Programe de învăţare 
(portofolii ale prof.) 

Noe. Anual  Toate cadrele didactice 

 Psiholog şcolar 

 ISJ 

 CCD 

Buget 
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PRIORITATEA 3 :     DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ASIGURARE A CALITĂŢII LA NIVELUL INSTITUŢIEI ŞI INTEGRAREA DATELOR  
ÎN SISTEMUL INFORMATIC calitate.aracip.eu 
OBIECTIV:  O5. Asigurarea condiţiilor egale de acces la programele de învăţare pe toate nivelele de şcolarizare şi îmbunătăţirea 

procesului de monitorizare a nivelului de atingere a standardelor  pe toate sectoarele de activitate 
II.4. Asigurarea accesului la învăţământ, prin creare de şanse egale la educaţie, respectând caracterul incluziv al educaţiei 
(din Planul Managerial 2015-2016) 

ŢINTA: 

Toţi elevii primesc ajutor pentru a înţelege, obţine sau a căuta informaţii conform nevoilor individuale de învăţare. Achiziţionarea 

(realizarea) unei baze profesionale de stocare a datelor destinată CEAC completată cu date de proces pentru toate compartimentele 

- Creşterea cu 3% a numărului celor reînscrişi în învăţământ 
(din Planul Managerial 2015-2016) 
CONTEXT:  Managementul calităţii devine o necesitate impusă de schimbările radicale din societatea românească. Rigorile economiei de piaţă 
impun elasticitate, rapiditate de decizie şi eficacitate pe toate planurile de activitate astfel ca la ieşirea din sistemul de învăţământ piaţa muncii 

să fie alimentată cu personal competent şi responsabil. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului (ce anume trebuie să se 

întâmple) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoanele 

responsabile 

Parteneri Sursa de 

finanţare 

Reanalizarea componenţei CEAC, a 
Regulamentului de funcţionare, a 
procedurilor şi elaborarea planului 
operaţional de asigurare şi evaluare a 
calităţii pentru anul în curs 

 Regulamentul CEAC 

 Planului Operaţional 

CEAC 
Listă de proceduri 

Septembrie 2015 
septembrie 2016 

 Echipa de management  
CEAC 

 ARACIP 

 CLDPS 

 ISJ 

 Cons.Lo

cal 

 

- buget 

Analiza gradului de succes a programelor 
de învăţare existente 

 Toţi elevii parcurg 
programe de învăţare cu 
caracter incluziv 

 Tuturor elevilor le sunt 

administrate teste psihologice 
în vederea selectării celor cu 
Cerinţe Educaţionale Speciale 

Februarie 2016 
Septembrie 2016 

 Echipa de management  

 CEAC 

 Psiholog şc. 

 Diriginţii 

 ISJ 

 
- buget 

Informarea tuturor elevilor cu privire la 
programele de învăţare oferite (film, pagina 
web a şcolii, oferta ed. a şcolii, lecţii şi 
dezbateri OSP) 

 Planificarea orelor de 

dirigenţie 

 Orarul Cabinetului de 
documentare din cadrul 
bibliotecii şcolii 

anual 

 Resp. OSP 

 Cons. Edu. 

 Com. Mass-media 

 Diriginţii  

 ISJ 

 Agenţi  

eco. 

 Invitaţi  

 

 Buget + 

surse 
alternative 

Conceperea instrumentelor de evaluare în 

conformitate cu nevoile individuale de 
învăţare comparativ cu standardele 
externe, interne şi Manualul Calităţii. 
Adaptarea modelelor de teste pentru 
evaluarea sumativă “a doua şansă” 

 Rezultatele le testele 

iniţiale, de progres şi finale 

 Rezultatele le testele “a 

doua şansă” 

Dec. anual 
Semestrul II 
August – septembrie 
2016 

 CEAC 

 Resp. arii curriculare 

 Toate cadrele didactice 

 MEC 

 ISJ 

 

- buget 
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PRIORITATEA 3  DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ASIGURARE A CALITĂŢII LA NIVELUL INSTITUŢIEI ŞI INTEGRAREA DATELOR  ÎN 
SISTEMUL INFORMATIC calitate.aracip.eu 

OBIECTIV:       O.6    Creşterea şansei de inserţie socio-profesională a absolvenţilor 

 ŢINTA:          80% din absolvenţi sunt integraţi în muncă sau în instituţii de învăţământ superior 

CONTEXT: 

                Volumul de cunoştinţe şi abilităţi pe care trebuie să le dobândească elevii cu potenţial şi aspiraţii diferite este mare iar piaţa muncii este  
fluctuantă.  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului (ce anume trebuie 

să se întâmple) 

Rezultate aşteptate (măsurabile) 

Data până la 

care 

 vor fi 

finalizate 

Persoanele  

responsabile 

Parteneri 

Costuri 

Sursa de 

finanţare 

Activităţi eficiente de consiliere 
şcolară şi alegerea carierei pe baza 
dezbaterilor privind necesitatea 
adaptării permanente a formării 
iniţiale la dinamica şi exigenţele 
pieţei muncii 

 Sondaje de opinie privind impactul 

acţiunilor asupra alegerii carierei 

 Materiale informative pentru diriginţi 

şi profesori 

 anual 

 Consilierul 
educativ 

 Psihologul 
şcolar 

 Diriginţii 

 Agenţi economici 

 Instituţii abilitate 

 Nedet. 

 buget 

Organizarea de vizite de lucru şi de 
studiu la agenţii economici, în 
instituţii de învăţământ superior, 
târguri şi expoziţii de profil 

 Oferta locurilor de muncă 

 Planuri de şcolarizare de la instituţii 

de învăţământ superior 

 Portofolii ale elevilor 

Mai. anual 

 Diriginţii 

 Şef de atelier 

 Consilier 
educativ 

 AJOFM 

 UBB 

 UTCN 

 Expo Transilvania 

 Nedet. 

 buget 

Organizarea de dezbateri tematice 

utilizând informaţiile din mass-
media şi întâlniri cu angajaţi, 
studenţi, şomeri 

 Evidenţa absolvenţilor care urmează 

alte forme de învăţământ sau sunt 
absorbiţi de piaţa muncii 

sept.,anual 

 Conducerea 

şcolii 

 Compartime

ntul secretariat 

 Diriginţii 

 Instituţii de învăţământ 

superior 

 Agenţi economici 

 Instituţii abilitate 

 Nedet. 

 buget 

Organizarea efectuării practicii 

curente şi comasate la agenţi 
economici 

 Contracte de colaborare 

 Graficul de practică pentru Şcoala 
profesionala şi liceu 

20 sept. anual 

 Prof. Tănasă 

Marius  

 Sef CM 

Tehnologii 

 Resp. orar 

 Ag. economici 

 Nedet. 
 Buget 
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PRIORITATEA 4 :     PUBLICITATE, RELAŢII CU MASS-MEDIA ŞI MARKETING 

OBIECTIV:   O7. Promovarea imaginii şcolii în cadrul comunităţii locale şi în judeţ 

III.2. Colaborarea deschisă şi permanentă cu mass-media 

(din Planul Managerial 2015-2016) 
 

 ŢINTA:        Creşterea cu 10% a numărului de elevi din oraş care optează pentru clasa a IX a în domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice; domeniul silvicultură; domeniul resurse şi protecţia mediului   
- Cel puţin 3 apariţii în mass-media(din Planul Managerial 2015-2016)   
CONTEXT: 

  Interesul agenţilor economici pentru parteneriate cu şcoala                                                                                                                          

 Cereri pentru organizarea de cursuri de reconversie profesională sau de specializare în meserie      
 Participarea şcolii la dezvoltarea programului Phare ca şcoală centru de resurse                                                                                                                                                                                             

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului (ce anume 

trebuie să se întâmple) 

Rezultate aşteptate (măsurabile) 
Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoanele 

responsabile 

Parteneri 

Costuri 

Sursa de 

finanţare 

Stabilirea unui sistem de 
comunicare bilaterală cu şcolile 
partenere 

 Adrese e-mail 

 Caiet de note telefonice 

 Fax-uri 

Anual  noiembrie 
 Inginer de 

sistem 

 Şcolile partenere 

 
-buget 

Reactualizarea paginii WEB a 

şcolii cu date privind oferta şcolii, 
realizări ale elevilor, parteneriate, 
etc. 

 Creşterea numărului de accesări a 
paginii WEB  

15 iunie anual 

 director 
 coordonator 

de programe 
educative 
 prof. 
informatică 

Server găzduire pagini 
WEB, agenţi economici  
 

 buget 

Participarea la Târgul de Ofertă 
Educaţională (propunere) 

 Exponate 

 Număr mare de vizitatori  
anual 

 

 Şef. Atelier 

 Resp. com. 
tehnologii 
 

 ISJ 

 

 Buget 

Venituri 
proprii 
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PRIORITATEA  5 :       FORMAREA CONTINUĂ ŞI TRANSFERUL DE BUNE PRACTICI INTERN ŞI EXTERN ( ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE),                                     

                                   COLABORAREA EFICIENTĂ CU PARTENERII SOCIALI 
 

OBIECTIV:      O8.   Continuarea reformei resurselor umane prin cursuri de formare oferite de unităţi abilitate şi a diseminărilor în interiorul şcolii 

 ŢINTA:     Până în 2017, 100% din cadrele didactice titulare în şcoală vor participa la cursuri de formare continuă în vederea achiziţiei de noi 

competenţe care vor fi utilizate în procesul instructiv-educativ 

CONTEXT: 

              Aderarea la UE implică adaptarea la cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii, reflectate în schimbările economice şi sociale. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului (ce anume trebuie să 

se întâmple) 

Rezultate aşteptate (măsurabile) 
Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoanele 

responsabile 

Parteneri 

 

Sursa de 

finanţare 

Participarea la cursurile de formare 
profesională 

 Certificate de participare 
Activitate continuă 
până în  2017 

 Responsabil 

formare continuă 

 ISJ 

 CCD 

 UBB 

 UTCN 

 

 După caz 

Organizarea unor seminarii cu scopul 
multiplicării termenilor reformei ÎPT 
preuniversitar: 
- învăţarea centrată pe elev 
- elevi cu cerinţe educaţionale speciale 
- managementul informaţiei 
- calitate 
- standarde de pregătire profesională 
- dezvoltare de curriculum 

 grafic de desfăşurare 

 documentele formatorilor 

 scăderea numărului de absenţe 

nemotivate cu 25% până în 2014 

 creşterea cu 9% a promovabilităţii 
la examenele de sfârşit de ciclu 

 oct. 2015 

 

 sept 2016 

 Formatorii Phare 

 Toate cadrele 

didactice 

 ISJ 
 

 Buget 

Diseminări în cadrul reţelei şcolare  documentele formatorilor  aprilie 2015 

 Formatorii Phare 

 CEAC 

 

 ISJ 

 CNDIPT 

 

 Buget 

Revizuirea şi corelarea CDL-urilor  în 
concordanţă cu  standardele UE 

 Plan operaţional privind calitatea 

în învăţământ 

 Rezultate bune obţinute la 

autoevaluări şi evaluări externe 

Octombrie, anual 
septembrie, anual 

 echipa de 

management  

 CEAC 

 Resp. CM. 

 ISJ 

 CNDÎPT 

 ARACIP 

 

 Buget  

Aplicarea cu consecvenţă a celor 7 

principii ale asigurării calităţii 

 Plan operaţional privind calitatea 
în învăţământ 

 Rezultate bune obţinute la 

autoevaluări şi evaluări ext. 

septembrie, anual 

octombrie, anual 

 echipa de 

management  

 CEAC Calităţii 

 Resp. arii curr. 

 ISJ 

 CNDÎPT 

 ARACIP 

 

 Buget 
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PRIORITATEA  5 :       FORMAREA CONTINUĂ ŞI TRANSFERUL DE BUNE PRACTICI INTERN ŞI EXTERN ( ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE),                                     

                                   COLABORAREA EFICIENTĂ CU PARTENERII SOCIALI 

OBIECTIV:      O9.    Armonizarea strategiilor didactice în acord cu cerinţele pieţei muncii din UE, cu tipurile de inteligenţe şi stilurile de învăţare 
ale elevilor 

 ŢINTA:   100% dintre elevi beneficiază de strategiile moderne de predare-învăţare iar în anul 2017, 95% dintre ei dobândesc competenţele 

necesare obţinerii calificărilor recunoscute în UE 

CONTEXT: 

              Aderarea la UE implică adaptarea la cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii, reflectate în schimbările economice şi sociale. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului (ce anume trebuie 

să se întâmple) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la care vor 

fi finalizate 
Persoanele responsabile 

Parteneri 

 

Sursa de 

finanţare 

Organizarea unor seminarii cu 
scopul multiplicării cursurilor de 
formare  

 grafic de desfăşurare 

 documentele 

formatorilor 
 

 

 sept 2015-dec 2015 

Responsabil cu formarea 
continua 

 ISJ 

 
 Buget 
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3.3.  PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 
ŞCOLAR 2015-2016 

 

 

Nr. 
Crt 

Clasa Profil Domeniul 
pregătirii de bază 

Specializare 

1 CLASA  A -VIII-A 

 

gimnaziu - - 

2. CLASA  A - IX-A tehnic Construcţii,instalaţii 

şi lucrări publice 

Tehnician în construcţii 

şi lucrări publice 

 

3. CLASA  A- IX -B 

 

Resurse naturale 

şi protecţia 

mediului 

Protecţia mediului Tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii 

mediului 

4. CLASA  A - X -A 

engleză intensiv 

 

tehnic Construcţii,instalaţii 

şi lucrări publice 

Tehnician desenator 

pentru construcţii şi 

instalaţii 

5. CLASA  A- X -B 

 

Resurse naturale 

şi protecţia 

mediului 

Protecţia mediului Tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii 

mediului 

6. CLASA  A- XI -A 

engleză intensiv 

 

tehnic Construcţii,instalaţii 

şi lucrări publice 

Tehnician desenator 

pentru construcţii şi 

instalaţii/ 

Tehnician instalator 

pentru construcţii 

7. CLASA  A- XI -B 

 

Resurse naturale 

şi protecţia 

mediului 

Protectia mediului Tehnician ecolog şi 

protecţia mediului 

8. CLASA  A- XII-A 

engleză intensiv 

 

Tehnic Construcţii, instalaţii 

şi lucrări publice 

Tehnician desenator 

pentru construcţii şi 

instalaţii 

9. CLASA  A- XII -B 

 

Resurse naturale 

şi protecţia 

mediului 

 

Silvicultură Tehnician în silvicultură 

şi exploatări forestiere 

10. CLASA  A- X-D 

seral 

 

Tehnic  Construcţii,instalaţii 

şi lucrări publice 

Tehnician în construcţii 

şi lucrări publice 

11. CLASA  A- XI-D 

seral 

 

Tehnic Fabricarea produselor 

din lemn 

Tehnician designer 

mobilă şi amenajări 

interioare 

12. CLASA  A- XII -C 

seral 

Tehnic -Electric/ 

-Fabricarea 

produselor din lemn  

-Tehnician electrotehnist 

-Tehnician designer 

mobila şi amenajări 

interioare 

13. CLASA  A- XII - D 

seral 

Tehnic Construcţii,instalaţii 

şi lucrări publice 

Tehnician în construcţii 

şi lucrări publice 

14. CLASA  A- XIV -A 

seral 

Tehnic Electric Tehnician electrotehnist 
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15. CLASA  A- IX –C 

Şcoala profesională 

Tehnic Construcţii,instalaţii 

şi lucrări publice 

-Zidar-pietrar-tencuitor 

16. CLASA  A- X –C 

Şcoala profesională 

 

Tehnic Construcţii,instalaţii 

şi lucrări publice 

-Zugrav-vopsitor-

ipsosar-tapetar 

 

17. Anul P1A 

Şcoala postliceală 

Tehnic Construcţii,instalaţii 

şi lucrări publice 

Topograf în construcţii 

18. Anul P1B 

Şcoala postliceală 

Servicii Servicii Proiectant decoraţiuni 

interioare 

19. Anul P2A 

Şcoala postliceală 

Tehnic Construcţii,instalaţii 

şi lucrări publice 

Topograf în construcţii 

20. Anul P2B 

Şcoala postliceală 

Servicii Servicii Proiectant decoraţiuni 

interioare 

21. Anul I- Şcoala de 

maiştri-buget 

Tehnic Construcţii,instalaţii 

şi lucrări publice 

 

Maistru construcţii civile 

industriale şi agricole/ 

Maistru instalator în 

construcţii 

22. Anul II- Şcoala de 

maiştri-buget 

tehnic Construcţii,instalaţii 

şi lucrări publice 

Maistru construcţii civile 

industriale şi agricole/ 

Maistru instalator în 

construcţii 
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3.4.  PLANUL DE PARTENERIAT AL ŞCOLII  
(rezumat) 

Pentru a putea îndeplini obiectivele şi ţintele propuse şi pentru a 
realiza acţiunile din Planul de Acţiune al Şcolii, conducerea unităţii are în 
vedere dezvoltarea unei puternice reţele de parteneriat, cu ajutorul căreia 

doreşte să realizeze: 

 dimensionarea şi structurarea corectă a planului anual de şcolarizare; 

 organizarea instruirii practice comasate şi curente a elevilor precum şi 
elaborarea instrumentelor de evaluare specifice acestui tip de activitate; 

 asigurarea, pentru fiecare elev, cel puţin a unei experienţe de învăţare 
prin decizie şi iniţiativă proprie; 

 verificarea mediului de instruire practică a elevilor, în ceea ce priveşte 
sănătatea şi siguranţa la locul de muncă; 

 participarea reprezentanţilor partenerilor economici la activităţile curente 
de evaluare a elevilor şi la examenele de certificare a competenţelor 

profesionale;        

 dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a bibliotecii şi a băncii de date 

referitoare la posibilele trasee de formare şi la orientarea în privinţa 
alegerii carierei; 

 participarea reprezentanţilor agenţilor economici şi ai Consiliului Local la 
activităţile în care se evaluează capacitatea şcolii de a furniza formare de 

calitate şi în conformitate cu cerinţele locale ale pieţei muncii 

 iniţierea şi derularea de proiecte de parteneriat cu centrele de învăţământ 

tehnic superior din Zona de Dezvoltare N-V, în scopul informării elevilor 
în legătură cu opţiunile de continuare şi completare a studiilor şi a 
realizării de acţiuni care să implice elaborarea de studii, cercetări, lucrări 

cu caracter aplicativ, pagini web promoţionale, reviste etc., în grupe de 
lucru mixte ( elevi-studenţi, profesori de liceu-cadre universitare). 

 continuarea proiectelor cu reflectare asupra comportamentului social şi a 

sănătăţii 

 menţinerea parteneriatelor existente şi stabilirea de noi colaborări 

  
Agenţii economici joacă un rol important în dezvoltarea profesională a 

elevilor şcolii noastre. În fiecare an, în conformitate cu planurile cadru, elevii 
efectuează practica comasată pe şantiere, la agenţi economici din domeniul 

prelucrării lemnului şi mobilier, Ocolul Silvic, precum şi la laboratoare 
specializate de mediu din municipiul nostru. În toate cazurile, perioadele de 
practică comasată sunt evaluate în comun de către tutorele de practică şi 

maistrul instructor al şcolii.   
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3.5 PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A 
PERSONALULUI  

(rezumat) 
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” are în vedere mai multe direcţii de 

formare continuă a personalului : 

 
1. Dezvoltarea competenţelor de  utilizare a calculatorului  

 

 editare Word, calcul Excel, prezentare electronică PowerPoint, desenare 
Paint, baze de date  

 soft educaţional specializat ( AEL, specific diverselor discipline ) 

 proiectarea de lecţii multimedia ( în sistemul AEL) 

 realizarea de lecţii asistate de calculator ( în sistemul AEL, All Plan, 

ThinkQuest, Wikispace  şi altele) 

 utilizarea tablei interactive MIMIO 

 
   2.  Realizarea unui învăţământ INCLUZIV 

 

 organizarea  de activităţi  atractive pentru elevii cu CES 

 diseminarea rezultatelor activităţilor  

 aplicarea politicilor pentru integrarea 

elevilor cu cerinţe  educaţionale speciale  
 

2. Aplicarea metodelor moderne CENTRATE PE  

    ELEV  
 

 stagii de formare în cascadă specifice; 

 metode complementare de evaluare; 

 proiectarea didactică cu integrarea strategiilor; 

 elaborarea de modele de portofolii, fişe de 
interevaluare, proiecte, simulări.  

 
4.  Managementul colectivului de elevi 

 

5.  Consiliere şi orientare a elevilor în alegerea carierei 
 

6.  Respectarea principiilor  de asigurare calităţii în învăţământul  

     preuniversitar 
 

          77..    RReeddaaccttaarree  ddee  pprrooggrraammee  
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3.6  FINANŢAREA PLANULUI 

  

Principalele resurse de finanţare ale Planului de Acţiune al Şcolii sunt : 

 

 

 dotări TVET pentru laboratoarele şi atelierele de specialitate; 

 dotări TVET pentru laboratorul de informatică, multimedia  

destinate Centrelor de Resurse din ţară; 

 venituri extrabugetare obţinute prin : 

               - închirieri de spaţii; (în condiţiile obţinerii aprobărilor de                                                                                                                                                                 

                la  ISJ şi Primăria Municipiului Cluj Napoca) 

               - sponsorizări; 

  - practica elevilor; 

 fonduri puse la dispoziţie de Comitetul Reprezentativ al Părinţilor;  

 fonduri cu destinaţie specifică acordate de către Comitetul Local; 

 fonduri obţinute în urma derulării de proiecte de formare continuă, cu 

finanţare externă sau/şi locală; 

 fonduri cu destinaţie specifică oferite de agenţii economici locali pentru 

sprijinirea formării profesionale a elevilor proveniţi din medii 

defavorizate; 

 fonduri obţinute pentru implementarea de programe europene de 

colaborare  
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4. CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE 

4.1 REZUMAT PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE 
CONSULTARE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PLANULUI 

 
1. Stabilirea echipei de lucru pentru elaborarea PAS şi a responsabilităţilor 

fiecărui membru al echipei 
2. Contactarea partenerilor economici şi sociali şi explicarea direcţiilor în 

care este necesară colaborarea lor cu unitatea 

3. Contextul : 

 documentele de înfiinţare ale şcolii 

 documentele de proiectare ale activităţii şcolii 

 documente de analiză ale activităţii şcolii  

 documente de prezentare şi promovare a şcolii  

 site-ul de prezentare a şcolii 
4. Mediul extern : 

 site-ul MEN – PRAI N-V 2012 
 ISJ Cluj– PLAI 2013 Cluj  
 Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj– Anuarul statistic al judeţul Cluj, 

ediţia 2013 
 AJOFM Cluj– date statistice 2012 

 agenţii economici – consultare şi informare asupra evoluţiei activităţii 
economice din judeţ şi municipiu, chestionare, discuţii, interviuri  

 înregistrări ale serviciului de secretariat al şcolii 

 consultanţă de specialitate CNDIPT – discuţii, întâlniri de lucru 
 documente ARACIP 

5. Mediul intern : 
   analize statistice ale sondajelor şi chestionarelor aplicate  
 rapoarte detaliate ale responsabililor de catedre  

 dosarele catedrelor, ariilor curriculare şi comisiei diriginţilor 
 portofolii ale tuturor cadrelor didactice 
 date şi statistici ale şcolii 

   documente de analiză ale activităţii din ariile curriculare şi catedre  
   rapoarte ale Consiliului de Administraţie şi echipei manageriale  

   rapoarte scrise ale ISJ şi MEC, întocmite în urma inspecţiilor frontale, 
speciale sau/şi tematice 

   rezultate ale elevilor 

   rapoarte financiare şi contabile 
 înregistrări şi fişe de personal 
 rezultatele autoevaluării anuale privind calitatea în învăţământ 

 rezultatele evaluării externe anuale privind calitatea în învăţământ 
6. Planul operaţional 

 Planul de şcolarizare pentru anul 2015-2016 
    ISJ – orientări ale planului de şcolarizare până în 2014 
    Planul operaţional  al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

2015-2016 
   Planurile de activitate anuale ale Consiliului de Administraţie, ariilor 

curriculare, catedrelor, comisiei diriginţilor 
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4.2 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI 
ACTUALIZARE A PLANULUI 

 

 
 

1. Echipa de elaborare a PAS : 
 

 întâlniri de lucru – pentru informare, feedback, actualizare 

 şedinţe de diseminare a noutăţilor 
 şedinţe de lucru – după fiecare termen de finalizare a unei acţiuni 

incluse în PAS 

 şedinţe de lucru şi analiză cu Comisia de Evaluare şi Asigurare a 
Calităţii 

 
2. Echipa managerială a unităţii : 

 

 includerea de acţiuni specifice în Planul Managerial Anual, în Planul de 
Activitate al Consiliului de Administraţie şi în Planul de activitate al 

Consiliului Profesoral 
 discuţii lunare – informare, feedback, actualizare, măsuri de corecţie 
 rapoarte semestriale 

 analize detaliate anuale 
 rapoarte semestriale ale Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
 

3.  Arii curriculare şi catedre : 
 

 Planuri de acţiune anuale pentru asigurarea calităţii şi pentru 
implementarea PAS 

 şedinţe de lucru  – informare, feedback, actualizare, măsuri, acţiuni 

 rapoarte semestriale 
 analize detaliate anuale 
 fişe de autoevaluare a activităţii realizate de fiecare cadru didactic 

 portofolii ale membrilor catedrelor 
 dosarele catedrelor / ariilor curriculare 

 asistenţe curente – Fişa de observare conform Manualului de Asigurare 
a Calităţii 

 lecţii deschise, interasistenţe 

 schimb de experienţă inter-catedre, cu catedre similare de la alte şcoli 
 acţiuni extracurriculare specifice 
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     prof. POP CORINA                 - director 
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     prof. MARIUS TĂNASĂ           - membru în comisia de elaborare 

     prof. VALERIA FĂRCAŞ          - membru în comisia de elaborare 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 


