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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. 



 4 

 
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. 
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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. 

 
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 
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pregătire profesională pentru Şcoala de Arte şi Meserii şi au activat ca profesori 

formatori. In cadrul proiectului Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional 

şi Tehnic (CRIPT) 2010-2013, profesorii școlii noastre au elaborat Standarde de 

pregatire profesională precum și curriculumul aferent  pentru calificările domeniului 

Constructii si Lucrări publice. Echipa de profesori de specialitate a continuat să 

participe si la activitătile de revizuire a  documentelor proiective domeniului și între 

anii 2013-2017. 

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. 

 
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 
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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. 

 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.  

 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. 
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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, zidari-pietrari-tencuitori). 

 O preocupare constantă a şcolii este inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii,  

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 de fonduri 

extrabugetare, utilizate în interesul dezvoltării şcolii, prin proiectele derulate şi 

parteneriatele şcolii (Franţa, Germania, Turcia, Italia 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, o 

evidenţă corectă a 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 - 

Internetul. 
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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, și un alt teren dotat cu covor asfaltic pentru baschet precum şi în sala 

de sport. Şcoala  dispune de o sală festivă pentru activităţile cultural artistice. 

Toate  eforturile colectivului didactic şi ale echipei manageriale s-au concretizat în 

rezultate deosebite evidenţiate prin aprecierile agenţilor economici legate de 

pregătirea absolvenților noștri ca specialişti în construcţii și protecția mediului, cât şi 

în integrarea lor pe piața muncii. 

 
 

REZULTATELE ELEVILOR NOŞTRI LA CONCURSURI SI OLIMPIADE 

în anul școlar 2015-2016 

 

 Concursul regional de creație literară „România între realitate şi 

ficțiune”, ediția a V-a, 2016 , premiul I: Bogdaniuc Lavinia,  

clasa a IX-a B  

 Concursul regional de creație literară „România între realitate și ficțiune”, 

ediția a V-a, 2016, premiul I: Seica Sebastian,  

clasa a IX-a B;  

 Concursul Național “Să păstrăm un mediu sănătos”, ediția a III-a, 21 

aprilie, 2016; Premiul II: Redak Nataly, clasa a XI-a B 

 Festivalul Interjudețean de Teatru Dezbatere “Happy Hippo Show”, 

ediția a XV-a, 19 aprilie, 2016, proiect CAERI 2016, pozitia 518; 

organizatori:  Pop Emilia Alina, Rusa Floare; 

 Premiul III: Seica Sebastian, clasa a IX-a B – pentru interpretarea unui 

rol masculin; 

 Premiul II: Seica Sebastian, clasa a IX-a B – pentru scenariul piesei de 

teatru “Nothing Compares To...Family”; 
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 Premiul III: Lăcan Anemona, Bogdaniuc Lavinia, Iacab Timea, Luca 

Ștefania, Bidian Diana, clasa a IX-a B, pentru cea mai bună coregrafie și 

cântec original; 

 Participarea la Concursul naţional ”Să păstrăm un mediu sănătos”: 

 Premiul al II-lea: Maxim Gabriel clasa a IX-a B și Bogdaniuc Lavinia, 

clasa a IX-a B, elvi iți de prof. Cătinean Bogdana 

 Premiul al III-lea: Redak Nataly clasa a XI-a B pregătită de prof.Feher 

Cristina 

 Mențiune pentru elevii: Jakab Brenda clasa a XII-a B, Giurgiu Anișoara, clasa a 

XII-a B, pregătită de prof.Feher Cristina;  

Saroși AnaMaria clasa a IX-a B, pregătită de Eberle Cristina 

 

Participarea la faza judeţeană a OLIMPIADEI TEHNICE INTERDISCIPLINARE 

în anul şcolar 2015-2016 a avut următoarele rezultate:  

Domeniul:  Construcţii, instalații şi lucrări publice 

Clasa a XI-a  

 

Nr. 

crt. 

 

Numele şi 

prenumele 

Nota 

proba 

scrisă 

Nota 

proba 

practi

că 

Media Locul 

1 
Chira B. 

Andrei 98 96 97 I 

2 

Dîrlea V. 

Mădălina 

Diana 94 95 94,5 II 

 

Clasa a XII-a  

 

Nr. 

 

Numele şi 

Nota 

proba 

Nota 

proba 

Media Locul 
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Elevii de la Colegiul Tehnic  ,,Anghel Saligny”, Cluj-Napoca care s-au calificat la faza 

națională:  

Domeniul:  Construcţii, instalații şi lucrări publice 

Clasa a XI-a : Chira B. Andrei 

Clasa a XII-a : Bonda C. Moise-Dan 

•În anul şcolar 2015-2016 procentul de promovabilitate  la Bacalaureat a 

fost de 42,10%. 

 

REZULTATELE ELEVILOR NOŞTRI LA CONCURSURI SI OLIMPIADE 

în anul școlar 2016-2017 

Rezultatele elevilor la faza județeană a Concursul de matematică ,,Adolf 

Haimovici” 

 

Rezultatele elevilor la faza județeană a Concursului de chimie ,,Petru Poni” 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume elev Locul Clasa Profesor 

1 Nicula V.Andrei Daniel Mențiune 9 Jbanca Corina 

crt. prenumele scrisă practi

că 

1 Bonda C. 

Moise-Dan 88 90 89 I 

Nr. 

crt. Clasa Nume si prenume elev Profesor Premiul/locul 

1 
10 

Şopterean Ana-Maria 

Gabriela 

Prof. Popa 

Georgeta Menţiune 
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2 
Şopterean V.S.Ana-Maria-

Gabriela 
I 10 

Pop Corina -

Virginia 

 

Rezultatele elevilor la faza județeană a Olimpiade Tehnice Interdisciplinare:  

Domeniul:  Construcţii, instalatii şi lucrări publice 

Clasa a XI-a  

 

Nr 

crt 

 

Numele şi 

prenumele 

 

Şcoala de 

provenienţă 

Nota 

proba 

scrisă 

Nota 

proba 

practică 

Media Locul 

1 

Lucaci Alexandru 

Colegiul Tehnic 

"Anghel Saligny" 

Cluj-Napoca 52 75 63,5 IV 

2 

Sărăcuța Dumitru 

Colegiul Tehnic 

"Anghel Saligny" 

Cluj-Napoca 67 73 70 III 

Clasa a XII-a  

 

Nr. 

crt. 

 

Numele şi 

prenumele 

 

Şcoala de provenienţă 

Nota 

proba 

scrisă 

Nota 

proba 

practică 

Media Locul 

1 

Tătar Tudor 

Colegiul Tehnic “Anghel 

Saligny” Cluj-Napoca 66 81 73,5 I 

2 Bassetti 

Raul Mihai 

Colegiul Tehnic “Anghel 

Saligny” Cluj-Napoca 55 85 70 II 

 

Domeniul: Protecția mediului  

Clasa a XI-a  

 

Nr. 

crt. 

 

Numele şi 

prenumele 

 

Şcoala de provenienţă 

Nota 

proba 

scrisă 

Nota 

proba 

practică 

Media Locul 
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1 

Milandru 

Bogdan 

Ionuț 

Colegiul Tehnic "Anghel 

Saligny" Cluj-Napoca 

60 80 70 

II 

2 
Szakacs 

Izabella 

Colegiul Tehnic "Anghel 

Saligny" Cluj-Napoca 
50 86 68 

- 

3 
Todea Vasile 

Ioan 

Colegiul Tehnic "Anghel 

Saligny" Cluj-Napoca 
73 92 82,5 

I 

 

Clasa a XII-a 

 

Nr. 

crt. 

 

Numele şi 

prenumele 

 

Şcoala de provenienţă 

Nota 

proba 

scrisă 

Nota 

proba 

practică 

Media Locul 

1 

Anișca 

Mihaela 

Ioana 

Colegiul Tehnic "Anghel 

Saligny" Cluj-Napoca 

72 85 78,5 

III 

2 
Pop Marian 

Gabriel 

Colegiul Tehnic "Anghel 

Saligny" Cluj-Napoca 
73 82 77,5 

Menţiune 

3 

Țânțar 

Alexandra 

Luiza 

Colegiul Tehnic "Anghel 

Saligny" Cluj-Napoca 

71 84 77,5 

- 

 

 Elevi de la Colegiul Tehnic  ,,Anghel Saligny”, Cluj-Napoca, calificați la faza 

națională:  
Domeniul:  Construcţii, instalatii şi lucrări publice 

 
Clasa a XII-a : Tătar Tudor 
 

Domeniul: Protecția mediului  
Clasa a XI-a: Todea Vasile 
 

Rezultatele elevilor la faza NATIONALA : 
MENTIUNE: Todea Vasile, Clasa a XI-a, domeniul Protecția mediului  

 

LOCUL  7, CU MEDIA 8,575: elevul Tătar Tudor, clasa a XII-a, domeniul  
Construcţii, instalații şi lucrări publice 
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REZULTATELE ELEVILOR NOŞTRI LA CONCURSURI SI 

OLIMPIADE 

în anul școlar 2017-2018 

Elevi cu rezultate deosebite obținute la Olimpiadă 

-Aria curriculară Tehnologii 

Faza județeană: 

Clasa a-XI-a Domeniul Constructii, instalatii si lucrari publice 

1.Sprincean Roman, locul III 

 2.Bizău Claudiu, locul IV 

Clasa  a XII-a Domeniul Constructii, instalatii si lucrari publice 

1.Chioreanu Davis-Vasile, locul I 

2.Saracuța Dumitru, Mențiune 

Clasa a XI-a Domeniul Resurse și protecția mediului 

1. Seica Sebastian Marius, locul I 

2.Şopterean Ana Maria Gabriela, locul II 

 
3.Poruţ Marcel Iulian, Mențiune 

 
Clasa a XII-a Domeniul Resurse și protecția mediului 
 

1.Todea Vasile Ioan, locul I 
 
2.Pavel Cristian Marian, locul II 

 

Rezultatele elevilor la Faza Națională 
 
1.Seica Sebastian Marius, clasa XI, Protecția Mediului, Mențiune 

 

 
Rezultatele elevilor la faza Județeană a Concursului  de chimie ”Petru Poni” 
 

1. Şopterean Ana-Maria Gabriela, clasa XI, Locul I 
 

Rezultatele elevilor la faza judeteana a Concursului de matematica ”Adolf 

Haimovici ” 

1. Șopterean Ana-Maria-Gabriela, clasa XI, Mențiune 
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2. Sprincean Roman clasa XI, Mențiune 

 

Rezultatele elevilor la faza interregional a Concursului ”Zidarul priceput” 
 
1.Salamon Robert, clasa XI C , profesională, Locul I 

 
 
 

REZULTATELE ELEVILOR NOŞTRI LA CONCURSURI SI 

OLIMPIADE 

în anul școlar 2018-2019 

Elevi cu rezultate deosebite obținute la Olimpiadă 

-Aria curriculară Tehnologii 

Faza județeană: 

1. Domeniul: Protecţia mediului  
 

Seica Sebastian - clasa a XII-a Bpremiul II 

Șopterean Gabriela - clasa a XII-a B- premiul III 

Malnaș Dan clasa a XII-a B - Menţiune 

Rad Andreea - clasa a XI-a B -premiul II 

Socaciu Darius - clasa a XI-a B- Menţiune 

 

2. Domeniul: Constructii, instalaţii şi lucrări publice,  
 

- Sprincean Roman, clasa a XII-a,  premiul III 

- Bizău Claudiu, clasa a XII-a,  Premiul II 

-Trif  Maria Laura clasa a XII-a,   

- Barta Daniel clasa a XII-a,   

Rezultatele elevilor la Faza Națională 
 

1. Domeniul: Protecţia mediului  

 
Seica Sebastian -  clasa a XII-a B -Mențiune 

Șopterean Gabriela - clasa a XII-a B - Mențiune 
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2. Domeniul: Constructii, instalaţii şi lucrări publice,  
     

- Bizău Claudiu 
 

Concursul Inter-regional „Termoizolatorul eficient”  
 

  organizat de către ROCKWOOL și Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” 
București în perioada – 21-22.05.2019  
 

 Partene Ionuț Cristian, clasa a IX-a A premiul II 

  Leonte Valer Ionuț, clasa a IX-a A premiul II 

 

Rezultatele elevilor a Concursului  de chimie ”Petru Poni” 

 

la faza Județeană:  

Şopterean Ana-Maria Gabriela, clasa XII, Locul I,  

la faza Națională: 

Şopterean Ana-Maria Gabriela, clasa XII, Mențiune 

 

Scurtă descriere a Colegiului Tehnic  “Anghel Saligny”  

1. Profilul şcolii  

 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice  şi  Resurse naturale şi Protecţia 

mediului 

Pregătim specialişti în cea mai nobilă meserie  de 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  

tehnician în construcţii şi lucrări publice 

tehnician instalator pentru construcţii 

topograf în construcţii 

tehnician electrotehnist 
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proiectant decoraţiuni interioare 

maistru instalator în construcţii 

maistru construcţii civile, industriale şi agricole 

         pentru şcoala profesională: 

- zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 

- zidar, pietrar, tencuitor 

- instalator instalaţii sanitare şi de gaze 

cu posibilitate de integrare imediată  

Această şcoală dezvoltă priceperi, formează COMPETENŢE ce permit elevilor   

să fie pregătiţi pentru 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 : 
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“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 de lectură, sală de sport şi terenuri de sport. 

Elevii noştri contribuie permanent la întreţinerea şi îmbogăţirea bazei materiale şi la 

crearea de venituri proprii şcolii efectuând lucrări de zugrăveli și diverse tipuri de 

reparaţii.  

 

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 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, MODERN BAU,  SC ING INSTAL SRL, SC 

ARHINSTAL TECHNOLOGIES SRL, REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE CLUJ, SC 

SALICE COMPROD SRL 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 
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 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. Şcoala este implicată în proiecte şi programe la care participă elevii şi cadrele 

didactice: 

 Proiectul PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE), 

ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT, MEN, 2016-2020 

 programele de elaborare a standardelor de pregătire profesională pentru 

învățământul profesional și tehnic și a curriculumurilor aferente acestor standarde 

 
Participarea scolii noastre la proiecte în  

 anul şcolar 2013-2014 

 

 Clujul strălucește de curățenie (activitate de voluntariat)- Octombrie 2013- 

Sunimprof Rottaprint, KAIZEN Manager Club și AOTS – Asociația de 

Management Japonez din România 

 Împreună pentru un mediu sanatos! ,an sc.2013-2014, Colegiul Tehnic 

Energetic Cluj-Napoc,  Colegiul Tehnic „Raluca Ripan”, Cluj-Napoca 

 Proiect Leonardo da Vinci Mobilități Transnaționale- „Clean, Clever 

Energy for a Suitable Future” , European Projects Development, 

Portugalia 

 Drogurile- un pericol, Vizionare film+dezbateri, Septembrie – octombrie 

2013, Preventis 
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 The Heritage of Cultures and Traditions in Pluralistic Society -  

Religious Traditions, proiect Comenius, România, Italia, Polonia, 

Bulgaria, Turcia, Portugalia, Spania 

 Punţi spre Eco creativitate, Concurs, mai 2014 

 Coltul verde, aprilie 2014, Consiliul scolar al elevilor 

 Ziua Meseriilor Tradiționale la Castelul Bánffy , mai 2014, Fundaţia 

Transilvania Trust 

 Festivalul de teatru Happy Hippo Show, proiect CAEJ, octombrie- iunie 

2013-2014, Estuar, Peace Forum, ISJCJ 

 GPS prin viaţă, aprilie 2014, Preventis 

 Puzzle pentru sănătate, proiect CAEJ, mai 2014, Colegiul de Transporturi 

Transilvania 

 Săptămâna meseriilor – aprilie 2014, agenţi economici 

 Proiect internațional Eco-scoala, an scolar 2013-2015,  Fundaţia de 

Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE) SC ROSAL SA, USAMV,  Agentia 

de mediu, Directia silvica Cluj, Centrul Carpato Danubian de Geoecologie 

Participarea scolii noastre la proiecte în  

 anul şcolar 2014-2015 

 

 The Heritage of Cultures and Traditions in Pluralistic Society - 

Religious Traditions, Comenius Multilateral  Project , România, Italia, 

Polonia, Bulgaria, Turcia, Portugalia, Spania 

 Proiect internațional Eco-scoala, an scolar 2013-2015,  Fundaţia de 

Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE) SC ROSAL SA, USAMV,  Agentia 

de mediu, Direcția silvică Cluj, Centrul Carpato Danubian de Geoecologie 

 ROMEDIN, Proiect de servicii socio-educaționale pentru incluziunea romilor, 

2015-2016, EAA Grants, Fundația Desire, Artemis, ISJCJ,  

 Colțul verde, an școlar 2014-2015, SC ROSAL SA 

 Activitǎƫi demonstrative şi educative a elevilor cu mijloacele de primǎ 

intervenƫie în caz de incendiu, pentru descarcerare şi pentru acordarea 
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asistenƫei medicale de urgenƫǎ, 11-12.06.2015, Parcarea Polus Center Cluj,  

ISUCJ, ISJCJ 

 Skils for Jobs,  Proiect POSDRU/160/2.1/S/141384, an școlar 2014-2015,  

AJOFM, Asociatia Inceptus Romania, ISJ Cluj,  ISJCJ 

 Ziua Meseriilor Tradiționale la Castelul Bánffy, mai 2015, Fundaţia 

Transilvania Trust 

 Puzzle pentru sănătate,  (Proiect CAEJ), an scolar 2014-2015,  Colegiul de 

Transporturi Transilvania 

 Programul “Educaţie KAIZEN pentru România”,  Proiect internațional, 

activități de voluntariat profesori elevi pentru protejarea mediului, 2014-

2015,  “KAIZEN – 5S Public”, Primăria Cluj-Napoca 

 Doza de viata prin sport,  aprilie-iunie 2015, Centrul de Prevenire, 

Evaluare și Consiliere Antidrog Cluj în parteneriat cu IPJ Cluj, ISJ Cluj, FCA 

Cluj, AMA Cluj, Decathlon, PMA  

 Proiect POSDRU 22/2.1/G/33487, Proiectul Valenţe Culturale ale 

Securităţii şi Sănătăţii în muncă, Ministerul Muncii,Protecţiei Sociale, 

Inspecţia Muncii şi MEN si ISJ Cluj 

 Proiectul KNAUF Junior Trophy 2015„Tehnologii de montare Knauf”, 

Knauf Gips Romania 

 Proiect finanțat de către Universitatea din IOWA, SUA, Grantul Dezvoltarea 

si validarea unui instrument de evaluare a nivelului de alfabetizare 

nutrițional, Universitatea din IOWA, licee din Cluj, ISJ Cluj 

 Festival de teatru-dezbatere, Happy Hippo Show, Proiect CAEJ, octombrie-

iunie 2014-2015, Estuar, Peace Forum, ISJCJ 

 

Participarea scolii noastre la proiecte în  

 anul şcolar 2015-2016 

 

 Proiect internațional Eco-scoala, an scolar 2013-2015,  Fundaţia de 

Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE) SC ROSAL SA, USAMV,  Agentia 

de mediu, Directia silvica Cluj, Centrul Carpato Danubian de Geoecologie 
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 ROMEDIN, Proiect de servicii socio-educaționale pentru incluziunea romilor, 

2015-2016, EAA Grants, Fundatia Desire, Artemis, ISJCJ,  

 Programul “Educaţie KAIZEN pentru România”,  Proiect internațional, 

activități de voluntariat profesori elevi pentru protejarea mediului, 2015-

2016,  “KAIZEN – 5S Public”, Primăria Cluj-Napoca 

 Educație pentru sănătate, Alimentație sănătoasă, Proiect național- cerc 

extracurricular, an școlar 2015-2016, Junior Achievement  Romania 

 Proiect internațional „Participation, Experiences and Empowerment of 

Roma Youth”finanțat de Uniunea Europeană, an școlar 2015-2016, 

Facultatea de Sociologie si Asistenta Socială,  

 Mi se poate intampla si mie?, Proiect de educație pentru sănătate, an 

școlar 2015-2016, Fundația Provita 

 „Porți verzi”, an școlar 2015-2016, CEED-Fundatia pentru tineret 

European 

 Educați azi, valoroși mâine, Proiect european, an școlar 2015-2016, Estuar 

 Conferința națională cu participare internațională de Cercetare în Nursing, 

Școala Postliceală „Henri Coandă” 

 Să păstrăm un mediu sănătos, concurs național, aprilie 2016, CCD Cluj, 

Facultatea de Știința Mediului, ISCJCJ, Școala Gimnazială Florești 

 Prevenirea consumului de droguri, alcool, tutun,  aprilie 2016, Asociația 

europeană pentru siguranță și antidrog 

 Suntem generația în mișcare, concurs național, an școlar 2015-2016, 

Fundația Prais 

 Adevăr sau provocare- proiect de prevenire a consumului de substanțe 

interzise, an școlar 2015-2016, Preventis 

 Festival de teatru-dezbatere, Happy Hippo Show, Proiect CAERI, octombrie-

iunie 2015-2016, Estuar, Peace Forum, ISJCJ 

 Frumusețea construcțiilor, Proiect CAEJ, 2015-2016 

 Povestiri digitale, Proiect CAEJ, 2015-2016 
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 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 

Participarea scolii noastre la proiecte în 

 anul şcolar 2016-2017 

 Proiect internațional Eco-scoala, an scolar 2016-2017,  Fundaţia de 

Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE) SC ROSAL SA, USAMV,  Agentia 

de mediu, Directia silvica Cluj, Centrul Carpato Danubian de Geoecologie 

 Participare la proiectul ”Fii o săptămână profesor de științe” de la 

Colegiul Tehnic Energetic 

 Atelier ”ECO TEENS” la Biblioteca Judeteana "Octavian Goga" 

 Proiectul ” Școala după școală” cu Fundația Dezvoltarea Popoarelor 

 Participarea la proiectul ”Învingător prin artă” organizat de Asociația 

”Vasile Pogor” din Iași  

 Proiectul PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE), 

ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT, MEN, 2016-2020 

 Educați azi, valoroși mâine, Proiect european, an școlar 2016-2017, Estuar 

 Proiectul ”Icoana Sfântului Andrei”, împreună cu Școala Samus Cluj 
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 Participarea la Proiectul ”Stiluri arhitecturale” organizat de Biblioteca 

”Octavian Goga” 

 

 Festival de teatru-dezbatere, ”Happy Hippo Show”, Proiect CAER, 

octombrie-iunie 2016-2017, Estuar, Peace Forum, ISJCJ 

 ”Frumusețea construcțiilor”, Proiect CAEJ, 2016-2017 

 Concursul școlar ”Spune NU violenței” CTAS 

 ”STAND UP AGAINST BULLYING” Proiect CJRAE, 2016-2017 

 Concurs Județean ,,Descopera o lume sanatoasa'', Liceul Teoretic 

“Gheorghe Șincai” 

 Povestiri digitale, Proiect CAEJ, 2016-2017 

 Să păstrăm un mediu sănătos, concurs național, aprilie 2017, CCD Cluj, 

Facultatea de Știința Mediului, ISCJCJ 

  Participarea la Festivalul-concurs "TEZAUR CULTURAL APUSEAN-

PRACTICI ANCESTRALE ÎN CONTEXT CONTEMPORAN", ediția a V-a, 

2017, organizat de Școala Gimnazială "Pelaghia Roșu", Mărișel;  

 Programul “Educaţie KAIZEN pentru România”,  Proiect internațional, 

activități de voluntariat profesori elevi pentru protejarea mediului, 2016-

2017,  “KAIZEN – 5S Public”, Colegiul Național ”George Coșbuc” 

 Participare la proiectul „Apa-o prioritate mondială” organizat de Primăria 

şi Consiliul Local al Municipiului Turda, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, 

Colegiul “Emil Negruţiu” Turda şi Societatea Culturală FILARMONIA 

 Participarea la Concursul ”Ce voi deveni? Cum am devenit?”, organizat 

de CCD Cluj 

 Participarea la Concursul internațional ”Priorități și perspective pentru 

un mediu durabil” organizat de Colegiul Tehnic "C.D. Nenitescu" Baia Mare 

 Participarea la Concursul CAEJ ”Adolescența - povestea definirii 

identității” Colegiul Tehnic de Transporturi ”Transilvania” Cluj 

 Participarea la Concursul JARomania Social Innovation Relay 

 Participarea la Programul inițiat de Fundația PREVENTIS  
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Elevii mei consumă droguri?-implicatii practice ale prevenirii antidrog 

pentru cadrele didactice- 

 

Participarea scolii noastre la proiecte în 

 anul şcolar 2018-2019 

 

 Proiect –concurs ”Icoana Sf. Ap. Andrei oglindită în sufletul românilor ” 

 Concurs- ”Învingător prin artă” – dezvoltarea simțului artistic,estetic și moral 

-  

 Concurs-”Ziua limbilor străine”  

 ”Innovatory” - concurs de proiecte - Grupul Pont, Primăria Cluj, ISJCJ- 

septembrie-noiembrie 2018  

 Dialoguri culturale “Marea lectură -10.000 de cititori” din cadrul 

“Festivalului Internaţional de Carte Transilvania” - 6 octombrie 2018  

           

 ”Ziua Educaţiei ”– vizionare de film, dezbateri 

 ”Halloween”, 31 octombrie 2018 

 ”25 noiembrie - Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra 

Femeilor” 

 Voluntariat – ”Ora de Net” 

 ”Educaţie şi siguranţă” - Campanie de informare privind prevenirea şi 

recunoaşterea bullying-ului în rândul elevilor claselor IX –   XII, din Colegiul 

Tehnic ”Anghel Saligny” Cluj-Napoca - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj 

- Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii;  

 ”Arc peste timp, încoronarea visului de unire”  

 ”Christmas fairy” –serbare de Craciun 

 ”Eminescu, veșnic tânăr ”– Ziua cititului împreună; 

 ”Uniți în cuget și-n simțiri ”– Dezbatere  

 ”Tragedie a secolulul xx, Holocaustul ”– dezbatere  
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 Proiect POCU ,,Profesori motivați în școli defavorizate" parteneriat cu 

Transylvania College, program de dezvoltare personala pentru profesori 

 5.6. Erasmus+ Proiectul de parteneriat strategic în domeniul educaţiei școlare, 

schimb interşcolar, KA229, “ TRIC-Bullying and Cyberbullying”, cu numărul 

de referinţă 2018-1-ES01-KA229-051132_3.  

 Vizita unor grupuri de elevi de la Liceo Scientifico Lingustico Statate Paolo 

Giovio, Italia  şi de la IES Arcebispo XelmireI, Spania  în şcoala noastră, în 

baza parteneriatului constituit în cadrul programului Erasmus+ „TRIC-

Bullying and Cyberbullying  (2018-1-ESO1-KA229-051132) din (5-9) mai 2019 

 Proiect POCU ”Schimbarea în educație începe cu fiecare” parteneriat cu 

Transylvania College, program de dezvoltare personala pentru profesori 

 Proiect POCU ”Utilizare TIC și devoltarea competențelor digitale”; 

”Competenţa de a învăţa”, Utilizarea platformei ”Moodle” parteneriat cu 

Transylvania College, program de dezvoltare personala pentru profesori 

 Proiect POCU”Leader in Me”, parteneriat cu Transylvania College, program 

de dezvoltare personala pentru profesori 

 Proiect POCU „Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace-editia originala 

4.0” parteneriat cu Transylvania College, program de dezvoltare personala 

pentru profesori 

 Progiect POCU „Crearea culturii organizationale” parteneriat cu 

Transylvania College, program de dezvoltare personala pentru profesori 
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1.4 CONTEXTUL NAŢIONAL 
            
        (priorităţi la nivel naţional) 

 
 

 
 

 

 Analizele efectuate la nivel naţional incluse în Planurile de Dezvoltare 

Regionale, cu precădere în Planul de Dezvoltare a Regiunii de Nord -Vest au dus la 

stabilirea Strategiei de Dezvoltare Regională cu stabilirea priorităţilor și obiectivelor 

pentru perioada 2014-2020, corelate cu prioritățile și obiectivele la nivel național 

precum și cu orientările de la nivel european. 

Strategia de dezvoltare propusă pentru Regiunea Nord-Vest pentru perioada 

2014-2020 se bazează pe rezultatele analizei SWOT şi pe nevoile şi provocările, care 

au putut fi identificate în această analiză.  

 

 Obiectivul General (PDR) 

 

 Creşterea economiei regionale prin dezvoltare multidimensională şi 

integrată pentru diminuarea disparităţilor intra- şi interregionale şi creşterea 

standardului de viaţă regional. 

 

Dintre Priorităţile stabilite: 
 

 Creşterea competitivităţii regiunii şi stimularea cercetării şi inovării 

 Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi 

a informaţiilor 

 Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune 

 Protecţia mediului natural şi antropic, utilizarea eficientă a resurselor şi 

reducerea emisiilor poluante 
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Pentru aceste priorități s-au stabilit obiective specifice si acțiuni orientative care 

privesc dezvoltarea Regiunii în general dar cu aplicabilitate și pentru învățământul 

profesional și tehnic. 

Dintre Obiectivele Specifice, acelea care privesc și spre învățământ și care vizează 

planificarea acţiunilor şcolii pentru următorii ani, enumerăm: 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial  

 Îmbunătăţirea accesului la infrastructura TIC 

 Investiţii în educaţie, servicii sociale şi de sănătate şi în îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor din aceste domenii 

 Dezvoltarea capitalului uman 

 Promovarea ocupării forţei de muncă 

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii grupurilor vulnerabile şi dezavantajate, 

precum şi asigurarea accesului la servicii sociale, de sănătate şi de 

educaţie de calitate 

 Protejarea biodiversităţii şi a resurselor naturale  

Pe lângă aceste obiective generale putem adăuga obiective ale școlii pe termen mediu: 

 Dezvoltarea parteneriatului cu întreprinderile 

 Dezvoltarea de curriculum 

 Dezvoltarea de standarde de pregătire profesională 

 Formarea continuă a personalului didactic și nedidactic (metodică) 

 Asigurarea calităţii în învățământ 

 Dezvoltarea Orientării şi consilierii elevilor 

 Dezvoltarea Sistemului informaţional 

 Modernizarea bazei materiale 

 Dezvoltarea Managementului educaţional 

 Promovarea Egalității de şanse 

 Utilizarea tehnicii de calcul în predare 

 Promovarea Cursurilor de Formare continuă a adulţilor 

 Dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată 

 Învăţarea centrată pe elev 
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1.5 OBIECTIVELE 
ŞI ŢINTELE LA NIVEL LOCAL 

 
 

 
 

Întregul sistem de educaţie şi formare profesională va asimila principiile şi 

obiectivele dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de cunoştinţe, 

aptitudini şi deprinderi necesare existenţei şi performanţei personale şi socio-

culturale în lumea modernă. 

Planurile de școlarizare vor trebui să reflecte prioritățile economice  pe cele 

două componente de bază ale pieței muncii: dezvoltarea antreprenoriatului și 

dezvoltarea calificărilor (pregătirea tehnologică modernă/meseriile viitorului); 

De asemenea este subliniată: 

         Necesitatea creşterii nivelului de calificare şi asigurarea unei pregătiri de 

bază largi, dobândirea de competențe tehnice generale, solide; 

• Eficientizarea  parteneriatelor şcoală agent economic, inclusiv prin 

creșterea numărului de clase de  învățământ dual; 

• Realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor economici 
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 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  

 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 

 

 

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 

 
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 
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suprafeţei deţinute, în totalul teritoriului naţional, judeţul Cluj ocupă locul 12 pe 

ţară cu 2,8%. Populația județului și cea a municipiului reședință au înregistrat, la 1 

ianuarie 2016, ușoare creșteri, în schimb, 66 din cele 81 de localități sunt raportate 

cu scăderi ale populației după domiciliu, relevă datele Institutului Național de 

Statistică. În afara municipiului Cluj-Napoca,tot mediul urban din județ se confruntă 

cu diminuarea populației. Cele mai masive creșteri s-au înregistrat în comunele 

limitrofe muncipiului de reședință, performer fiind Florești, a cărui populație a 

crescut cu 12,8% în ultimul am. 

Populația după reședință a județului este, la 1 iulie 2016, de 723.031 persoane, în 

creștere cu 0,2% față de acum un an. În Cluj-Napoca sunt înregistrate 321.687 

persoane.  

  Populația activă economic a orașului a fost în 2016 de 330.923 de persoane. 

 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. 

 Cel mai urbanizat judeţ, din Regiunea Nord - Vest, este Clujul (67% în urban 

faţă de 33% în rural). Populația județului Cluj a crescut cu 31042 locuitori, adică 

4,49% în perioada 2008-2016, fiind superioară creșterii la nivel regional(4,06%).  

 Structura populaţiei pe grupe de vârstă, la nivelul anului 2011 (recensământ), 

indică faptul că populaţia cu vârsta cuprinsă între 30 - 64 de ani reprezintă 

segmentul majoritar în județ, procentual reprezentând 47,82% din total, sub media 

națională de 49,23%. Procentul populației tinere cu vârste cu prinse între 10-24 de 

ani, este de 19,47%. Procentul vârstnicilor, cei peste 65 de ani, este de 16,01%.  

 Tendinţa de creștere a ponderii populației vârstnice se menține în continuare. 

• Grupa de vârstă 10-14 ani 

Asistăm la o ușoară creștere la nivelul județului Cluj cu 3,85%, adică 1184 de 

persoane, comparativ cu 2008. 

• Grupa de vârstă 15-19 ani 

Județul Cluj  înregistrează o scădere accentuată a populației din grupa de 

vârstă 15-19 ani, (-30,33%), adică 13644 de persoane în perioada 2008-2016. Toate 
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județele regiunii au înregistrat scăderi semnificative ale numărului de persoane din 

categoria de vârstă 15-19 ani, dar cea mai mare scădere a fost în județul Cluj. 

                    

La grupa de vârstă 15-19 ani  - scăderea populației din mediul urban și rural în 

județul Cluj a fost semnificativă în perioada monitorizată ea situându-se  la (-25,81%), 

adică 10878de persoane în perioada 2008-2017. 

Scăderea populației din mediul urban și rural în județul Cluj a fost semnificativă în 

perioada monitorizată ea situându-se  la 8,4%.Scăderea în mediul urban  a fost de 

9926 de persoane, iar în mediul rural de 952 persoane. 

        Ponderea populației din mediul urban pentru toate grupele de vârstă este 

superioară celei din mediul rural, având în vedere că județul Cluj este cel mai 

urbanizat județ al regiunii. 

        Din analiza populației din grupele de vârstă relevante pentru învățământul 

profesional și tehnic, la nivelul județului Cluj, se constată că populația masculină din 

categoria de vârstă 10-14 ani este semnificativ mai mare decât cea feminină.  

        Pentru grupa de vârstă 10-14 ani scăderea numerică în perioada 2008-2015 a 

fost foarte redusă, ponderile între cele două sexe rămânând aproximativ 

constante:51,5%, respectiv 51,3% pentru populația de sex masculin și 48,5% 

respectiv 48,7% pentru populația de sex feminin. 

        Pentru grupa de vârstă 15-19 ani diferența dintre cele două sexe se menține 

aceeași în fiecare an al perioadei analizate, populația de sex masculin s-a redus cu 
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5495 de persoane în perioada analizată, iar cea de sex feminin cu 5309 

persoane.Trendul grupei de vârstă este descrescător pentru ambele sexe. 

                          

 
 Din punct de vedere al structurii etnice în judeţul Cluj trăiesc mai multe 

minorităţi, dintre care cea mai importantă este minoritatea maghiară, care reprezintă 

14,99 % din totalul populaţiei. Minoritatea germană este mică ca şi procent, iar 

minoritatea romă reprezintă 3,26%. 

 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.  

Măsuri la nivelul reţelei şcolare:  

 optimizarea alocării resurselor, prin: concentrarea pregătirii în şcoli viabile; 

  rezolvarea problemelor de acces; funcţionarea reţelelor de şcoli, care împreună 

să realizeze: o ofertă cuprinzătoare şi diversificată; eliminarea paralelismelor 

nejustificate;  

 colaborare pentru acoperire teritorială optimă;  

 diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţi);  
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 implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi . 

 perioada monitorizată.  

Sistemul de educaţie şi formare profesională este chemat să contribuie prin 

măsuri specifice vizând: ofertă de pregătire adecvată şi asigurarea condiţiilor de 

învăţare în unităţile de învăţământ din mediul rural, pentru a atrage elevii să rămână 

cât mai aproape de domiciliu; educaţie în sprijinul conservării şi valorizării 

patrimoniului cultural specific şi resurselor naturale din mediul rural; îmbunătăţirea 

condiţiilor de studiu în mediul rural prin dotarea corespunzătoare a atelierelor şi 

laboratoarelor unde se realizează pregătire de specialitate.  

 

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. Reducerea migraţiei 

populaţiei pe distanţe lungi în favoarea celei pe distanţe scurte, în creştere, a făcut ca 

„migraţia intrajudeţeană” să depăşească semnificativ „migraţia interjudeţeană”. 

 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. 
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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 de muncă 

emigrantă având studii superioare. Totodată, după profesii, categoriile inginerilor şi 

arhitecţilor, medicilor, 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.  

Analiza datelor INS referitoare la emigranții definitivi înregistrați în perioada 

1990 -2015 se constată că regiunea a pierdut 51031 de locuitori, cea mai mare 

pierdere înregistrându-se în județul Cluj, de 18143 locuitori. 

 Analiza numărului de emigranți definitivi pe grupe de vârstă, în perioada 2012-

2015, la nivelul județului Cluj, a scos în evidență faptul  că grupa de vârstă 25-64 de 

ani înregistrează cel mai mare număr de emigranți definitivi, adică 9924 persoane, în 

contextul în care grupa respectivă reprezintă populația aptă de muncă. 
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La nivelul județelor regiunii, județul Cluj înregistrează cel mai mare număr de 

emigranți temporari (7197 de persoane), în perioada 2012-2016. 

 

Proiecţii demografice la orizontul anului 2060 

 

    Populaţia județului Cluj proiectată la nivelul anului 2060 comparativ cu anul 

2015, va înregistra o creștere a grupei de vârstă peste 65 de ani, și scăderi importante 

la populația cu vârste cuprinse între 15-64 de ani și 0-14 ani. 

 

                     

 

Pentru grupele de vârstă importante pentru învățământul profesional și tehnic 

situația este reprezentată în fihgurile de mai jos. 
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 La nivelul județului Cluj reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi 

agravată de migraţia externă, în perioada 1992 -2016 se constată că regiunea a 

pierdut 53554 de locuitori, cea mai mare pierdere înregistrându-se în județul Cluj, de 

14827 locuitori. 

Se desprinde nevoia de: racordare realistă la piaţa europeană, naţională şi regională 

a muncii a activităţilor de informare, orientare şi consiliere în scopul realizării unei 

oferte de şcolarizare cât mai aproape de cererea de pe piaţa muncii. 

Din analiza grupelor de vârstă ale populației, relevante pentru învățământul 

profesional și tehnic (grupele: 10-14 ani, 15-19 ani, 20-24 ani), în perioada 2008-

2016, situația se prezintă astfel: 
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 Asistăm la o ușoară creștere la nivelul județului Cluj cu 2,50%, adică821 de 

persoane, comparativ cu 2008.În perioada mai sus menționată în județul Cluj 

a avut loc o scădere accentuată până în anul 2013, când grupa de vârstă a 

înregistrat cel mai mic număr de persoane, 28684. În perioada 2014-2016 

creșterea a fost semnificativă depășind în 2016, numărul de persoane din 

2008.   

 La nivelul grupei de vârstă 15-19 ani scăderea populației din mediul urban și 

rural în județul Cluj a fost semnificativă în perioada monitorizată ea situându-

se  la 8,4%.Scăderea în mediul urban  a fost de 9926 de persoane, iar în 

mediul rural de 952 persoane.Populatia din mediul urban este în descreștere, 

iar în mediul rural trendul este crescător. 

  La nivelul grupei de vârstă 20-24 de ani în perioada supusă analizei se 

constată că majoritatea populației din grupa de vârstă locuiește în mediul 

urban, situația fiind aceeași pe toată perioada analizată.; scăderea populației 

din mediul urban în perioada 2008-2017 a fost de 42% de la 35377 persoane 

la 20435 persoane în mediul urban, iar în mediul rural a fost mult mai redusă, 

de 10% în perioada monitorizată.Pentru populația din mediul rural trendul 

este crescător. 

Populaţia județului Cluj proiectată la nivelul anului 2060 comparativ cu anul 2015, 

va înregistra o creștere a grupei de vârstă peste 65 de ani, și scăderi importante la 

populația cu vârste cuprinse între 15-64 de ani și 0-14 ani. 

Faţă de aceste constatări, se recomandă: 

Măsuri la nivelul reţelei şcolare:  

 optimizarea alocării resurselor, prin: concentrarea pregătirii în şcoli viabile; 

  rezolvarea problemelor de acces; funcţionarea reţelelor de şcoli, care împreună 

să realizeze: o ofertă cuprinzătoare şi diversificată; eliminarea paralelismelor 

nejustificate;  

 colaborare pentru acoperire teritorială optimă;  

 diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţi);  

 implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi . 
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Fenomenul de îmbătrânire demografică (populația în vârstă de peste 65 de ani va 

reprezenta 19,7% până în 2030, din populația totală) conduce la:  

 nevoi sporite de personal calificat - asistenţă socială şi medicală;  

 nevoi educaţionale specifice (educaţie non-formală). 

 

  

 

Situația economică locală 

 

 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 și-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. 

 Informațiile furnizate de INS pentru perioada 2008-2015, oferă o imagine de 

ansamblu asupra evoluției firmelor din județul Cluj. 

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 şi 
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alte servicii, pe clase de mărime se pot vizualiza in graficul evolutiei numărului de 

unităti active. 
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A Agricultura, silvicultura si pescuit        

B Industria extractiva         

C Industria prelucratoare         

D Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat    

E Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare      

F Constructii         

G Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor      

H Transport si depozitare         

I Hoteluri si restaurante         

J Informatii si comunicatii         

K Intermedieri financiare si asigurari        

L Tranzactii imobiliare         

M Activitati profesionale, stiintifice si tehnice        

N Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport       

P Invatamant         

Q Sanatate si asistenta sociala         

R Activitati de spectacole, culturale si recreative        

S Alte activitati de servicii         
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Pe activități economice, datele oficiale sunt disponibile în perioada 2008-2016. 

Conform acestora, personalul cel mai numeros este în industria prelucrătoare –C, 

, urmat de cel din comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea 

autovehiculelor și motocicletelor-G, din construcții –F, din tranzacții 

imobiliare K, din transport și depozitare H. Evoluția acestora în intervalul 2008-

2016 este ilustrată în figura de mai jos. 

 

Același trend este și la nivel regional, iar județele regiunii urmăresc în mare măsură 

trendul regional. 

Județul Cluj a avut cea mai mare creștere PIB pe ultimii patru ani dintre toate 

județele. Potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică și Comisia 

Națională de Prognoză, în intervalul 2012-2016, Clujul a înregistrat o crește a PIB 

de 62%, urmat de Constanța cu 56%, Prahova cu 42%, Ilfov cu 40% și Buzău cu 

37%. 

B C D E F G H I J K* P Q R+S

2008 1241 54089 2415 3064 31193 50373 18285 7312 7726 21076 375 1601 3357

2009 1149 45483 2239 3158 25938 43924 17612 7249 7411 21387 361 1465 3145

2010 1036 42786 1818 3098 21280 41236 17881 7755 8193 21337 407 1650 3308

2011 1241 44034 2436 3108 20522 40094 20425 7985 9326 20648 373 1719 3269

2012 1055 44973 2096 2877 21226 40762 21032 7949 11603 22330 357 1905 3510

2013 1050 44426 2027 2989 20200 41137 22603 8990 13019 23897 381 1902 3713

2014 959 47851 2053 3045 19432 40630 22776 9316 15270 24907 442 2005 3936

2015 1041 49773 2169 3125 21389 40561 23989 9502 17260 26661 505 2444 4229

2016 1127 48964 2057 3068 21087 42184 25851 10090 19747 28039 548 2871 4448
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În ciuda creșterii spectaculoase, după cum era de așteptat, Bucureștiul are cel mai 

mare PIB (184,7 milioane lei), urmat de Constanța cu  36,5 milioane lei, Timiș cu 

35,4 milioane lei, Cluj cu 34,5 milioane lei, Prahova cu 30,8 milioane lei și Brașov cu 

26,0 milioane lei. 

Din momentul acesta, municipiul nu poate să continue dezvoltarea numai în interior 

ci trebuie să își gândească dezvoltarea strategică ca parte a zonei metropolitane în 

primul rând și apoi în întregul județ ca factor de dezvoltare corelat cu dezvoltarea 

județului pentru că o parte din activitățile care nu mai încap sau nu mai pot să se 

dezvolte fizic în Cluj-Napoca vor încerca încet să iasă în alte zone și atunci orașul ar 

trebui să se dezvolte pe o arie mai larga care să cuprindă și zonele din jur.  
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Ponderile personalului din unitatile locale, pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN 
Rev.2, regiuni de dezvoltare 

 
 

 
 

 

A Agricultura, silvicultura si pescuit        
B Industria extractiva         
C Industria prelucratoare         
D Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat    
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Evoluția principalilor indicatori economici pe regiuni de dezvoltare 

 

Indicatori  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Agricultură, silvicultură, piscicultură 

 Total economie 2,4 -9,4 9,0 1,9 1,9 1,9 

NORD - EST 5,0 -8,6 9,2 2,0 2,0 2,0 

SUD - EST 2,6 -9,3 9,1 1,9 1,9 1,9 

SUD MUNTENIA -3,0 -8,4 9,0 2,0 2,0 2,0 

SUD – VEST OLTENIA 1,8 -9,9 9,0 1,9 1,8 1,8 

VEST 0,8 -9,5 9,0 1,9 1,8 1,8 

NORD - VEST 6,5 -10,9 9,1 1,8 1,9 1,9 

CENTRU 6,7 -10,3 9,0 1,9 1,9 1,9 

BUCURESTI - ILFOV -5,0 -9,2 8,6 1,8 1,5 1,5 

Construcţii 

 Total economie 2,3 8,8 5,7 6,0 6,3 6,6 

NORD - EST 2,4 8,8 6,0 6,0 6,5 6,8 

SUD - EST 2,3 8,7 5,8 5,9 6,1 6,4 

SUD MUNTENIA 2,4 8,7 5,9 5,9 6,3 6,6 

SUD – VEST OLTENIA 2,5 8,8 6,0 5,8 6,1 6,4 

VEST 2,3 8,8 6,0 5,8 6,2 6,5 

NORD - VEST 2,5 8,7 5,9 5,9 6,3 6,6 

CENTRU 2,4 8,7 6,0 5,9 6,2 6,5 

BUCURESTI - LFOV 2,1 9,0 5,2 6,4 6,4 6,8 

Servicii 

 Total economie 2,5 4,7 3,4 3,9 4,1 4,5 

NORD - EST 2,5 4,7 3,3 4,0 4,2 4,6 

SUD - EST 2,6 4,9 3,4 4,1 4,4 4,8 

E Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare      
F Constructii         
G Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor      
H Transport si depozitare         
I Hoteluri si restaurante         
J Informatii si comunicatii         
K Intermedieri financiare si asigurari        
L Tranzactii imobiliare         
M Activitati profesionale, stiintifice si tehnice        
N Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport       
P Invatamant         
Q Sanatate si asistenta sociala         
R Activitati de spectacole, culturale si recreative        
S Alte activitati de servicii         
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SUD MUNTENIA 2,5 4,8 3,4 4,0 4,3 4,7 

SUD – VEST OLTENIA 2,4 4,8 3,7 3,9 4,2 4,6 

VEST 2,5 4,8 3,3 3,8 4,1 4,5 

NORD - VEST 2,4 4,7 3,3 3,8 4,2 4,6 

CENTRU 2,5 4,8 3,4 3,9 4,3 4,7 

BUCURESTI -ILFOV 2,4 4,6 3,6 3,9 3,9 4,4 

Numărul mediu de salariaţi - mii persoane 

 Total economie 4507,7 4635 4775 4925 5070 5210 

NORD - EST 499,8 514 532 550 567 583 

SUD - EST 503,3 517 533 549 564 579 

SUD MUNTENIA 531,2 544 559 574 589 604 

SUD – VEST OLTENIA 359,8 369 379 391 401 411 

VEST 486,2 501 517 534 552 568 

NORD - VEST 614,8 636 657 680 703 725 

CENTRU 579,9 600 622 645 668 690 

BUCURESTI - ILFOV 932,7 953 976 1000 1026 1050 

 
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. 

 Creşterea gradului de ocupare şi diminuarea dezechilibrelor pieţei muncii sunt 

legate în principal, de sporirea producţiei şi productivităţii pe ansamblul economiei, 
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iar politica naţională de ocupare va da rezultatele aşteptate numai în condiţiile 

conlucrării şi cooperării dintre forţele economice şi politice responsabile. 

 Repartizarea soldului ISD Investiții Străine Directe,  pe regiuni de dezvoltare, la 

acest nivel, se observă orientarea ISD cu precădere spre regiunea de dezvoltare 

BUCUREȘTI-ILFOV (59,9 la sută), alte regiuni de dezvoltare care au atras un volum 

important de ISD fiind regiunea CENTRU (9,1 la sută), regiunea VEST (8,0 la sută), 

regiunea SUD-MUNTENIA (6,9 la sută) și regiunea NORD-VEST (5,9 la sută). 

 Clujul este un judeţ prosper, după cum arată datele Comisiei Naţionale de 

Prognoză (CNP), conform cărora judeţul are un PIB pe locuitor aferent anului 2015 de 

9.943 euro, la acest capitol fiind depăşit, la nivel naţional, doar de Timiş (10.207 

euro), Ilfov (10.993 euro) sau municipiul Bucureşti (20.713 euro). 

                           

Câștigul salarial mediu net lunar la nivelul Regiunii Nord-Vest va fi în creștere 

de la valoarea de 1618 lei/salariat în 2015 la 2576 lei/salariat în 2020, valoare sub 

media națională care se preconizează a fi 2864 lei/salariat. 

 În județul Cluj câștigul salarial net lunar va crește de la 2025 lei/salariat în 

anul 2015  la 3198 lei/salariat în anul 2020. 

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 
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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 ocupă cel de-al 

doilea parc industrial. Emerson, o multinaţională diversificată care proiectează şi 

furnizează tehnologie şi servicii de inginerie pe pieţele industriale, comerciale şi de 

consum se afla pe locul al doi-lea in ceea ce priveste numarul de angajati. Anul 

trecut, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 546 de milioane de lei. 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. Se înregistrează şi o tendinţă de creştere în sectorul 

IT (în special la nivelul firmelor private). 

Cluj-Napoca este în momentul de faţă în domeniul IT cel mai dezvoltat şi mai 

promiţător oraş din ţară, la concurenţă cu capitala Bucureşti. Conform studiului 

‚Industria TIC în 2009-2010‘, elaborat de Institutul de Tehnică de Calcul Bucureşti, 

în anul 2010 Judeţul Cluj deţinea locul doi per ansamblul industriei IT&C, după 

Bucureşti, cu peste 1.300 de firme active în domeniu, o cifră de afaceri de 1,8 

miliarde de euro şi 8.500 de salariaţi. În 2014 în Cluj au ajuns să lucreze 15.000 de 

specialişti IT, în firme autohtone sau cu capital străin. Aproape toate comenzile pe 

care le execută firmele IT existente în Cluj sunt destinate pieţei europene sau 

internaţionale. De aceea unii dintre cei mai mari angajatori din judeţ provin din IT&C 

şi Automotive.  

 Investiţiile străine au condus, şi ele, la dezvoltarea unor noi domenii. 
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 Veritabile motoare ale creşterii economiei judeţene sunt întreprinderile mici şi 

mijlocii. 

 

 
   
 

Specializarea industrială din regiune este întărită de performanţele economice 

ale întreprinderilor din regiune care concentrează importante resurse umane şi 

financiare, relevante fiind câteva exemple: 

• Industria articolelor de îmbrăcăminte: Jolidon Import-Export SRL, Magreb 

Knitwear East SA,  

• Industria mijloacelor de transport (cu precădere componente deautovehicule): 

Remarul 16 Februarie, Trelleborg Automotive Dej Srl, DRM Draxlmaier Romania 

Sisteme Electrice Srl, Eckerle Automotive Srl, Fujikura Automotive Romania Srl, 

•  Industria metalurgică:, Mechel Câmpia Turzii; 

•  Industria echipamentelor electrice: Electrolux Romania SA, Rombat SA, 

Energobit Prod Srl; 

• Industria alimentară: Napolact SA;  

• Industria mobilei: Sortilemn SA, Ecolor SRL;  

• Industria cauciucului şi a maselor plastice:  Teraplast SA; 

• Industria materialelor de construcţii: Adeplast SA şi Sanex SA. 

Pe lângă acestea, s-au remarcat, de asemenea, câteva firme cu performanţe 

economice deosebite care nu activează în mod necesar în sectoare cu concentrare 

regională accentuată, precum Rondocarton Srl (Industria celulozei şi hârtiei), Farmec 
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SA (Industria chimică),Terapia SA (Industria farmaceutică). Teoretic în aceste 

sectoare se pot dezvolta firme mici şi mijlocii care să deservească activitatea celor 

deja consacrate, având potenţial de dezvoltare prin prisma motorului de dezvoltare 

asigurat de firmele mari. 

Un domeniu aparte în care se remarcă o concentrare de natură economică 

(4.135 de companii) îl reprezintă Industriile Creative, care reprezintă 6,44% din 

totalul firmelor înregistrate în regiune. Se remarcă o concentrare semnificativă a 

acestora în judeţul Cluj, unde îşi au sediul 39,90% din totalul firmelor de profil din 

Regiunea Nord-Vest 

 La o analiză mai detaliată pe coduri C.A.E.N., cele mai multe firme aveau ca 

obiect de activitate arhitectura (40,67% din totalul celor din sector), publicitatea 

(27,67%) şi realizarea de soft orientat către client (14,84%). Totalizând 2,1% din 

totalul salariaţilor din regiune (cu 36% provenind din sectorul ITC), cifra de afaceri a 

firmelor din Industriilor creative a fost de 331,69 mil. Euro în 2009, în scădere cu 

16% faţă de 2008, pe fondul contextului economic dificil.   

În ultimii 5 ani, la nivelul României, urmând o anumită specializare 

funcţională şi sectorială, se delimitează un alt tip de iniţiativă antreprenorială de tip 

colaborativ, denumită cluster. Clusterul este o structura asociativă definită ca o 

concentrare geografică de companii şi instituţii interconectate într-un anumit 

domeniu (Michael Porter), cu potenţial de stimulare a inovării şi de îmbunătăţire a 

productivităţii prin mecanismele de cooperare dezvoltate în interiorul şi în afara 

structurii. 

În perioada 2011-2013, în Regiunea Nord-Vest 5 astfel de iniţiative sunt 

înregistrate la Ministerul Economiei (dintr-un total de 40 la nivel naţional), care pe 

lângă susţinerea sectorului în care activează, îndeplinesc şi rolul de promotori 

regionali. Dintre acestea, doar 3 sunt active şi vizează următoarele sectoare: mobilă 

(Cluster Mobilier Transilvan), IT&C (Cluj IT Cluster) şi industria energiilor verzi 

(TREC) - toate iniţiative ale ADR Nord-Vest rezultate prin schimb de experienţă şi 

transfer de know-how în proiecte europene de cooperare. 

De asemenea, la începutul anului 2013 a fost constituit clusterul Agro-Food-

Ind Napoca (iniţiativă CJ Cluj), care reuneşte cei mai importanţi actori ai sectorului 
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agroindustrial clujean; clusterul este recent, dar activ. Există preocupări şi 

demersuri pentru constituirea de clustere în domeniul Transportului ecologic, 

Industriilor creative (initiative ADR Nord-Vest) şi Ştiinţelor Vieţii (iniţiativă UBB Cluj). 

Toate cele 4 clustere care funcţionează au fost create pe modelul clasic de triple-

hellix, nucleul fiind reprezentat de asocierea de companii la care s-au raliat 

organisme de cercetare şi educaţie, precum şi autorităţi publice care vin să sprijine 

aceste structuri şi sa aducă un plus de vizibilitate şi de lobby. 

În anul 2012, în Regiunea Nord-Vest există zece parcuri industriale care 

funcţionează cu titlul acordat prin Ordin de Ministru sau declarate prin Hotărâre a 

Guvernului, care găzduiesc 86 de firme cu 2.661 de salariaţi. Din cele 10 parcuri 

industriale, șase dintre ele sunt localizate în judeţul Cluj, după cum urmează: 

• Tetarom 1 Cluj Napoca (31,93 ha) ,în Cluj-Napoca, Administrator: SC 

„Tetarom” SA, înfiinţat în anul 2002; 

• Tetarom 2 Cluj Napoca (12 ha, în Cluj-Napoca, Administrator SC 

„Tetarom” S.A.), înfiinţat în anul 2006; 

• Tetarom 3 Cluj Napoca (154,562 ha, localitatea Jucu, Administrator SC 

„Tetarom” S.A.), înfiinţat în anul 2008; 

• Parcul Industrial Dej (40,185 ha, în Dej, Administrator SC „Arc Parc 

Industrial” SRL.), înfiinţat în anul 2005. 

• Parcul Industrial Turda1 (29,3 ha) şi Turda2 (20,5 ha) – în localitatea 

Turda, administrat decătre SC Graells & Llonch Administrare Parc Logistic Industrial 

SRL, înfiinţate şi declarate prin HG în 2012 

Cu excepţia Parcului Industrial Dej şi a celor din Turda care sunt iniţiative 

private, restul parcurilor din regiune sunt în proprietate publică.  

Pe lângă parcurile industriale existente, se află în construcţie şi alte astfel de 

infrastructuri, precum: TETAROM IV, Mădăraş, Turda. Turda Industrial Park este 

situat în oraşul Turda, judeţul Cluj şi are o suprafaţă construită de 120.000 mp, 

fiind compusă din mai multe construcţii de tip hală. Parcul Industrial TETAROM IV 

este construit cu scopul de a îndeplini funcţii multiple: parc fotovoltaic, logistic şi 
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industrial. Proiectul are ca termen de finalizare anul 2015 şi va avea o suprafaţă de 

850.000 mp în comuna Feleacu. 

În Regiunea Nord-Vest se regăsesc 2 dintre cele 21 de incubatoare de afaceri 

existente în România: la Vetiş, judeţul Satu Mare şi la Câmpia Turzii, în judeţul Cluj. 

În prima parte a anului 2012, la Câmpia Turzii, a fost inaugurat cel de-al doilea 

incubator de afaceri la nivelul judeţului Cluj, care va găzdui pentru următorii trei 

ani, 24 de întreprinderi mici şi mijlocii aflate în primii ani de activitate. Pe lângă cele 

menţionate, în Regiunea Nord-Vest mai există şi incubatorul de afaceri TETAROM.  

Centrele şi parcurile logistice reprezintă la rândul lor structuri de sprijinire a 

afacerilor, iar la nivelul Regiunii Nord-Vest se pot aminti: centrul logistic Kaufland 

din Turda (40 ha), centrul logistic Coratim din municipiul Cluj-Napoca şi Floreşti 

(20.000 mp), precum şi Parcul Logistic Transilvania, din municipiul Cluj-Napoca (cu 

o capacitate de 15 ha). 

Provocările principale în sectorul agricol sunt legate de potenţialul nevalorificat 

al regiunii în creşterea animalelor, pomicultură şi legumicultură, gradul redus de 

prelucrare şi valoarea adăugată redusă, precum şi dificultăţile de valorificare a 

producţiei agricole, dar şi practicile agricole poluante. 

Mediul rural se confruntă, pe lângă provocările legate de agricultură, cu o serie 

de alte provocări, cum ar fi amplificarea fenomenelor de sărăcie şi excluziune socială 

(mai ales în comunităţile de romi), nivelul de educaţie scăzut al populaţiei adulte, 

accesul dificil la servicii de educaţie şi de sănătate de calitate, slaba dezvoltare a 

IMM-urilor rurale, regimul de exploatare nedurabil al pădurilor, infrastructura 

deficientă de drumuri şi de utilităţi publice, precum şi degradarea patrimoniul 

cultural şi pierderea tradiţiilor locale. 

Strategia de Dezvoltare a Turismului din Regiunea Nord - Vest se încadrează în 

strategia de dezvoltare regională, 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 
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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. 

Tot potrivit datelor DJS, indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna 

decembrie 2016 a fost de 23,6%, cu 0,9 puncte procentuale mai mare faţă de luna 

decembrie 2015. 

 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. 
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 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 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.” Elementul definitoriu al  Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a 

României este racordarea deplină a României la o nouă filosofie a dezvoltării, proprie 

Uniunii Europene şi larg împărtăşită pe plan mondial – cea a dezvoltării durabile. 

Întregul sistem de educaţie şi formare profesională va asimila principiile şi 

obiectivele dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de cunoştinţe, 

aptitudini şi deprinderi necesare existenţei şi performanţei personale şi socio-

culturale în lumea modernă. Educaţia pentru dezvoltare durabilă va fi integrată 

transversal în toate programele de pregătire, proiectate şi organizate prin câmpuri 

disciplinare sau module, de la ştiinţele naturii la practicile responsabile ale 

civismului, de la sustenabilitatea producţiei şi consumului în raport cu resursele la 

însuşirea principiilor diversităţii culturale, ale bunei guvernări şi ale statului de 

drept. De asemenea, abordarea educaţională a dezvoltării durabile traversează 

paradigma formală, informală şi nonformală. 

 



 54 

Principalele concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru ÎPT 

 

 Necesarul de investiţii în resursa umană şi formarea profesională a cadrelor 

didactice în noile tehnologii pentru dobândirea de noi competenţe şi abilităţi 

cerute de piaţa muncii. Un rol important, în acest sens, îi va revenieducaţiei 

iniţiale (prin sistemele ÎPT şi universitar) şi educaţiei continue, pentru 

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

riscului, conducerea afacerilor, pentru o activitate mai eficientă şi adaptată la 

condiţiile pieţei în continuă schimbare, precum şi pentru asigurarea 

competitivităţii; 

 Planurile de școlarizare vor trebui să reflecte prioritățile economice  pe cele 

două componente de bază ale pieței muncii: dezvoltarea antreprenoriatului și 

dezvoltarea calificărilor (pregătirea tehnologică modernă/meseriile viitorului); 

 Necesitatea creşterii nivelului de calificare şi asigurarea unei pregătiri de bază 

largi, competențe tehnice generale, solide; 

 Eficientizarea  parteneriatelor şcoală agent economic, inclusiv prin creșterea 

numărului de clase de  învățământ dual; 

 Realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor economici; 

 

 

Piața muncii 

 

 Factorul esenţial în dezvoltarea economico-socială a oricărui judeţ îl constituie 

resursele umane (potenţialul uman) de care dispune aceasta.  Populația activă 

economic a orașului a fost în 2016 de 330.923 de persoane în scădere faţă de aceeaşi 

perioadă a anului 2009 când se situa la valoarea de 340.200 persoane.  Piaţa muncii 

în județul Cluj în anul 2017 are caracteristici care derivă din evoluţiile economice şi 

sociale ale ultimelor decenii. În anul  2017, în Regiunea Nord-Vest  rata de ocupare a 

populaţiei cu vârsa de muncă (15-24 ani) a fost de 22,6 %, în creștere față de anul 

școlar 2016 (20,3%). Rata de activitate la nivelul regiunii era în 2017 de 68,9%, mai 

mare la populația de sex masculin și în mediul urban. 
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Evoluția numărului de salariați în județul Cluj regiunii va manifesta un trend 

crescător de la 201,8  mii persoane în anul 2015 la 241,1 mii persoane în anul 2020; 

așa cum rezultă din figura de mai jos, cea mai mare creștere a  numărului de salariați 

din regiune se va înregistra în județul Cluj. 
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Rata şomajului înregistrat la sfârşitul anului, arată că șomajul înregistrat va scădea 

în perioada prognozată, atât la nivel regional cât și la nivelul județului. 

Din analiza realizată rezultă că numărul cel mai mare de șomeri s-a înregistrat în 

perioada crizei economice, în anul 2017 numărul de șomeri a scăzut în toate județele 

regiunii. De remarcat faptul că în județul Cluj (anul 2017)  există cea mai mare 

pondere a persoanelor cu studii universitare (10%) înregistrați ca șomeri, comparativ 

cu Satu Mare unde ponderea este de doar 1,4 % în anul 2017, peste media regională 

și națională. 

Județul Cluj va avea cea mai mică rată a șomajului din regiune în perioada analizată, 

de la 2,3% în anul 2015 la 2,1% în anul 2020. 
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În județul Cluj câștigul salarial net lunar va crește de la 2025 lei/salariat în anul 

2015  la 3198 lei/salariat în anul 2020. 

În ceea ce privește evoluţia indicatorilor furnizaţi de BFM pentru perioada 

2002-2016  privind populația activă civilă și populația ocupată civilă, rezultă  că în 

județul Cluj acestea au avut evoluții ascendente aproape  pe toată perioada analizată, 

în 2016 populația activă ajungând la 360,6 mii persoane, iar populația  ocupată la 

352,6 mii persoane, cele mai mari valori în intervalul analizat. 
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În cea ce privește rata de ocupare a resurselor de muncă, în 2016  în județul 

Cluj  se înregistrează cea mai mare rata de ocupare (74,9%) din toate județele.Din 

analiza evoluției ponderii populației ocupate civile pe activități ale economiei naționale 

în perioada 2008-2016, rezultă că ponderea cea mai  mare în economia județului o 

au serviciile (54,7% în 2016), urmate de  industrie (22,1%) agricultură (14,6%) și 

construcții (8,6%). 

 

 
  

În cea ce privește rata de ocupare a resurselor de muncă, în 2016  în județul Cluj  se 

înregistrează cea mai mare rata de ocupare (74,9%) din toate județele, peste media 

regională și națională. Pe tot intervalul analizat, Balanta Fortei de Munca evidentiază 

atât rate de activitate, cât şi rate de ocupare a populaţiei civile din totalul resurselor 

de muncă, mai ridicate în județul Cluj, comparativ cu celelelate județe ale regiunii, 

dar și decât cele la nivel  regional și național.   
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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 

 

Structura cererii potențiale, pe domenii de formare ale IPT, în ipotezele 
scenariului moderat în regiunea Nord-Vest în perspectiva 2017-2020: 

 

Domenii de formare % 

Agricultură 2,6 

Chimie industrială 1,2 

Construcţii instalaţii şi lucrări 
publice 8,6 

Comerţ 13,9 

Economic 14,4 

Electric 3,7 

Electromecanică 3,0 

Electronică automatizări 3,7 

Fabricarea produselor din lemn 2,3 

Industrie alimentară 0,9 

Industrie textilă şi pielărie 13,9 

Materiale de construcţii 0,9 

Mecanică 21,5 

Turism şi alimentaţie 7,4 

Resurse naturale şi protecţia 
mediului 1,9 

Tehnici poligrafice 0,1 

Total 100,0 

 
Distribuţia locurilor de muncă pentru care se estimează creșteri, după domeniul de 

calificare – ocupații relevante pentru liceul tehnologic sau  învățământul profesional 



 60 

            
 

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. 

Creșterea ratei de ocupare și a ratei de activitate la nivelul  județului presupune 

dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, cu precădere a  învățământului 

profesional după reînființare, începând cu anul școlar 2014/2015. 

 Se previzionează pentru viitor în judeţul Cluj o creştere a domeniului  

serviciilor şi alimentaţiei publice, a comerţului, o creştere a domeniului IT, 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. 
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 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: 

 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. 

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. 

 
Dintre  sectoarele economice care au înregistrat în 2016 cel mai mare număr de 

locuri de muncă vacante la nivelul regiunii se numără: 

• Industria prelucrătoare C – 3200  locuri de muncă, 
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• Alte activități de servicii  S – 879 locuri de muncă; 

• Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public O– 1105 

locuri de muncă; 

• Comerț cu ridicata și amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor G 

– 749  locuri de muncă; 

• Sănătate și asistență socială  Q– 493 locuri de muncă; 

• Transport și depozitare H-399 locuri e muncă 

• Construcții F – 328 locuri de muncă;  

 
 
   Sursa datelor: CEDEFOP - Romania Country forecasts - Skill supply and demand up to 2025 
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Până în 2025, ponderea forței de muncă din România cu nivel înalt de 

calificare ar trebui să crească până la 39,4%, comparativ cu 26,6% în 2013 și 17,3% 

în 2005. Persoanele cu nivel mediu de calificare în 2025 vor reprezenta 37,8% din 

forța de muncă, comparativ cu 51,5 % în 2013. Ponderea celor cu nivel scăzut sau 

fără calificări este previzionat să rămână la aproximativ 22% în anul 2025. Conform 

previziunilor CEDEFOP, până în 2020, în România, în jur de 50% din forţa de muncă 

cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani va avea calificări înalte, valoare superioară 

ţintei UE 28 de 40%. Pe baza tendințelor actuale în jur de 60% din forţa de muncă cu 

vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani în România va avea calificări de nivel înalt, până 

în 2025. 

Raportat la nivelul de calificare solicitat pentru locurile de muncă vacante la 

nivelul județului, se constată că piața muncii din județ are nevoie de calificări de 

nivel 3, dobândite prin învățământ profesional și dual. Structura planului de 

școlarizare pentru învățământul profesional și dual va cuprinde clase/grupe de 

studiu în funcție de cele mai solicitate calificări. 

         În funcție de particularitățile de dezvoltare a subramurilor industriei 

prelucrătoare din județ al regiunii, la stabilirea planului de școlarizare pentru pentru 

învățământul profesional și tehnic se va ține cont de solicitările agenților economici 

locali, în parteneriat cu unitățile de învățământ profesional și tehnic. 

Domeniul care se regăseşte în majoritatea judeţelor regiunii şi în judeţul CLUJ  

este domeniul serviciilor şi construcţiile. Proiecţiile arată că începând cu anul 2013 

cererea de forţă de muncă va fi orientată spre: 

 industria prelucrătoare 

 construcţii 

 comerţ 

 transport - depozitare  

 hoteluri şi restaurante.  
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Învăţământul profesional şi tehnic 

 

 

Cuprinderea elevilor  în  învăţământul profesional în anul şcolar 

 2018-2019 

 

Analiza numărului de clase, elevi și ponderea acestora pe cele 13 domenii de formare 

în care se școlarizează în învățământul profesional, în județul Cluj în anul școlar 

2018-2019, a evidențiat următoarele: 

 Județul Cluj ocupă locul al doilea în cadrul Regiunii Nord-Vest în ceea ce 

privește numărul elevi cuprinși în învățământul profesional și 
învățământul dual în anul 2018-2019, cu 112 clase și 2777 de elevi. Pe 
primul loc se situează județul Maramureș cu 115 clase și 2461 de elevi.  

Din totalul de 112 clase de învățământ profesional și dual școlarizat   în județul Cluj, 

în anul școlar 2018-2019, 21 de clase sunt alocate învățământului dual.Cele mai 

multe clase de învățământ dual au fost constituite în județele Cluj și Bihor (câte 21 de 

clase în fiecare județ. 

 

 Domeniile de formare cu cel mai mare număr de elevi în învățământul 
profesional la nivelul județului Cluj sunt reprezentate în figura  

 
Sursa:ISJ Cluj 

 

Cele mai solicitate calificări profesionale sunt în domeniile: Mecanica  cu 854 

elevi,  

Turism și alimentație cu 707 de elevi,Construcţii, instalaţii şi lucrări publice cu 

210 de elevi, Estetica și igiena corpului omenesc cu 234 de elevi. 

 Domeniile de formare cu cel mai mic număr de elevi în învățământul 
profesional și în anul școlar 2018-2019 în județul Cluj sunt: 

Electronica si automatizări cu  37 de elevi și Comerțul cu 41 de elevi. 

Analiza ponderilor pe calificări profesionale arată că cea mai solicitată calificare la 

nivelul județului este ”Mecanic auto” urmată de calificarea profesională ”Operator la 
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mașini cu comandă numerică”din domeniul Mecanică. Pentru domeniul Turism și 

alimentație calificările cele mai cerute:Bucătar și Ospătar(chelner) în unități de 

alimentație ocupă ponderi ridicate   

Oferta unităţilor şcolare  din ÎPT – Cuprinderea elevilor în învăţământul 

postliceal în anul şcolar 2018-2019 
 
În anul școlar 2018-2019, numărul elevilor școlarizați prin învățământul 

postliceal la nivelul județului Cluj a fost de 3449 de elevi, repartizați atât la școala 

postliceală cât și la școala de maiștri. 

 Analiza la nivelul județului Cluj a scos în evidență faptul că cei mai mulți 

elevi școlarizați prin școala postliceală se află în învățământul postliceal particular 

2103 elevi, iar în învățământul de stat 1346 de elevi. Prin școala de maiștri 

(învățământ de stat) se școlarizează 244 de elevi. 

Numărul cel mai mare de elevi școlarizați prin școala postliceală a fost în domeniul 

Sănătate și asistență pedagogică, 2237 de elevi, urmat de domeniul Economic cu 166 

de elevi și Turism și alimentație cu 142 elevi. Cei mai puțini elevi au fost înscriși la 

domeniul Servicii cu 41 de elevi. 

 

 
Sursa datelor: ISJ Cluj 
La școala de maiștri numărul de elevi este mult mai mic decât cel de la școala 

postliceală. La nivelul județului Cluj în anul școlar 2018-2019 frecventează școala de 

maiștri un număr total de 244 de elevi, repartizați pe 4 domenii de 

formare:Construcţii, instalaţii și lucrări publice,Electric, Energetic, Mecanică și 

Transporturi.Cei mai mulți elevi se înregistrează la calificările din domeniul Mecanică 

– 83 de elevi. 
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Sursa datelor: ISJ Cluj 
 

Oferta unităţilor şcolare din ÎPT - Gradul de satisfacere a solicitărilor 

operatorilor economici pentru şcolarizarea în învăţământul profesional1și dual 

 

Învățământul profesional și dual este organizat pe baza parteneriatului școală-

operator economic cu scopul satisfacerii solicitărilor de pe piața muncii, de către 

sistemul de învățământ  profesional și tehnic.  

Pentru toate domeniile de formare  în care se școlarizează prin învățământul 

profesional și dual, operatorii economici solicită locuri pentru planul anual  de 

școlarizare, inspectoratelor școlare. 

Pentru anul școlar 2018-2019 la nivelul  județului Cluj, operatorilor economici 

le-au fost aprobate de către inspectoratul școlar județean 1493 de locuri pentru 

învățământul profesional ceea ce reprezintă 60% din numărul solicitărilor și 414 

locuri pentru învățământul dual, ceea ce reprezintă 96,4% din locurile solicitate. 

                                                 
1 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „10 Gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor  
economici” – pentru vizualizare clic aici 
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Parteneriatul cu operatorii economici2 

 

Școlarizarea  elevilor prin învățământul profesional și dual presupune 

încheierea unor contracte de parteneriat cu operatorii economici. Învățămânul 

profesional și dual este organizat la solicitarea operatorilor economiciinteresați sau a 

structurilor asociative (camere de comerţ, asociaţii patronale de ramură, clustere 

etc.), în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică și asigură o rută 

alternativă de educaţie şi formare profesionalăorganizată pe bază de parteneriat. 

                                                 
2 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „11 Parteneriatul cu operatori economici” – pentru 
vizualizare clic aici 
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În cazul învățământului dual:  

 pregătirea practică este în răspunderea principală a operatorilor economici; 
 operatorii economici asigură pregătirea practică, bursă cel puțin la nivelul celei 

acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional și alte cheltuieli 

pentru formarea de calitate a elevilor; 

 se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unităţile de 
învăţământ partenere, autorităţile publice centrale şi locale şi mediul economic 
şi asociativ 
Parteneriatul între unitățile de învățământ se bazează pe încheierea unor 

Contracte de parteneriat și Contracte individuale de pregătire practică, încheiate între 

operatori economici, unitatea de învățământ și elev (sau părintele acestuia, în cazul 

elevilor minori) și  în contract sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor. 

 
 

 
 

 

Situația numărului de contracte de parteneriat încheiate la nivelul regiunii Nord-Vest 

arată că cele mai multe contracte  au fost încheiate în județul Cluj (293),  urmat de 

BH, 278, 24%

BN, 150, 13%

CJ, 293, 25%

MM, 203, 17%

SJ, 78, 7%
SM , 159, 14%

Distribuţia operatorilor economici implicați în formarea profesională a elevilor, învățământ 
profesional (inclusiv dual) , în anul școlar 2018 - 2019

Regiunea Nord - Vest

BH, 63, 42%

BN, 0, 0%
CJ, 67, 44%

MM, 2, 1%

SJ, 2, 1% SM , 18, 12%

Distribuţia operatorilor economici implicați în formarea profesională a elevilor, învățământ 
dual, în anul școlar 2018 - 2019

Regiunea Nord - Vest
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județul Bihor cu 278, cele mai puține contracte  au fost încheiate în județul Sălaj (78), 

aceasta și datorită populației mai mici a județului.  

 

Rețeaua școlară a unităților de învățământ care școlarizează pentru învățământul 

profesional și tehnic din județul Cluj numără 53 de unități de învățământ, în anul 

școlar 2018-2019. 

Cele mai multe unități de învățământ profesional și tehnic sunt unități de învățământ 

de stat 40, iar 13 unități de învățământ aparțin sistemului de învățământ particular. 

În mediul urban funcționează 44 de unități de învățământ ÎPT, iar în mediul rural 1 

unitate. 

Pentru asigurarea egalității de șanse, în județul Cluj funcționează clase de învățământ 

profesional și tehnic pentru elevi cu deficiențe în 3 unități de învățământ.  

Ierarhizarea unităţilor IPT funcţie de număr de elevi înscrişi în anul şcolar 2018-
2019 la învăţământul liceal tehnologic şi învăţământul profesional, curs de zi3 

 

Analiza la nivelul județului Cluj  a scos în evidență relația directă dintre 

domeniile de formare cele mai solicitate și numărul de școli ÎPT care școlarizează în 

aceste domenii. Situația poate fi urmărită în figura de mai jos: 

 

IERARHIZAREA ȘCOLILOR IPT DIN JUDEȚUL CLUJ 

N

r.     

crt. 

DOMENIUL  DE 

FORMARE PROFESIONALĂ 
NUMĂR 

DE ȘCOLI 

NUMĂR 

DE ELEVI 

1 Agricultură 3 161 

2 Chimieindustrială 1 101 

3 Comerț 4 160 

4 Construcţii, 

instalaţiişilucrăripublice 6 419 

5 Economic 8 985 

6 Electric 6 403 

7 Electromecanică 4 144 

8 Electronicăautomatizări 7 692 

9 Esteticaşiigienacorpuluio

menesc 4 255 

1

0 

Fabricareaproduselor din 

lemn 4 124 

1

1 

Industriealimentară 

2 186 

                                                 
3 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „13 Ierarhizare scoli” – pentru vizualizare clic aici 

file:///C:/Users/Carmen/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ANEXE/Educatie/13%20Ierarhizare%20scoli%20IPT.xls
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1

2 

Industrietextilăşipielărie 

4 138 

1

4 

Mecanică 

10 1440 

1

5 

Producţie media 

2 245 

1

6 

Protecţiamediului 

2 216 

1

9 

Turismşialimentaţie 

11 1668 

Sursa datelor: Inspectoratele şcolare 

 

Domeniile de formare cu cele mai multe școli: Mecanica (10 școli), Economic (8 

școli), Turism și alimentație (11 de școli) sunt și cele mai solicitate de către operatorii 

economici județeni și în topul preferințelor elevilor. 

Resursele umane din ÎPT4 

 Analiza resurselor umane din învățământul profesional și tehnic la nivel 

național în perioada 2011-2018, a evidențiat faptul că ponderile personalului didactic 

calificat sunt ridicate mai ales în învățământul liceal tehnologic și învățământul 

postliceal. Ponderi mai scăzute au fost înregistrate în învățământul profesional. 

 
 

La nivelul județului Clujponderea cadrelor didactice calificate se situează la 

99,25% în anul școlar 2017-2018., mai scăzută ca la nivel regional 99,50%. 

 

                                                 
4 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „14 Resurse umane” – pentru vizualizare clic aici 

NORD-VEST BIHOR
BISTRITA-
NASAUD

CLUJ
MARAMURE

S
SATU MARE SALAJ

2011 2012 99.46% 99.86% 98.97% 99.43% 99.34% 99.32% 99.42%

2012 2013 98.51% 99.31% 97.36% 97.94% 98.84% 98.38% 98.55%

2013 2014 98.84% 99.87% 97.29% 97.92% 99.39% 99.91% 96.91%

2014 2015 99.22% 99.79% 99.64% 98.58% 98.60% 99.52% 99.18%

2015 2016 99.06% 99.55% 99.87% 98.34% 98.78% 98.63% 99.46%

2016 2017 98.97% 99.34% 99.13% 98.58% 98.97% 98.01% 100.00%

2017 2018 99.50% 99.52% 99.87% 99.25% 99.48% 99.50% 99.80%

94.00%
96.00%
98.00%

100.00%
102.00%

Ponderea personalului didactic calificat din învăţământul liceal
Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest
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Asigurarea calităţii în ÎPT 

 

Nevoia unor mecanisme reglementate de asigurare a calităţii serviciilor de 

educaţie şi formare profesională care să garanteze aplicarea riguroasă a standardelor 

de pregătire şi satisfacţia beneficiarilor (forţa de muncă şi angajatorii) a condus la 

adoptarea Legii nr. 87 din 13 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. 

  În IPT, introducerea unui sistem de asigurare a calităţii în educaţie 

s-a generalizat începând cu anul şcolar 2006-2007 pentru toate unităţile de 

învăţământ, mai întâi aplicându-se principiul 5 al calităţii – “predarea şi învăţarea” și 

a fost extins treptat astfel încât, în prezent, se aplică pentru toate cele 7 principii. 

  Mecanismul de asigurare a calităţii utilizat este construit pe 

autoevaluarea din partea şcolii, confruntată cu evaluarea externă (prin inspecţie 

şcolară), ambele fiind structurate pe acelaşi set de indicatori (descriptori de 

performanţă). Rezultatele evaluării se regăsesc în planurile de îmbunătăţire a 

calităţii. 

 Conducând la creşterea transparenţei faţă de beneficiari, mecanismele de 

asigurare a calităţii vor avea, în același timp, un impact decisiv în motivarea şi 

implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei şi a strategiilor de îmbunătăţire a 

acesteia. 

 

 

Promovabilitatea în învățământul liceal la sfârșitul anului școlar 2016-

2017 

 

 

 Din analiza pe județele regiunii Nord-Vest a rezultat că județul Cluj a 

avut constant în cei trei ani analizați valori ridicate ale promovabilității de peste  98%, 

în învățământul liceal. În anul școlar 2016-2017 promovabilitatea la clasele a XX-a a 

fost de 99,4%. 
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Sursa datelor: INS - "Învăţământul liceal - sfârşitul anului şcolar", ediţiile 2016 

şi 2017 

 

Raportat la promovabilitatea pe sexe, elevii de  sex feminin au înregistrat o 

promovabilitate mai mare decât totalul înregistrat la nivelul județului. Se constată de 

asemenea că procentul de promovabilitate cel mai ridicat este la clasele a XII-a unde 

atinge o valoare de 99,4%,din care elevii de sex feminin au înregistrat  o 

promovabilitate de 99,8%. 

 

Promovabilitatea în învățământul profesional la sfârșitul anului școlar 

2016-2017 

 

 Analiza pe județele regiunii relevă faptul că procentele de promovabilitate 

la învățământul profesional din județul Cluj(89,7%), au fost mai mici decât cele la 

nivel regional (90,8%).Procentul de promovabilitate pentru elevii din învățământul 

profesional din mediul rural a fost mai ridicat de 100%. 
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Sursa datelor: INS - "Învăţământul liceal - sfârşitul anului şcolar", ediţiile 2016 

şi 2017 

 

 

Promovabilitatea în învățământul postliceal la sfârșitul anului școlar 2016-

2017 

 

 Promovabilitatea în învățământul postliceal, prin școala postliceală a fost 

cea mai ridicată în Regiunea Nord-Vest (99,6%)și în același timp mai ridicată decât 

media la nivel național de 97%. 

Dintre județele regiunii, județul Cluj a avut un procent de promovabilitate de 

99,7%, în anul școlar 2016_2017. 

 

 
Sursa datelor: INS - Statistica pentru Educaţie 

 

Pentru școala de maiștri procentul de promovabilitate din județul Cluj a fost, de 

97,6%. 

 

6.2.4. Serviciile de orientare şi consiliere 

 

Serviciile de orientare și consiliere sunt oferite la nivelul sistemului de 

învățământ de Centrele Județene de Resurse  și Asistență Educațională (CJRAE) prin 

profesorii consilieri arondați unităților de învățământ. Numărul de profesori consilieri 

este insuficient în raport cu numărul de elevi, iar mediul rural serviicile de consiliere 

sunt extrem de reduse, unitățile  de învățământ din mediul rural au în cazuri foarte 

rare profeosori consilieri.  
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Calendarul admiterii în învățământul profesional prevede acțiuni de consiliere  

cu sprijinul CJRAE în toate unitățile de învățământ gimnazial,  activități la care sunt  

invitați elevii  și părinții . 

 

Indicatori de ieşire 

 

Absolvenţi pe niveluri de educaţie 

 

Absolvenți în învățământul liceal 

 

 Analiza evoluției numărului de absolvenți din învățământul liceal 

urmărită în perioada 2010-2016, la nivelul județului Cluja scos în evidență tendințe 

de evoluție diferite pentru cele trei filiere. 

Numărul absolvenților filierei teoretice a marcat o creștere semnificativă în 

perioada analizată de la 2347 de absolvenți în 2011 la un maxim de 2731 de 

absolvenți în 2014, cu o ușoară scădere în 2016 (2597). 

Pentru filiera tehnologică evoluția a fost sinuoasă cu scăderi și creșteri 

semnificative, astfel că la începutul intervalului numărul de absolvenți a fost de 

1576, iar în 2016 acesta ajuns la 812 absolvenți. 

Pentru filiera vocațională evoluția a fost crescătoare de la 572 de absolvenți la 

681de absolvenți până în 2014, scăzând apoi la 576 absolvenți în 2016. 

 

  

 
Sursa: INS 

 

Absolvenți în învățământul profesional 
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 Evoluția numărului de absolvenți în învățământul profesional în județul 

Cluj a fost profund influențată de aspectele legislative care au marcat schimbări în 

învățământul profesional. Scăderea masivă s-a produs în anul 2011, unde 

comparativ cu 2010, numărul de absolvenți a scăzut de la 1065 de absolvenți la 137 

de absolvenți. 

Modificarea politicilor educaționale în sensul încurajării învățământului 

profesional a făcut ca în perioada 2011 – 2014 numărul absolvenților din 

învățământul profesional să crească de la 137 de absolvenți, la 343 absolvenți în 

2014. În 2016 numărul absolvenților de învățământ profesional a fost 621. 

 

Fig.nr.92 

 
Sursa: INS 

 

Absolvenți în învățământul postliceal 

 

 Analiza statistică a arătat că școala postliceală a devenit din ce în ce mai 

atractivă, numărul absolvenților a crescut de la  928 în 2010, la 1345 în 2016. 

Nu același lucru se poate afirma referitor la școala de maiștri unde în perioada 

analizată, numărul de absolvenți a scăzut, de la 197 în 2010 la 121 în 2016 și 139 în 

2017. 

 

Fig.nr.93 
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Sursa: Sursa datelor: INS - Statistica pentru Educaţie 

 

 

 

6.3.2. Rata de absolvire, pe niveluri de educaţie ISCED5 

 

Rata de absolvire în învăţământul gimnazial are valori  de  peste 80%  în 
județul Cluj  în tot intervalul analizat, valorile fiind comparabile cu cele la nivel 
regional și național.În perioada analizată rata de absolvire a avut o evoluție sinuoasă, 

fără o direcție clară. Pe medii de rezidență se observă o diferență semnificativă între 
mediul urban (media de peste 100%) și mediul rural (media în jur de 70%),  iar pe 

sexe, rata de absolvire este mai mare la sexul masculin  comparativ cu sexul feminin. 

Fig.nr.94 

                                                 
5 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „21Rata de absolvire (INS)” – pentru vizualizare clic aici 
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Sursa: INS 

 

 

 

 

 

Rata de absolvire la nivel liceal 

La nivel liceal rata de absolvire în județul Cluj  are o evoluție ascendentă în tot 

intervalul analizat, cu o creștere progresivă de la 44,4% în anul școlar 2006/2007 la 

96,2% în anul școlar 2014/2015.În anul școlar 2016-2017, rata de absolvire în 

județul Cluj a fost de 81,8%. Cea mai mare rată de absolvire se înregistrează în 

județele Bihor ( 96,5%)  și Cluj ( 96,2%) în anul școlar 2014/2015. Pe sexe trendul 

pozitiv se menține la fete, în timp ce băieții au o rată de absolvire mai scăzută. 

 

România Nord - Vest Bihor
Bistriţa-
Năsăud

Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2006 - 2007 85.5 85.5 86 87.2 83.5 86.5 84.5 86.6

2007 - 2008 87.5 87.1 85.1 85 88.4 86.1 88.2 92.6

2008 - 2009 86.2 86.9 86.8 90.4 87.3 86.7 84.6 85

2009 - 2010 89.6 91.1 89.8 91.3 90.5 94 88.8 93

2010 - 2011 103.3 102.6 101.9 103.6 101.9 100.2 109.1 99.9

2011 - 2012 86.1 85.8 84.9 86 86.9 86.9 84.1 85.6

2012 - 2013 82.2 83.2 85.2 80.9 86 81.9 77.2 87.3

2013 - 2014 84 85 85.8 90.1 85.4 83.2 80 86.4

2014 - 2015 85.3 85.8 84.1 90.5 89.2 84.9 80.3 85.8

2015 - 2016 84 83.4 84.6 83.6 83.1 84.1 78 87.6

2016 - 2017 83.1 82.5 83.4 85.2 83.6 80 80.2 83.3
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Sursa: INS 

 
Analiza realizată pe medii de rezidență arată faptul că rata de absolvire în 

mediul rural este foarte mică, cea mai mare valoare fiind de 15,4% în anul școlar 

2010/2011, cea mai mică rată în județele Cluj și Satu Mare (județe care au număr 

mic de licee în mediul rural).  

 
Rata de absolvire în învăţământul profesional 
La învățământul profesional rata de absolvire analizată în perioada 2006- 

2017,în județul Cluj a avut o evoluție descrescătoare de la 40,9% în 2006 la 14,4% în 

2011, iar apoi în perioada în care nu au mai fost repartizate locuri la învățământul 

profesional (2011-2013) rata a scăzut foarte mult la 2%. În perioada 2014-2015, rata 

de absolvire a reînceput să crească ușor, înregistrându-se în 2016-2017 o rată de 

10,4%. 

Analiza pe sexe a scos în evidență faptul că rata de absolvire pentru populația 

școlară de sex masculin a fost mai ridicată cu 20% decât cea de sex feminin, la 

nivelul județului în anul 2006.Scăderea ulterioară a respectat tendințele identificate 

pentru întreaga populație școlară la nivelul regiunii și pe județe. 

Referitor la situația pe medii de rezidență, mediul urban înregistrează o rată de 

absolvire de 55,7% în anul 2006, pe când în mediul rural rata de absolvire a fost de 

România Nord - Vest Bihor
Bistriţa-
Năsăud

Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2006 - 2007 53.5 54.2 70.1 51.1 44.4 53.4 46.5 68.6

2007 - 2008 64.4 62.8 77.6 59.9 51.4 64.7 57.8 74.4

2008 - 2009 59.5 62.2 75 56.2 53.6 64.5 59 68.3

2009 - 2010 80.3 79.6 93.5 76.3 64.7 84.5 77.2 89.6

2010 - 2011 78.9 79.5 93.1 80.7 64.8 83.8 75.5 86.5

2011 - 2012 79.2 83.7 92.6 84.9 76.8 83.8 77 89.6

2012 - 2013 84.9 87.9 101.7 84.6 76.8 93.4 79.6 93.1

2013 - 2014 78.9 82.2 87.8 77.7 84.4 82.4 71.8 84.2

2014 - 2015 89.1 91 96.5 85.3 96.2 88.3 85 87.1

2015 - 2016 72.2 72.6 77.4 69 77.1 73 58.6 76

2016 - 2017 71.8 73.6 76.8 66.1 81.8 76.2 58.6 73.9
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3,3%.În 2015-2016 rata de absolvire în mediul urban a fost de 17,8%, iar în mediul 

rural de 0,7%. 

 
Sursa: INS 

 

Datele statistice existente arată că în perioada 2007-2016, rata netă de 

cuprindere în învățământul secundar superior clasele XI-XII, în Regiunea Nord-Vest, 

a fost în jurul valorii medii de 65%.   

România Nord - Vest Bihor
Bistriţa-
Năsăud

Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2006 - 2007 39.5 42.3 33.4 44.6 40.9 46.4 50.3 42.4

2007 - 2008 33.2 36.2 30.7 41.5 33 37.5 43 36.8

2008 - 2009 39.5 41.3 36.1 48.6 37.8 41.9 49 39.4

2009 - 2010 35 36.4 32.7 40.2 34.9 35.8 41.8 37

2010 - 2011 13.9 14.8 14.9 12.7 14.4 14.8 16.3 16.4

2011 - 2012 1.9 2.7 1.9 4.6 2 1.7 4.1 3.5

2012 - 2013 2.5 3.5 3.1 5.8 2.1 4.1 3.9 2.6

2013 - 2014 5.6 6.2 4.8 9.7 5.4 5 7.5 7.1

2014 - 2015 5.4 6.7 8.6 8.3 5.7 4.1 7.4 7

2015 - 2016 4.9 5.5 7 6.8 4.8 3.7 6.1 4.9

2016 - 2017 9 11.2 11.4 12.1 10.4 10.9 11.3 12.5

0102030405060

%
Rata de absolvire în învăţământul profesional

-Total-
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Dintre județele regiunii, judetul Cluj a înregistrat cea mai ridicată rată netă de 

curprindere, pe întregul interval analizat, de la 61% în 2007 la 68% în 2016.

 

 

La nivelul Regiunii Nord-Vest  în perioada 2004-2016, populaţia şcolară  

cuprinsă în învăţământul tehnic şi profesional a avut o evoluţie descendentă. În anul 

școlar 2015-2016, numărul elevilor cuprinși în ÎPT  din județul Cluj a fost de 9564 de 

elevi, adică 44,1%, cea mai scăzută pondere din regiune. 

Dacă în anul 2005-2006 numărul elevilor înscriși în învățământul postliceal în 

județul Cluj  a fost de 1870 de elevi, în anul școlar 2015-2016, numărul elevilor s-a 

ridicat  la 4225 de elevi, fiind județul cu cel mai mare număr de elevi din 

învățământul postliceal. 
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Cele mai solicitate calificări profesionale sunt în domeniile: Mecanica  cu 862 

elevi,  turism și alimentație cu 678 de elevi, Construcţii, instalaţii şi lucrări publice cu 

183 de elevi, Estetica și igiena corpului omenesc cu 158 de elevi și Fabricarea 

produselor din lemn cu 134 de elevi.  
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Analiza datelor statistice privind evoluția numărului de elevi din învățământul 

profesional pe județele regiunii situează în anul 2016, jud. Bihor pe primul loc cu 

2383 elevi, urmat de județul Cluj cu 2148 de elevi și jud. Maramureș cu 2072 de 

elevi.  

Analiza pe județe arată că în anul 2016,  județul Cluj avea cel mai mare număr 

de elevi din învățământul postliceal, 4225 de elevi, urmat de către jud. Bihor cu 2988 

de elevi și jud. Maramureș cu 2039 de elevi. 

Județul Cluj ocupă locul al doilea în cadrul Regiunii Nord-Vest în ceea ce 

privește numărul elevilor cuprinși în învățământul profesional și învățământul dual în 

anul 2017-2018, cu 108 clase și 2623 de elevi. La școala de maiștri numărul de elevi 

este mult mai mic decât cel de la școala postliceală.  

La nivelul județului Cluj în anul școlar 2017-2018 frecventează școala de 

maiștri un număr total de 273 de elevi, repartizați pe 4 domenii de formare: 

Construcţii, instalaţii și lucrări publice, Energetic, Mecanică și Transporturi.Cei mai 

mulți elevi se înregistrează la calificările din domeniul Transporturi – 107 de elevi. 

 
Fig.nr.91 

 
Sursa datelor: ISJ Cluj 

 
 

Învățământul profesional și dual este organizat pe baza parteneriatului școală-

operator economic cu scopul satisfacerii solicitărilor de pe piața muncii, de către 

sistemul de învățământ  profesional și tehnic.  
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Pentru toate domeniile de formare  în care se școlarizează prin învățământul 

profesional și dual, operatorii economici solicită locuri pentru planul anual  de 

școlarizare, inspectoratelor școlare. 

Pentru anul școlar 2017-2018 la nivelul  județului Cluj, operatorii economici au 

solicitat în total 1671 de locuri, din care au fost aprobate de către inspectoratul 

școlar județean 1171 de locuri pentru învățământul profesional și dual (924 pentru 

învățământul profesional și 247 de locuri pentru învățământul dual), adică 70%, 

datorită constrângerilor legate de fundamentarea planurilor anuale de școlarizare.  

Analiza realizării planului de școlarizare a relevat faptul că doar 1029 de locuri 

au fost ocupate, 857 în învățământul profesional (de stat și particular) și 172 de 

locuri în învățământul dual.  

Din analiza realizată în cadrul PLAI au rezultat următoarele ținte orientative, 

care vor fi particularizate în cadrul fiecărui PAS al unităților de învățământ 

profesional și tehnic din județul Cluj: 

                                                                                   PRAI       PLAI CJ 

Domenii de formare % % 

Agricultură 4 3 

Chimie industrială 1 3 

Construcţii instalaţii şi lucrări publice 6 6 

Comerţ 5 3 

Economic 10 10 

Electric 7 7 

Electromecanică 2 2 

Electronică automatizări 8 10 

Estetica și igiena corpului omenesc 2 3 

Fabricarea produselor din lemn 5 2 

Industrie alimentară 3 3 

Industrie textilă şi pielărie 5 4 

Materiale de construcţii 1 0 

Mecanică 23 20 

Producție media 0 3 

Protecţia mediului 0 3 

Turism şi alimentaţie 14 18 

Tehnici poligrafice 0 0 

Silvicultură 1 0 

Total 100,0 100% 
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Analiza resurselor umane din învățământul profesional și tehnic la nivel 

național în perioada 2011-2017, a evidențiat faptul că ponderile personalului didactic 

calificat sunt ridicate mai ales în învățământul liceal tehnologic și învățământul 

postliceal. 

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

profesionale în cadrul UE. Realizarea obiectivelor propuse pentru învățământul 

profesional și tehnic va necesita adoptarea unor iniţiative mai eficace la nivel 

naţional. După statisticile Eurostat România alocă cel mai mic procent din PIB 

pentru educație comparativ cu celelalte state ale Uniunii Europene, fiind pe ultimul 

loc. Cheltuielile publice pentru Învățământul secundar superior și postliceal non-

terțiar (nivelurile ISCED 3 și 4), în 2014, situează România din nou pe ultimul loc 

între statele uniunii cu un procent 0,67%. 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. 

  

La nivel național analizând datele statistice se poate afirma că evoluția ponderii 

personalului didactic pe categorii de vârstă a evoluat în sensul creșterii ponderii 

categoriei 35-54 ani și 55-64 ani, cu o creștere în ultimii ani a ponderii categoriei 65 

de ani și peste. Statistic vorbind tot mai multe cadre didactice tinere nu mai optează 

pentru intrarea în sistemul de învățământ. 

 Având în vedere mecanismele de finanţare în vigoare şi autonomia 

comunităţii locale, este esenţială antrenarea autorităţilor locale în procesul de 

planificare strategică pe termen lung în ÎPT. 

 Sunt necesare progrese suplimentare 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 
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4. Sunt necesare mai multe acţiuni privind alfabetizarea şi categoriile 

defavorizate 

5. Necesitatea consolidării competenţelor cheie în cadrul EFP şi a 

Învăţământului pentru adulţi 

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 introducerea datelor în baza națională 

http//calitate.aracip.eu. În 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  

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

îmbunătăţire a calităţii. 

Analiza rezultatelor elevilor prin prisma promovabilității  a scos în evidență faptul 

că Regiunea Nord-Vest ocupă primul loc la nivel național având cel mare procent de 

promovabilitate între regiuni cu 97,6%. 

La nivelul judeţului Cluj se apreciază că serviciile de orientare şi consiliere au fost 

îmbunătăţite; a crescut numărul profesorilor consilieri la nivelul judeţului dar este 

încă insuficient în raport cu numărul de elevi. Se remarcă faptul că 59 % din școli 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 
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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 profesională sunt situate  sub 20%. 

Calitatea procesului educaţional este influenţată într-un mod hotărâtor de gradul de 

dotare cu mijloacele de învăţământ şi echipamente didactice. Infrastructura şcolară 

necesită încă multe îmbunătăţiri, atât la nivelul clădirilor, cât şi al dotării cu 

materiale didactice. 

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. 

 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. 

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. 

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 TARI PUNCTE SLABE 

 Ofertă educaţională în ceea ce priveste 
calificările adaptată la cererea de pe 

piaţa muncii 

 Cadre didactice formate prin 

programele POSDRU, capabile să 
utilizeze echipamentele specializate din 
dotarea şcolilor şi noi metode de 

 Atractivitatea redusă (deși în 

ușoară creștere) a 
învăţământului profesional şi 

tehnic; deşi a crescut numărul 
de profesori consilieri opţiunile 

elevilor se menţin în continuare 
în intervalul 15-20% pentru ÎPT;  
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predare/evaluare; 

 Buna funcţionare a structurilor 

parteneriale la nivel județean-CLDPS 

 Existenţa documentelor de planificare 

strategică pe termen mediu a ofertei de 
calificare, corelată la toate nivelurile 

decizionale: regional (PRAI), judeţean 
(PLAI), unitate şcolară (PAS); 

 Implementarea sistemului de 

asigurare a calităţii în învăţământul 
profesional şi tehnic în toate unităţile 

de învăţământ profesională şi tehnic; 

 Asigurarea accesului egal în ÎPT  prin 

existenţa şcolilor cu predare în limbile 
minorităţilor, a claselor de învăţământ 

special şi a claselor de a II-a şansă; 

 Îmbunătăţirea parteneriatului 

unităţilor de învăţământ cu operatorii 
economici, prin creşterea numărului de 
parteneriate ale unităţilor de 

învăţământ și  realizarea de clase de 

învățământ dual începând cu anul 

școlar 2017/2018; 

 Dezvoltarea învăţământului 

particular, în special la şcoala 
postliceală; 

 Unități de învățământ implicate în 
proiecte Erasmus +; 

 Inserție bună pe piața muncii a 

absolvenților a învățământului 

profesional, promoția 2018. 

 Lipsa unei baze de date 

complete privind inserţia 
absolvenţilor pe piata muncii; 

 Număr redus de unităţi de 
învăţământ autorizate pentru 

programe de educaţie a 
adulţilor; 

 Rata de succes a examenelor 

de certificare foarte ridicată (98-
100%), dar competenţe scăzute 

ale absolvenţilor la angajare; 
nepotrivire între exigenţele 

angajatorilor şi competenţele 
absolvenţilor; 

 Competențe scăzute privind 

marketingul educational în 
randul managerilor scolari; 

 Lipsa dotării cu echipamente 

didactice moderne a unor unități 
de învățământ; 

   Lipsa promovării 
oportunitătilor de carieră pentru 

elevi la nivelul unităților de 

învățământ; 

 Lipsa unei implicări mai mari a  

comunităților locale în 

problemele școlilor; 

 Absenteism și abandon ridicat 

în unitățile ÎPT 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Posibilitatea realizării de proiecte 
finanţate prin fondurile structurale 

pentru îmbunătăţirea infrastructurii 
şcolare; 

 Atractivitatea județului  pentru 
investitorii  străini  în  sectoarele 

economice din regiune şi crearea de noi 
locuri de muncă (parcuri  industriale 
etc.); 

 Rata şomajului la tineri este sub 
media naţională (18,7% faţă de 21,8%).- 

ceea ce denotă un interes crescut 
pentru angajare al tinerilor, dar pe altă 

 Reducerea populaţiei de vârstă 
preşcolară şi şcolară până în 

2025 cu până la 38,6%; 

 Migrația populatiei spre tările 

UE; 

 Creşterea abandonului şcolar 

în mediul rural, dar și în mediul 
urban; 

 Participare scăzută a adulţilor 

la programe de formare continuă 
- în contrast cu nevoile de 

formare în creştere şi ţintele 
europene; 
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parte, și oferte de munca mai tentante 
pentru ei, ceea ce ii motivează să se 

angajeze. 

 Crearea de locuri de muncă prin 

proiecte finanțate prin fonduri 
europene; 

 Posibilitatea accesării de fonduri 

prin proiecte europene (POCU). 
 

 Lipsa unor prognoze pe termen 

scurt şi mediu privind 
dezvoltarea sectoarelor 

/domeniilor economiei 
regionale/locale; 

 Birocrație excesivă, documente 

complicate și greu de realizat;  

 Lipsa măsurilor legislative mai 

atractive care să motiveze sau să 
încurajeze angajatorii pentru 
încheierea contractelor de 

practică; 

 

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 creştere a 

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. 

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 școală 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! Necesitatea implicării active 

a şcolilor ca furnizori de formare pentru adulţi pentru: creşterea nivelului de 

calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru adaptarea la 
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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 

  

La nivel judeţean Planul de măsuri se axează pe următoarele priorități 

 cu obiectivele lor: 

PRIORITATEA 1: Creşterea relevanţei ofertei învăţământului profesional 

şi tehnic din județ pentru piaţa muncii  

cu obiectivele: 

O1: Identificarea nevoilor de calificare  

O2: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de 

calificare identificate  

O3: Creşterea gradului de adecvare a competenţelor absolvenţilor IPT la nevoile 

pieței muncii 
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PRIORITATEA 2 : Creşterea participării şi îmbunătăţirea retenţiei în IPT  

cu obiectivele: 

O1:  Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul  

       de învățământ pentru tineri cu accent pe cei din grupuri  vulnerabile 

O2: Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră 

PRIORITATEA 3: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT  

cu obiectivele: 

O1: Construcţia/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea 

infrastructurii de formare profesională 

 O2: Dotarea cu mijloace didactice şi echipamente a infrastructurii de formare 

profesională iniţială 

 
2.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

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

ciclul liceal, ciclul profesional,  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 formare continuă a cadrelor didactice, în perioada 

2013-2017 fiind parcurse peste 60 de cursuri de formare de către un număr de 131 

de cadre didactice. 

Cursurile  de formare care au fost parcurse de cadrele didactice în 
 anul şcolar 2018-2019:  

 

Nr. 

Crt. 

Tipul de formare la care a participat  Diploma primita 

1. Limbă și comunicare- Program de 
formare neacreditat 

Adeverință 

2. Științe- Program de formare 
neacreditat 

Adeverință 

3. Socio-umane- Program de formare 
neacreditat 

Adeverință 

4. Catedra tehnica- Program de formare 

neacreditat 

Activitate științifică 

Adeverinţă  

5. Participare la examenul pentru Adeverinţă 
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obtinerea gradului didactic II 

6. Curs specializare Formatori de 

profesori - evaluatori de competențe 
profesionale”POSDRU/57/1./s/30768 

Atestat de formare continuă a 
personalului didactic 

7. Program Pocu”Leader in Me”, 
parteneriat cu Transylvania College, 

program de dezvoltare personala 
pentru profesori 
 

Adeverinţă 

8. Program Pocu„Cele 7 deprinderi ale 
persoanelor eficace-editia originala 

4.0” parteneriat cu Transylvania 
College, program de dezvoltare 
personala pentru profesori 

Adeverinţă 

9. Program Pocu „Crearea culturii 
organizationale” parteneriat cu 

Transylvania College, program de 
dezvoltare personala pentru profesori 

Adeverinţă 

10. Program POCU- Program POCU- TIC 
si devoltarea competentelor digitale; 
Competenţa de a învăţa  

 

Adeverinţă 

11. Program POCU- Utilizarea Platformei ” 

Moodle” 
Adeverinţă 

 

Cursurile  de formare care au fost parcurse de cadrele didactice în 
 anul şcolar 2016-2017:  

 

Nr. 
Crt. 

Tipul de formare la care a participat  Diploma primita 

1. Limbă și comunicare- Program de 
formare neacreditat 

Adeverință 

2. Științe- Program de formare 

neacreditat 
Adeverință 

3. Socio-umane- Program de formare 

neacreditat 
Adeverință 

4. Catedra tehnica- Program de formare 
neacreditat 

Activitate științifică 

Adeverinţă  

5. Participare la examenul pentru 
obtinerea gradului didactic II 

Adeverinţă 

6. Curs specializare Formatori de 

profesori - evaluatori de competențe 

profesionale”POSDRU/57/1./s/30768 

Atestat de formare continuă a 
personalului didactic 
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Cursurile  de formare care au fost parcurse de cadrele didactice în  
anul şcolar 2015-2016:  

 

Nr. 
Crt. 

Tipul de formare la care a participat  Diploma primita 

1. 
Informatică şi tehnologii educaţionale 

Atestat de formare continuă a 
personalului didactic nr. 

4308/10.02.2016 

Mecatronică I 

Atestat de formare continuă a 

personalului didactic nr. 
4309/1.02.2016 

Mecatronică II 

Atestat de formare continuă a 

personalului didactic nr. 
43010/01.02.20016 

Interdisciplinaritatea, 
transdisciplinaritatea, modele pentru 

integrarea dezvoltării durabile în 
educaţie” 

Adeverinţă curs formare 

nr.32/20/31.04.2016 

2. Participare la examenul pentru 

obtinerea gradului didactic II, 
inspectia curenta. 

Adeverinţă 

Programul de Dezvoltare profesionala 
in domeniul educatiei 

incluzive/speciale, acreditat de 
MENCS cu durata de 84 ore 

Adeverinţă 

Participare ca formator in proiectul 
,,Investeste in Oameni’’ organizat de 
firma HENKEL, la Campia –Turzi, 

numit ,,Academia Profesionistilor in 
Finisaje’’ , proiect cofinantat din 
Fondul Social European. 

Adeverinţă 

Schimbul de experienţă prin cursul ,, 
Saint- Gobain Atelier’’ 

( Diplomă în portofoliu personal 

Adeverinţă 

3. ,,Junior Achievement  pentru Metode 

Learning by doing în învăţământul 
preuniversitar. Aplicaţie în dezvoltarea 
competenţelor cheie antreprenoriale” ,  

aprilie 2016 

( Diplome, portofoliul personal 

Interdisciplinaritatea , 

transdisciplinaritatea,  modele pentru 
integrarea dezvoltării durabile în 

educaţie”, 8 ore  
 

Adeverinţă 

4. Curs Dezvoltare Profesională în Adeverinţă 



 94 

domeniul educaţiei Incluzive/Speciale 

Curs specializare Mediator şcolar Adeverinţă 

Curs specializare Mentor şcolar Adeverinţă 

Curs specializare Formatori de 

profesori - evaluatori de competențe 
profesionale”POSDRU/57/1./s/30768 

Atestat de formare continuă a 
personalului didactic 

 
 

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 

 

Cursurile  de formare care au fost parcurse de cadrele didactice în 
 anul şcolar 2013-2014:  

 

Nr

crt
{P

RI
VA
TE

} 

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 
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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  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 

 
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 cu toată 

clasa, având şi o mare resursă 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 
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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) 

și 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 2 

clase dotate cu  table interactive, 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 care asigură servicii de calitate prin cadre calificate. 

Activitatea practică în şcoală se desfăşoară în atelierele-şcoală (construcţii, instalaţii, 

tâmplărie-dulgherie, care au o dotare bună atât din participarea în cadrul 

programului Phare VET cât şi ca urmare a câştigării unor concursuri de 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 din clasa a IX-a şi încheindu-se la finele clasei a XII-a, fără a omite nici un 

moment clasele terminale de la liceu seral (a XIII-a). 

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 XIII-a, seral, în vederea susţinerii bacalaureatului în noua sa formă. 
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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 ecolog şi protecţia 
calităţii mediului 
-  tehnician in silvicultură şi 
exploatări forestiere 
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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. 

În anul şcolar 2018-2019 

•”Să păstrăm un mediu sănătos”, Concurs Național, 2017, CCD Cluj, Facultatea de 

Știința Mediului, ISCJCJ 

•  Proiect internațional Eco-scoala, an scolar 2018-2019,  Fundaţia de Educaţie 

pentru Mediul Inconjurător (FEE) SC ROSAL SA, USAMV,  Agentia de mediu, Directia 

silvica Cluj, Centrul Carpato Danubian de Geoecologie 

•   Proiectul PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE), 

ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT, MEN, 2016-2020 

•Proiectul ROSE "Vreau să reușesc!" Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-

Napocaeste unul dintre cele 271 de licee beneficiare ale unui grant în cadrul 

Proiectului pentru Învățământul Secundar/ Romanian Secondary Education Project - 

ROSE. Subproiectul se numește Vreau să reușesc!, grantul acordat este în valoare 
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de 100.000 euro, iar implementarea sa de către colegiu se va realiza în perioada iulie 

2017 - iulie 2021.  

•Organizarea și participarea la Festivalul de teatru-dezbatere, ”Happy Hippo Show”, 

Proiect CAER, octombrie-iunie 2018-2019, alături de Fundația Estuar, Peace Forum 

și ISJCJ 

•  Inițierea proiectului ”Frumusețea construcțiilor”, Proiect CAEJ, 2018-2019 

•Participarea la Concursul JARomania Social Innovation Relay 

•  Participarea la Programul inițiat de Fundația PREVENTIS  

•Participarea la Concursul Cluburilor francofone de afaceri ”C.fac”,  februarie – 

martie 2019 concurs adresat liceenilor din Transilvania și regiunea de NV 

•Proiect de parteneriat strategic în domeniul educație şcolară –Proiect de 

schimb interşcolar KA229“ TRIC-Bullying and Cyberbullying” 2018-1-ES01-

KA229-051132_3. Proiect Erasmus + 

• Cursul ”Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace-Ediția originală 4,0”-în cadrul 

programului POCU 2014-2020 ”Schimbarea în educație începe cu fiecare” 

•Participarea elevilor la activitatea, prilejuită de vizita unor grupuri de elevi de la 

Liceo Scientifico Lingustico Statate Paolo Giovio, Italia  şi de la IES Arcebispo 

Xelmirez, Spania  Chios Island, Grecia în şcoala noastră, în baza parteneriatului 

constituit în cadrul programului Erasmus+ „TRIC-Bullying and Cyberbullying  

(2018-1-ESO1-KA229-051132) din (5-9) mai 2019 

 

În anul şcolar 2017-2018 
 

• Proiectul „Tradiția nu trebuie uitată”, an școlar  2017-2018  pentru promovarea 

tradițiilor și obiceiurilor locale împreună cu Colegiul de Transporturi „Transilvania” 

Cluj-Napoca;Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare 

• ”Să păstrăm un mediu sănătos”, Concurs Național, 2017, CCD Cluj, Facultatea de 

Știința Mediului, ISCJCJ 

•  Proiect internațional Eco-scoala, an scolar 2017-2018,  Fundaţia de Educaţie 

pentru Mediul Inconjurător (FEE) SC ROSAL SA, USAMV,  Agentia de mediu, Directia 

silvica Cluj, Centrul Carpato Danubian de Geoecologie 
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•   Proiectul PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE), 

ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT, MEN, 2016-2020 

•Proiectul ROSE "Vreau să reușesc!" Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-

Napocaeste unul dintre cele 271 de licee beneficiare ale unui grant în cadrul 

Proiectului pentru Învățământul Secundar/ Romanian Secondary Education Project - 

ROSE. Subproiectul se numește Vreau să reușesc!, grantul acordat este în valoare 

de 100.000 euro, iar implementarea sa de către colegiu se va realiza în perioada iulie 

2017 - iulie 2021.  

•    ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în 

învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de 

bacalaureat. Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro 

acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este implementat 

de către Ministerul Educației Naționale în perioada 2015 - 2022.  

•  Organizarea și participarea la Festivalul de teatru-dezbatere, ”Happy Hippo Show”, 

Proiect CAER, octombrie-iunie 2017-2018, alături de Fundația Estuar, Peace Forum 

și ISJCJ 

•  Inițierea proiectului ”Frumusețea construcțiilor”, Proiect CAEJ, 2017-2018 

•  Inițierea Concursului școlar ”Spune NU violenței” CTAS 

•  Participarea la Festivalul-concurs "TEZAUR CULTURAL APUSEAN-PRACTICI 

ANCESTRALE ÎN CONTEXT CONTEMPORAN", ediția a VI-a, 2018, organizat de 

Școala Gimnazială "Pelaghia Roșu", Mărișel;  

•   Participarea la Programul “Educaţie KAIZEN pentru România”,  Proiect 

internațional cu activități de voluntariat  în care au fost implicați profesori și elevi 

pentru protejarea mediului, 2018,  “KAIZEN – 5S Public”, la Colegiul Național 

”George Coșbuc” 

•  Participarea la Concursul JARomania Social Innovation Relay 

•  Participarea la Programul inițiat de Fundația PREVENTIS  

Elevii mei consumă droguri?-implicatii practice ale prevenirii antidrog pentru 

cadrele didactice- 
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• Participarea la Concursul Cluburilor francofone de afaceri ”C.fac”,  februarie – 

martie 2018 concurs adresat liceenilor din Transilvania și regiunea de NV secțiunea 

științifică, ediția a IV-a 

•  Educați azi, valoroși mâine, Proiect european, an școlar 2016-2017, Estuar 

•  Proiect de parteneriat strategic în domeniul educație şcolară –Proiect de 

schimb interşcolar KA229“ TRIC-Bullying and Cyberbullying” 2018-1-ES01-

KA229-051132_3. Proiect Erasmus + 

•  Participarea la Concursul internațional ”Priorități și perspective pentru un 

mediu durabil” organizat de Colegiul Tehnic "C.D. Nenitescu" Baia Mare 

 

În anul şcolar 2016-2017 
 

 Proiect internațional Eco-scoala, an scolar 2016-2017,  Fundaţia de 

Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE) SC ROSAL SA, USAMV,  Agentia 

de mediu, Directia silvica Cluj, Centrul Carpato Danubian de Geoecologie 

 Participare la proiectul ”Fii o săptămână profesor de științe” de la 

Colegiul Tehnic Energetic 

 Atelier ”ECO TEENS” la Biblioteca Judeteana "Octavian Goga" 

 Proiectul ” Școala după școală” cu Fundația Dezvoltarea Popoarelor 

 Participarea la proiectul ”Învingător prin artă” organizat de Asociația 

”Vasile Pogor” din Iași  

 Proiectul PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE), 

ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT, MEN, 2016-2020 

 Educați azi, valoroși mâine, Proiect european, an școlar 2016-2017, Estuar 

 Proiectul ”Icoana Sfântului Andrei”, împreună cu Școala Samus Cluj 

 Participarea la Proiectul ”Stiluri arhitecturale” organizat de Biblioteca 

”Octavian Goga” 

  Organizarea și participarea la Festivalul de teatru-dezbatere, ”Happy Hippo 

Show”, Proiect CAER, octombrie-iunie 2016-2017, alături de Fundația 

Estuar, Peace Forum și ISJCJ 
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 Inițierea proiectului ”Frumusețea construcțiilor”, Proiect CAEJ, 2016-

2017 

 Inițierea Concursului școlar ”Spune NU violenței” CTAS 

 ”STAND UP AGAINST BULLYING” Proiect CJRAE, 2016-2017 

 Concurs Județean ,,Descopera o lume sanatoasa'', Liceul Teoretic 

“Gheorghe Șincai” 

 Participarea la proiectul ”Povestiri digitale”, Proiect CAEJ, 2016-2017 

 ”Să păstrăm un mediu sănătos”, concurs național, aprilie 2017, CCD Cluj, 

Facultatea de Știința Mediului, ISCJCJ 

  Participarea la Festivalul-concurs "TEZAUR CULTURAL APUSEAN-

PRACTICI ANCESTRALE ÎN CONTEXT CONTEMPORAN", ediția a V-a, 

2017, organizat de Școala Gimnazială "Pelaghia Roșu", Mărișel;  

 Participarea la Programul “Educaţie KAIZEN pentru România”,  Proiect 

internațional cu activități de voluntariat  în care au fost implicați profesori și 

elevi pentru protejarea mediului, 2016-2017,  “KAIZEN – 5S Public”, la 

Colegiul Național ”George Coșbuc” 

 Participare la proiectul „Apa-o prioritate mondială” organizat de Primăria 

şi Consiliul Local al Municipiului Turda, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, 

Colegiul “Emil Negruţiu” Turda şi Societatea Culturală FILARMONIA 

 Participarea la Concursul ”Ce voi deveni? Cum am devenit?”, organizat 

de CCD Cluj 

 Participarea la Concursul internațional ”Priorități și perspective pentru 

un mediu durabil” organizat de Colegiul Tehnic "C.D. Nenitescu" Baia Mare 

 Participarea la Concursul CAEJ ”Adolescența - povestea definirii 

identității” Colegiul Tehnic de Transporturi ”Transilvania” Cluj 

 Participarea la Concursul JARomania Social Innovation Relay 

 Participarea la Programul inițiat de Fundația PREVENTIS  

Elevii mei consumă droguri?-implicatii practice ale prevenirii antidrog 

pentru cadrele didactice- 
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În anul şcolar 2015-2016 
 

 Proiect internațional Eco-scoala, an scolar 2013-2015,  Fundaţia de 

Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE) SC ROSAL SA, USAMV,  Agentia 

de mediu, Directia silvica Cluj, Centrul Carpato Danubian de Geoecologie 

 ROMEDIN, Proiect de servicii socio-educaționale pentru incluziunea romilor, 

2015-2016, EAA Grants, Fundatia Desire, Artemis, ISJCJ,  

 Programul “Educaţie KAIZEN pentru România”,  Proiect internațional, 

activități de voluntariat profesori elevi pentru protejarea mediului, 2015-

2016,  “KAIZEN – 5S Public”, Primăria Cluj-Napoca 

 Educație pentru sănătate, Alimentație sănătoasă, Proiect național- cerc 

extracurricular, an școlar 2015-2016, Junior Achievement  Romania 

 Proiect internațional „Participation, Experiences and Empowerment of 

Roma Youth”finanțat de Uniunea Europeană, an școlar 2015-2016, 

Facultatea de Sociologie si Asistenta Socială,  

 Mi se poate intampla si mie?, Proiect de educație pentru sănătate, an 

școlar 2015-2016, Fundația Provita 

 „Porți verzi”, an școlar 2015-2016, CEED-Fundatia pentru tineret 

European 

 Educați azi, valoroși mâine, Proiect european, an școlar 2015-2016, Estuar 

 Conferința națională cu participare internațională de Cercetare în Nursing, 

Școala Postliceală „Henri Coandă” 

 Să păstrăm un mediu sănătos, concurs național, aprilie 2016, CCD Cluj, 

Facultatea de Știința Mediului, ISCJCJ, Școala Gimnazială Florești 

 Prevenirea consumului de droguri, alcool, tutun,  aprilie 2016, Asociația 

europeană pentru siguranță și antidrog 

 Suntem generația în mișcare, concurs național, an școlar 2015-2016, 

Fundația Prais 

 Adevăr sau provocare- proiect de prevenire a consumului de substanțe 

interzise, an școlar 2015-2016, Preventis 
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 Festival de teatru-dezbatere, Happy Hippo Show, Proiect CAERI, octombrie-

iunie 2015-2016, Estuar, Peace Forum, ISJCJ 

 Frumusețea construcțiilor, Proiect CAEJ, 2015-2016 

 Povestiri digitale, Proiect CAEJ, 2015-2016 

 

 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 

 

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. 
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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. 
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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 

 Ofertă educaţională în ceea ce 

priveste calificările adaptată la 
cererea de pe piaţa muncii 

 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  

 

 

Oportunităţi 

 Posibilitatea dezvoltării unui CDL 
atractiv în funcţie de nevoile 

agenților economici şi ale elevilor 

 Adaptarea curriculumului la 

exigențele cerute de angajatori  

 Dezvoltarea unei culturi 
organizaţionale 

 Inserţia absolvenţilor de liceu într-
o formă superioară de şcolarizare 

sau angajarea directă pe piaţa 
muncii 

 

Ameninţări 

 Scăderea numărului de tineri cu 
vârste între 7-14 ani. 

 Migrația populatiei spre tările UE 

 Lipsa unei orientări clare spre 

domeniile cerute de piața muncii a 

părinților în stabilirea înscrierii 
copiilor după terminarea clasei a 

VIII-a 

 Lipsa unei implicări mai mari a  

comunității, agenți economici 

părinți în problemele școlii; 

 Lipsa măsurilor legislative mai 

atractive care să motiveze sau să 
încurajeze angajatorii pentru 
încheierea contractelor de 

practică; 
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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 calificat 
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.  

Puncte slabe 

 

 Resursele financiare rezultate din 

veniturile proprii nu pot fi folosite  
în măsura adecvată pentru 

stimularea personalului 

 Schimbarea legislației economico-

financiare și cresterea birocratiei 
 
 

 

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  

    Participare scăzută a adulţilor la 

programe de formare continuă - în 
contrast cu nevoile de formare în 

creştere şi ţintele europene; 
 

 
 

Oportunităţi 

 Dezvoltarea unei culturi 
organizaţionale care să 

stimuleze comunicarea 
deschisă, participarea şi 
inovaţia 

 Creşterea cererilor de 
recalificare în rândul adulţilor 

 Rata şomajului la tineri este 
sub media naţională (18,7% 

faţă de 21,8%).- ceea ce denotă 
un interes crescut pentru 

angajare al tinerilor, dar pe altă 

parte, și oferte de munca mai 
tentante pentru ei, ceea ce ii 
motivează să se angajeze.  

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 NATIONAL 

4. ASIGURAREA TRANSPARENTEI DECIZIILOR SI 

IMBUNATATIREA IMAGINII COLEGIULUI TEHNIC „ANGHEL 

SALIGNY„ IN COMUNITATE PRIN COMUNICAREA 

ACTIVITĂȚILOR DE IMPACT ÎN MASS-MEDIA  

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 
(Reactualizat 2018) 

3.1 OBIECTIVELE (specifice) ŞI ŢINTELE ŞCOLII PÂNĂ ÎN ANUL 2021 
 

 
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 

1.1. Creşterea calităţii actului 

educaţional, cu scopul ameliorării 
rezultatelor şcolare şi obţinerea unor 

rezultate bune la examenele naţionale  

1.2. Creşterea calităţii învăţământului 

adresat tinerilor capabili de 

performanţă 

1.3.Asigurarea accesului tuturor 
elevilor la servicii educaţionale de 

calitate în învăţământul  învăţământul 

tehnic. 

1.4.Reducerea numărului de absenţe şi 

prevenirea absenteismului şcolar, a 
riscului de abandon şcolar pentru 

elevii şcolii; prevenirea violenţei şi 

creşterea siguranţei elevilor 

1.5. Asigurarea condiţiilor pentru 

evoluţia în carieră şi dezvoltarea 

profesională a cadrelor didactice; 
formarea cadrelor didactice ale şcolii 

prin parteneriate din cadrul proiectelor 

europene 

100% dintre elevii 
colegiului îşi formează 

abilităţi cheie iar în urma 

evaluării rata de 

promovare  până în 2021 

va fi de 95% proces  
bazat pe feed-back-ul 

obţinut, într-un sistem 

integrat, supus 

principiilor calităţii 

 

- Creşterea rezultatelor la 
examenele naţionale cu 3% 

la BAC  

 

- Creşterea cu 1% a 

numărului de premii şi 
menţiuni la concursuri şi 

Olimpiade şcolare 
 

O2.     Dezvoltarea relaţiilor şcoală-

parteneri locali (agenţi economici, 

instituţii locale), a parteneriatelor 
cu şcoli de profil din ţară şi din 

străinătate prin programe comune 

 2.1.Intensificarea colaborării cu 

comunitatea locală, cu organizaţii 

nonguvernamentale, cu asociaţii 

culturale şi sportive, cu sindicatele şi 
agenţii economici 

2.2. Asigurarea accesului la 

învăţământ prin creare de şanse egale 

la educaţie; derularea proiectelor 

europene pentru sprijinirea elevilor în 
a continua școlarizarea, precum și a 

cadrelor didactice (Schimbarea în 

educaţie începe cu fiecare, ROSE, 

Erasmus + KA229, “TRIC-Bullying and 

Cyberbullying”, Erasmus + în 

parteneriat cu Lycée Gabriel PERI etc) 
 

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 
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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 

 

 

 

Înnoirea materialelor 
didactice din cabinete 

tehnice şi de cultură 

generală, creşterea 

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 
 

 

PRIORITATEA 2 
 

Consolidarea 

procesului 

instructiv-educativ 

formativ bazat pe 

nevoile individuale 
ale elevilor în 

corelare cu cerinţele 

sociale 
 

 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 
 

 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 
 

 

PRIORITATEA 3 

 

Dezvoltarea 
sistemului de 

asigurare a calităţii 

la nivelul instituţiei 

şi integrarea 

informaţiilor în 
sistemul informatic 

national 

 

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 

5.1.Asigurarea accesului tuturor 

elevilor la servicii educaţionale de 
calitate în învăţământul  tehnic  

Toţi elevii primesc ajutor 

pentru a înţelege, obţine 

sau a căuta informaţii 

conform nevoilor 
individuale de 

învăţare.Realizarea bazei 

de stocare a datelor 

destinată CEAC 

completată cu date de 
proces pentru toate 

compartimentele 

Reducerea numărului de 

absenţe nemotivate cu 2% 

si a cazurilor de abandon 

scolar  

O6. Creşterea şansei de inserţie 
socio-profesională a absolvenţilor 

6.1. Adaptarea ofertei educaţionale  

în învăţământul profesional şi tehnic 
în raport cu cerințele pieței muncii; 

încheierea de  parteneriate pentru 
susţinerea învăţământului profesional 
învățământului dual cu durata de 3 

ani; monitorizarea inserției 

absolvenților și a consilierii /orientării 

elevilor pentru angajarea în domeniul 

de pregătire sau continuarea studiilor 
liceale, postliceale și universitare în 

concordanță cu profilul psihopedagogic 

al fiecăruia 

 80% din absolvenţi sunt 
integraţi în muncă sau 

continuă studiile prin 

scoală postliceală sau în 

instituţii de învăţământ 

superior 
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PRIORITATEA 4 
Asigurarea 

transparentei 

deciziilor si 

imbunatatirea 

imaginii colegiului 
tehnic „Anghel 

Saligny„ in 

comunitate prin 

comunicarea 

activităților de 
impact în mass-

media  

 
O7. Promovarea imaginii şcolii în 

cadrul comunităţii locale şi în judeţ 

7.1. Colaborarea deschisă şi 

permanentă cu mass-media 
 

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 
 

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. 

8.1. Asigurarea condiţiilor pentru 

evoluţia în carieră şi dezvoltarea 

profesională a cadrelor didactice; 

formarea cadrelor didactice ale şcolii 
prin parteneriate din cadrul proiectelor 

europene 
 

Până în 2021, 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 
- Creşterea cu 1% a 

numărului cadrelor 

participante la cursuri de 

formare continuă 

asigurarea grupului ţintă 
propus prin proiectele 

strategice 

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 2021, 

98% dintre ei dobândesc 
competenţele necesare 

obţinerii calificărilor 

recunoscute în UE. 
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3.2 ACŢIUNI PENTRU ŞCOALĂ 

an şcolar 2019 – 2020 

 
 (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 
1.1. Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea unor rezultate bune la examenele naţionale 

1.2. Creşterea calităţii învăţământului adresat tinerilor capabili de performanţă 
1.3.Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate în învăţământul  învăţământul tehnic. 

1.4.Reducerea numărului de absenţe şi prevenirea absenteismului şcolar, a riscului de abandon şcolar pentru elevii şcolii; prevenirea violenţei 

şi creşterea siguranţei elevilor 
1.5. Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice; formarea cadrelor didactice ale şcolii prin 

parteneriate din cadrul proiectelor europene 
ŢINTA: 

100% dintre elevii colegiului îşi formează abilităţi cheie iar în urma evaluării rata de promovare  până în 2021 va fi de 95% proces  bazat pe 

feed-back-ul obţinut, într-un sistem integrat, supus principiilor calităţii 
- Creşterea rezultatelor la examenele naţionale, cu 3% la BAC  
- Creşterea cu 1% a numărului de premii şi menţiuni la concursuri şi Olimpiade şcolare 

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) 

Criterii de performanță 

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  Revizuit 2019-2020  o PAS 2019-2020 Decembrie 2019 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 

o RI 
o Fise post 
o decizii 

1–15 sept. anual 

Ianuarie anual 

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 

 

 
octombrie. anual 
ianuarie. anual 

   resp. din C.A. pe nivele 
( 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 
iulie, 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. 2019 
15 mar-30 mai 2020 

o resp. arii curriculare 
o cadre didactice 

 

- 
 

 

Monitorizarea absenteismului   Raport la ISJ Lunar 2019-2020 

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 

Nov- dec.2019 
Aprilie-mai2020 

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 

30.03.2020-
03.04.2020. 

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. 

sept2019 / ian.2020 
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 
 2.1. Intensificarea colaborării cu comunitatea locală, cu organizaţii nonguvernamentale, cu asociaţii culturale şi sportive, cu sindicatele şi agenţii 

economici 

2.2. Asigurarea accesului la învăţământ prin creare de şanse egale la educaţie; derularea proiectelor europene pentru sprijinirea elevilor în a 
continua școlarizarea, precum și a cadrelor didactice (Schimbarea în educaţie începe cu fiecare, ROSE, Erasmus + KA229, “TRIC-Bullying and 

Cyberbullying”, Erasmus + în parteneriat cu Lycée Gabriel PERI etc) 

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 

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) 

Criterii de performanță 

Data până la care vor 

fi finalizate 

Persoanele responsabile Parteneri Sursa 

de 

finanţa
re 

Încheierea de convenţii de 
colaborare cu agenţi economici şi 
alţi parteneri sociali 

 Convenţii de colaborare 

 Contracte de practica 

1 oct. anual, şi de câte ori 
este nevoie 

 echipa de management  

 resp. com. curriculară teh. 

 Şef atelier şcoală 

 Agenţi 

economici 

 Instituţii 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 

organizatoare 

 Agenţi 
economici 

 

Întocmirea de proiecte eligibile şi 
derularea proiectelor câştigătoare 

Program Pocu”Schimbarea în 
educaţie începe cu fiecare”, 

ROSE, 

 Erasmus + KA229, “TRIC-

Bullying and Cyberbullying”, 

Erasmus + în parteneriat cu 

Lycée Gabriel PERI  
-Program Pocu”Leader in Me”, 
parteneriat cu Transylvania College, 
program de dezvoltare personala 
pentru profesori 

 Proiecte avizate 

 PV ale activităţilor 

 Materiale rezultate în 

urma acţiunilor întreprinse 

Anual, mai 

 Şef com. Programe 

 Echipa cuprinsă în 

program 

 ISJ 

 UBB 

 UTCN 

 Transylvania 
College 
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-Program Pocu„Cele 7 deprinderi 

ale persoanelor eficace-editia 
originala 4.0” parteneriat cu 
Transylvania College, program de 
dezvoltare personala pentru 
profesori 
-Program Pocu „Crearea culturii 
organizationale” parteneriat cu 
Transylvania College, program de 
dezvoltare personala pentru 
profesori etc. 

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 

  

 

Schimburi de bune practici în 
cadrul reţelei de colaborare între 
şcoli 

 Invitaţii de aderare 

 Plan de activitate 

pentru reţeaua de 
colaborare 

 corespondenţă tematică 

anual 

 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 

anual 

 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 

ŢINTA: 

Înnoirea materialelor didactice din cabinete tehnice şi de cultură generală, creşterea 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 

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) 

Criterii de performanță 

Data până la care vor 

fi finalizate 

Persoanele 

responsabile 

Parteneri Sursa de finanţare 

Întocmirea necesarului de buget 
pentru 2020 în conformitate cu 

Legea Descentralizării şi a finanţării 
costurilor pe elev 

Buget care să răspundă 
nevoilor elevilor, cadrelor 
didactice, dotării şcolii 

Septembrie 2019- 
Decembrie  2019 
Sept-dec.2020 

 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 

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 

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) 

Criterii de performanță 

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 

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 

determinarea tipului de inteligenţă şi a 
stilului de învăţare şi a cerinţelor 

educaţionale speciale 

 Chestionare şi teste 

interpretate 

Oct. Anual  Diriginţii 

 Consilier psiholog  

 Resp. arii curriculare 

 CEAC 

-Instituţii 

abilitate 
 

Buget 

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  Programe de învăţare Noe. Anual  Toate cadrele didactice  ISJ Buget 
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diferenţiate* (portofolii ale prof.)  Psiholog şcolar  CCD 

 
PRIORITATEA 3 :     DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ASIGURARE A CALITĂŢII LA NIVELUL INSTITUŢIEI ŞI INTEGRAREA DATELOR  
ÎN SISTEMUL INFORMATIC NATIONAL 
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 

5.1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaționale în învățământul tehnic 

ŢINTA: 

Toţi elevii primesc ajutor pentru a înţelege, obţine sau a căuta informaţii conform nevoilor individuale de învăţare. Realizarea bazei 
de stocare a datelor destinată CEAC completată cu date de proces pentru toate compartimentele 

- Reducerea numărului de absențe nemotivate cu 2% și a cazurilor de abandon școlar 

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) 

Criterii de performanță 

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 

 Manual de proceduri 

Septembrie 
2019 

 

 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 

anual 

 Echipa de management  

 CEAC 

 Psiholog şc. 

 Diriginţii 

 ISJ 

 
- buget 

Derularea Proiectului ROSE 
 Toţi elevii claselor XI si XII 

parcurg programe de învăţare din 
proiect 

anual 
 Echipa de management  

proiect 

 ISJ, 

MEN 
 

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 

orientarea psihologică 

 Orarul 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 la testele iniţiale, de 

progres şi finale 

 Rezultatele la corigențe 

Dec. anual 
Semestrul II 
August – 
septembrie 
2020 

 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 
6.1. Adaptarea ofertei educaţionale în învăţământul profesional şi tehnic în raport cu cerințele pieței muncii; încheierea de  parteneriate pentru 

susţinerea învăţământului profesional învățământului dual cu durata de 3 ani; monitorizarea inserției absolvenților și a consilierii /orientării elevilor 

pentru angajarea în domeniul de pregătire sau continuarea studiilor liceale, postliceale și universitare în concordanță cu profilul psihopedagogic al 

fiecăruia 

 ŢINTA:80% din absolvenţi sunt integraţi în muncă sau continuă studiile prin scoală postliceală 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.  

-Interesul agenţilor economici pentru parteneriate cu şcoala                                                                                                                          

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului (ce anume trebuie 

să se întâmple) 

Rezultate aşteptate (măsurabile) 

Criterii de performanță 

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 

 

 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 

 Expozitii de profil 

 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 

 

 buget 

Organizarea efectuării practicii la 
agenţi economici 

 Conventii de colaborare 

 Contracte de practica 

 Graficul de practică pentru Şcoala 

profesionala şi liceu 

 sept. anual 

 Director 

adjunct 

 Sef CM 
Tehnologii 

 Resp. orar 

 Ag. economici 
 

 Buget 
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PRIORITATEA 4 : ASIGURAREA TRANSPARENTEI DECIZIILOR SI IMBUNATATIREA IMAGINII COLEGIULUI TEHNIC „ANGHEL SALIGNY„ 

IN COMUNITATE PRIN COMUNICAREA ACTIVITĂȚILOR DE IMPACT ÎN MASS-MEDIA 

OBIECTIV : O7 Promovarea imaginii şcolii în cadrul comunităţii locale şi în judeţ 

7.1. Colaborarea deschisă şi permanentă cu mass-media 

 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  
CONTEXT: 

  Interesul agenţilor economici pentru parteneriate cu şcoala                                                                                                                          

 Cereri pentru organizarea de cursuri de reconversie profesională sau de specializare în meserie      

 Participarea şcolii în proiecte și programe  naționale                                                                                                                                                                                            

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului (ce anume 

trebuie să se întâmple) 

Rezultate aşteptate (măsurabile) 

Criterii de performanță 

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 2021, 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) 

Criterii de performanță 

Data până la care 
vor fi finalizate 

Persoanele 
responsabile 

Parteneri 
 

Sursa de 
finanţare 

Participarea la cursurile de formare 
profesională 

 Certificate de participare 
Activitate continuă 
2019-2020 

 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 2021 

 creşterea cu 2% a promovabilităţii 

la examenele de sfârşit de ciclu 

 anual sept. oct 

 Formatorii Phare 

 Toate cadrele 
didactice 

 ISJ 

 
 Buget 

Diseminări în cadrul reţelei şcolare și a 

proiectelor derulate de școală Proiectul ROSE, 

Proiectul POCU,Proiectul Erasmus+ 
 documentele formatorilor  aprilie 2020 

 Formatorii 

proiectului 

 Conducerea școlii 
 

 ISJ 

 

 Bugetul 

proiectului 

Revizuirea şi corelarea CDL-urilor  în 
concordanţă cu  standardele UE 

 Planurile catedrelor 

 Rezultate bune obţinute la 

autoevaluări şi evaluări externe 

 Documentele catedrelor 

Octombrie, anual 
septembrie, anual 

 echipa de 

management  

 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 

curriculare 

 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 2021, 98% 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) 

Criterii de performanță 

Data până la care vor 

fi finalizate 

Persoanele 

responsabile 

Parteneri 

 

Sursa de 

finanţare 

Organizarea unor seminarii cu 
scopul multiplicării cursurilor de 
formare, implicării cadrelor didactice 
in implementarea proiectelor de 
interes pentru scoala și comunitate  

 grafic de desfăşurare 

 documentele   

      formatorilor 
 

 

 anual 

Conducerea școlii 

Responsabil cu formarea 
continua 

 ISJ 
 

 Buget 

Participarea la cursuri de formare 

 Documentele catedrelor 

 Documentele comisiei 

de formare continua 

 Procese verbale de la 

intalniri 

 

• anual 

Conducerea școlii 

Responsabil cu formarea 
continua 

 ISJ 

 
• Buget 

Organizare de intalniri periodice cu 
partenerii sociali 

• Procese verbale de la 
intalniri 

• anual Conducerea școlii 
 ISJ 

 Parteneri 
socilai 

• Buget 
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3.3.  PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 
ŞCOLAR 2019-2020 

 

 

Nr. 
Crt 

Clasa Profil Domeniul pregătirii 
de bază 

Specializare 

1. CLASA  A- IX -A Resurse 
naturale şi 
protecţia 

mediului 

Protecţia mediului Tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii 
mediului 

2. CLASA  A - X-A Tehnic Construcţii,instalaţii 

şi lucrări publice 

Tehnician 

desenator pentru 

construcții și 
instalații 
 

3. CLASA  A- X -B Resurse 
naturale şi 

protecţia 
mediului 

Protecţia mediului Tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii 

mediului 

4. CLASA  A - XI-A Tehnic Construcţii,instalaţii 

şi lucrări publice 

Tehnician în 
construcții și 

lucrări publice 

 

5. CLASA  A- XI -B 

 

Resurse 

naturale şi 
protecţia 
mediului 

Protecţia mediului Tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii 
mediului 

6. CLASA  A - XII -A 
 

Tehnic Construcţii,instalaţii 
şi lucrări publice 

Tehnician 
desenator pentru 
construcții și 
instalații 

7. CLASA  A- XII -B 
 

Resurse 
naturale şi 
protecţia 

mediului 

Protecţia mediului Tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii 
mediului 

8. CLASA  A- XI-D 

seral 
 

Tehnic Construcţii,instalaţii 

şi lucrări publice 

Tehnician in 

construcţii şi 
lucrări publice 

9. CLASA  A- XIII-D 
seral 

Tehnic/ 
 

Construcţii,instalaţii 
şi lucrări publice/ 
 

Tehnician in 
construcţii şi 
lucrări publice/ 

 

10. CLASA  A- IX –C 

Şcoala 
profesională  

Tehnic Construcţii,instalaţii 

şi lucrări publice 

Instalator de  
instalații tehnico-
sanitare și de gaze 

11. CLASA  A- X –C 
Şcoala 
profesională 

Tehnic Construcţii,instalaţii 
şi lucrări publice 

Instalator de  
instalații tehnico-
sanitare și de gaze 
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/îvățământ dual 

12. CLASA  A- XI –C 

Şcoala 
profesională 

Tehnic Construcţii,instalaţii 

şi lucrări publice 

Zugrav-vopsitor-

ipsosar-tapetar  

13. Anul P2A 
Şcoala postliceală 

Tehnic Construcţii,instalaţii 
şi lucrări publice 

Topograf în 
construcţii 

14. Anul P2B 
Şcoala postliceală 

Servicii Servicii Proiectant 
decoraţiuni 
interioare 

15. Anul I- Şcoala de 
maiştri-buget 

Tehnic Construcţii,instalaţii 
şi lucrări publice 

 

Maistru construcţii 
civile industriale şi 

agricole/ 
Maistru instalator 
în construcţii 

16. 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 îndeplinirea obiectivelor şi atingerea ţintelor propuse, 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 a elevilor precum şi elaborarea 

instrumentelor de evaluare specifice acestui tip de activitate; 

 asigurarea, pentru fiecare elev, a experienţelor 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 agenților 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 
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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 

 realizarea de lecţii asistate de calculator ( în sistemul AEL, All Plan, 

ThinkQuest, Wikispace  şi altele) 

 

   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  

 

3. 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  



 130 

 

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 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 2016-2025 

 ISJ Cluj– PLAI 2017-2025 Cluj  

 Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj– Anuarul statistic al judeţul Cluj, 

ediţia 2015 

 AJOFM Cluj– date statistice 2016 

 agenţii economici – consultare şi informare asupra evoluţiei activităţii 

economice din judeţ şi municipiu, chestionare, discuţii, interviuri  

 înregistrări ale serviciului de secretariat al şcolii 

 site-ul CNDIPT  

 documente ARACIP 

5. Mediul intern : 

 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  
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   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 2019-2020 

    Planul operaţional  al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

2019-2020 

   Planurile de activitate anuale ale Consiliului de Administraţie, ariilor 

curriculare, catedrelor, comisiei diriginţilor 

 

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 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 
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 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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