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   Partea I 
 

 

 

   Contextul 
 

             Scopul. Profilul actual al şcolii. Succese obţinute. Contextul naţional  

   

  Scopul 

Scopul vizat de Colegiul Tehnic de Transporturi Auto este: 

„Să asigurăm tinerilor şi adulţilor judeţului Maramureş un proces instructiv-educativ de 

calitate la standarde europene în concordanţă cu piaţa muncii stimulând dezvoltarea carierei şi 

creşterea potenţialului economic al zonei.  

Serviciile oferite de şcoală sunt performanţa şi egalitatea şanselor pentru toţi participanţii 

la proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Şcoala noastră este unul dintre furnizorii de forţă de muncă calificată de nivel I, II şi III 

pentru unităţile economice cu profil tehnic din zonă.” 

Misiunea socială - asigurarea dezvoltării libere, integrale şi armonioase a personalităţii 

elevilor, formarea deprinderilor şi abilităţilor practice generale şi specifice meseriei, a capacităţilor de 

integrare socio-profesională pentru a fi în măsură să se decidă asupra propriei cariere, în condiţiile 

globalizării, învăţării pe tot parcursul vieţii şi deschiderii pieţei muncii din Uniunea Europeană. 

În măsura în care politica unei ţări este axată pe dezvoltarea durabilă, reformele şcolare apar 

ca o necesitate. Orice dezvoltare presupune oameni pregătiţi să o realizeze, profesionişti de toate 

categoriile iar şcoala este cea care îi pregăteşte.  

Dezideratul care se impune a fi avut în vedere astăzi vizează înzestrarea elevului cu un 

ansamblu structurat de competenţe de tip funcţional. Acestea marchează trecerea de la un 

enciclopedism al cunoaşterii, imposibil de atins în condiţiile de astăzi, când multiplicarea 

informaţiilor se petrece cu o viteză extraordinară, la o cultură a acţiunii contextualizate, care 

presupune aplicarea optimă a unor tehnici şi strategii adecvate.  

Şcoala va trebui să răspundă mult mai aplicat cerinţelor sociale ce urmează a fi formate de 

elevi şi în acelaşi timp să asigure corelarea conţinuturilor învăţării cu aceste competenţe. Astfel, 

dominanta activităţii didactice trece pe asimilarea instrumentelor de prelucrare şi accesare la un 

nivel superior a informaţiei, absolut necesară integrării absolventului în viaţa socială şi 

profesională.  
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Răspunzând cerinţelor şi nevoilor societăţii româneşti actuale, comunităţii locale şi 

politicilor de reformare a învăţământului, Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, Baia Sprie îşi 

propune şi formarea iniţială şi continuă a unor specialişti în domeniile: „Mecanică”, „Electric”, 

„Electronică şi automatizări” şi „Transporturi”, capabili să facă faţă progreselor şi dinamicii actuale 

a activităţilor din aceste domenii.  

Grupul de interes constituit la nivelul şcolii (elevi, părinţi, profesori, agenţi economici, 

manageri) au ca scop formarea unor competenţe tehnice şi abilităţi cheie care să permită o integrare 

socio-profesională adecvată. Elevii vor fi puşi în centrul tuturor proceselor de predare – învăţare şi 

vor fi îndrumaţi pentru a participa la propria lor educaţie, ceea ce ar creşte eficienţa colaborării 

dintre profesor / maistru instructor şi elev.  

Aplicând tehnici moderne de muncă intelectuală, dezvoltând un parteneriat activ cu agenţi 

economici de profil şi o oferta educaţională adaptată nevoilor acestora, oferim posibilitatea elevilor 

şi absolvenţilor noştri să fie deschişi unei formări continue care să-i facă apţi să se încadreze în 

societatea viitorului, societate racordată la valorile europene. 

Va trebui să creăm pentru a avea:  

- „infrastructură” educaţională adecvată; 

- mijloace didactice eficiente şi moderne; 

- oameni competenţi şi deschişi spre nou; 

- elevi care participă la propria lor educaţie; 

- o relaţie biunivocă cu comunitatea; 

-  absolvenţi integraţi profesional şi social. 

Responsabilități: 

- creşterea calitaţii şi eficienţei ofertei educaţionale; 

- optimizarea procesului de predare/învăţare; 

- dezvoltarea competenţelor metodologice ale cadrelor didactice; 

- creşterea sprijinului pentru dezoltarea personală a elevilor; 

- diversificarea şi dezvoltarea realaţiilor comunitare şi de parteneriat; 

- dezvoltarea unei culturi a proiectului – ca premisă a dezvoltării instituţionale. 

 

  Profilul prezent al şcolii    

 

Colegiul Tehnic de Transporturi Auto este situat în oraşul Baia Sprie şi funcţionează  din 

anul 1958, sub denumirea de “Şcoala Medie”, ca singura unitate şcolară liceală din oraş, prima 

promoţie absolvind în 1962. 



   Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, Baia Sprie  - Planul de Acţiune al Şcolii 2013 – 2014 
 

5 

 

Din punct de vedere geografic liceul este situat în Baia Sprie la 10 km de municipiul Baia 

Mare reşedinţă de judeţ. 

Colegiul Tehnic de Transporturi Auto este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, 

finanţat din resurse publice şi din autofinanţare. Şcoala a adoptat sistemul tradiţional de învăţământ 

de zi.  

La nivelul anului şcolar 2013-2014, şcoala oferă mai multe programe de educaţie şi formare 

profesională prin învăţământul primar, gimnazial, liceal și profesional, în domenii de calificare şi 

pe nivele diverse.  

Clasele din învăţământul secundar superior sunt focalizate, în cea mai mare parte, pe 

calificări din domeniul mentenanţei şi reparării automobilelor sau din domeniul transporturilor 

rutiere.  

Născută într-un spaţiu multicultural şi multiconfesional, şcoala oferă tinerilor de etnie 

maghiră oportunitatea de a se forma în cadrul unor programe de învăţare în limba maternă.  

Urmare a modificării nomenclatorului calificărilor care pot fi formate prin învăţământul 

profesional şi tehnic, ne propunem să introducem în oferta şcolii noi calificări, astfel încât să 

răspundem cât mai bine unor solicitări venite din partea comunităţii locale: „tehnician 

electromecanic auto” (3 avansat).  

Astfel şcoala nostră asigură pregătirea elevilor în profil:  

 tehnic, filieră tehnologică, specializarea: 

 Tehnician în transporturi; 

 Tehnician operator tehnică de calcul; 

 Tehnician electrician electronist auto; 

 filiera teoretică, profil umanist, specializarea: 

 Științe sociale. 

Şcoala dispune de: 

 47 săli (36 săli de clasă, 4 cabinete, 7 laboratoare); 

 5 ateliere ; 

 1 Sală de sport şi 1 teren de educaţie fizică şi sport; 

 3 autovehicule (2 autoturisme Dacia şi 1 autocamion);  

care permite desfăşurarea unor activităţi eficiente atât pentru cursurile teoretice cât şi pentru cele de 

practică, atelier şi conducere auto. 

Elevii noştri provin din diferite zone ale judeţului: Vişeu, Borşa, Poienile de sub Munte, 

Repedea, Ruscova, Leordina, Târgu Lăpuş şi localitaţile din zonă, Şişeşti, Dăneşti, Negreia, Cavnic 

etc., aceștia din urmă având la dispoziție microbuzul școlar pentru asigurarea navetei zilnice la 
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școală.  Elevii au la dispoziţie un Centru de Documentare şi Informare și o bibliotecă școlară cu 

peste 26478 volume. 

  Şcoala dispune de centrală termică proprie, asigurând condiţii de microclimat confortabile. 

 Şcoala dispune din anul 2004 de un laborator multimedia de învăţare pe calculator, accesibil 

prin programe pentru toţi elevii şi profesorii. 

     Personalul care deserveşte şcoala este format dintr-un număr de: 

 60 cadre didactice, din care: 

o 11 învățători 

o 47 profesori  

o 2 maiştrii instructori: 1 maistru de atelier, 1 maistru de conducere auto; 

 47 de cadre didactice sunt titulare; 

 35 cadre didactice cu grad didactic I; 

 8 cadre didactice cu grad didactic II; 

 Personal didactic auxiliar – 11 persoane; 

 Personal nedidactic – 17 persoane. 

     Situaţia elevilor: 

 594 elevi, din care: 

 211 în învățământul primar; 

 151 în învățământul gimnazial; 

 232 în învățământul liceal; 

      Şcoala a fost cuprinsă în programul PHARE de reabilitare şi dotare în domeniul tehnic – 

fiind vorba de trei planuri importante: infrastructură, dotare ateliere şi formarea profesorilor. 

Planurile au fostf inalizate, fiind vorba de reabilitarea infrastructurii clădirii şcolii, dotarea cu 

aparatură de specialitate şi un cabinet dotat cu reţea de calculatoare.  

Planul de acţiune al şcolii, pe baza unei analize obiective a situaţiei actuale, propune 

obiective şi ţinte noi, precum şi acţiuni pentru atingerea acestora şi a celor care nu s-au atins încă, 

dar care au rămas în actualitate. 

 

  Analiza rezultatelor obţinute în anul şcolar anterior  

 

Statistica rezultatelor la examenele naţionale: 
 

1. Evaluare naţională 
 

Total elevi 

înscriși  

Situația notelor 

Sub 5 5 – 6,99 7 – 8,99  9 – 10  

41 8 13 15 5 
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2. Bacalaureat 
 

Sesiunea iunie – iulie  2013 
 

Total elevi înscriși Adimiși Respinși Neprezentați 

45 8 31 9 

 

Sesiunea august – septembrie  2013 
 

Total elevi înscriși Adimiși Respinși Neprezentați 

36 1 29 6 

   

Procentul de promovabilitate la examenul de certificare a competenţelor profesionale de 

100%, la bacalaureat a fost de 13,89% în sesiunea din iunie – iulie, în sesiunea august – septembrie 

a fost de 3,33%, iar la evaluarea națională procentul de promovabilitate a fost de 100%.  

Dintre absolvenţii de liceu: 

 14,91% continuă studiile la universităţi şi în şcoli postliceale; 

 28,07 % angajaţi; 

 13,15% migrează; 

 21,93% şomeri; 

 21,94% nemonitorizati. 

 

Rezultate financiare: 

 

În anul financiar 2012-2013 şcoala noastră a beneficiat de 2.996.297 RON din care de la 

bugetul de stat 127.503 RON, de la bugetul local 2.852.383 RON şi a atras resurse extrabugetare în 

valoare de 16.411 RON. Sursele de venit extrabugetar au fost: taxe școală șoferi categoria B. 

Raportând sumele alocate la numărul de elevi a rezultat un cost mediu pe elev, pentru anul 

financiar 2012-2013 conform tabelului următor: 

COST MEDIU / ELEV 

Nr.crt. Nivel de învăţământ Sume alocate Cost mediu pe elev 

1. Liceal+școala generală 2.996.297 lei 50189229 RON/elev 

 

 Consiliere și orientare școlară: 

Elevii cu nevoi speciale au fost identificaţi şi sprijiniţi pentru integrarea în colectivele 

claselor. Un rol important l-au avut diriginţii şi consilierul pe probleme de orientare şi consiliere 

vocaţională.  
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Echipa managerială şi cadrele didactice au parcurs stagii de formare pentru management 

educaţional, dezvoltare de standarde, dezvoltare curriculum, parteneriatul cu întreprinderile, 

învăţarea centrată pe elev, orientarea şi consilierea, integrarea elevilor cu nevoi speciale. 

 Cadrele didactice au întocmit programe şcolare pentru disciplinele din pachetele opţionale 

oferite elevilor în cadrul curriculum-ului la decizia şcolii şi curriculum-ului în dezvoltare locală. 

 S-au desfăşurat acţiuni cu caracter extraşcolar, culturale şi sportive. 

 

Colaborare şcoală – părinţi: 

S-au realizat acţiuni de consiliere a părinţilor pentru evitarea abandonului şcolar, 

absenteismului şi insuccesului şcolar. 

Informarea periodică a părinţilor de către diriginţi referitor la atitudinea copiilor lor faţă de 

şcoală. Din analiza mediului intern a rezultat că 30% din profesorii şcolii consideră că activitatea de 

consiliere şi orientare privind cariera oferită elevilor este un aspect al şcolii care trebuie 

îmbunătăţit. 

 

  Priorităţi naţionale ale învăţământului preuniversitar românesc 

 

Proiecţiile realizate de Institutul Naţional de Statistică cu privire la evoluţia cererii de forţă 

de muncă indică necesitatea ca şcolile din învăţământul profesional şi tehnic să includă în oferta lor 

mai multe programe de recalificare pentru a actualiza competenţele forţei de muncă la nevoile 

actuale şi viitoare ale pieţei muncii. Integrarea pieţelor va genera necesitatea ca firmele să se 

adapteze concurenţei tot mai puternice, fiind favorizaţi cei care au un nivel de pregătire ridicat, cu o 

paletă mai largă de competenţe, dar şi cu o mobilitate profesională mare. Drept urmare, absolvenţii 

de învăţământ preuniversitar ce vor intra în următorii ani pe piaţa muncii va trebui să aibă o 

pregătire mai largă pentru a putea a avea o mobilitate profesională ridicată şi pe de altă parte va 

trebui să fie înzestrată cu competenţe superioare pentru a fi competitivă.  

În momentul de faţă preocuparea de bază în învăţământul preuniversitar românesc o 

constituie analiza rezultatelor implementării reformei prin prisma menţinerii unui echilibru între 

cererea de forţă de muncă şi oferta de personal calificat pe diversele trepte ale învăţământului, 

astfel încât să rămână deschisă posibilitatea recalificării rapide, în funcţie de dinamica economică 

locală şi zonală. Această acţiune ridică însă probleme multe şi foarte complexe, cum sunt: 

- comanda socială nu este bine definită, prognozele evolutive în timp ale acesteia fiind 

foarte relative;  

-  prin evoluţia ei rapidă, societatea democratică nu permite politicului să definească liniile 

evoluţiei economice şi deci prognozele de viitor sunt foarte relative.  
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- inserţia profesională se face tot mai greu, grija pentru locul de muncă accentuează 

presiunea asupra tinerilor absolvenţi şi a familiilor acestora, iar această stare se repercutează asupra 

învăţământului prin lipsa de luciditate şi coerenţă în alegerea unei traiectorii profesionale optime;  

- valorile democraţiei reale se instalează greu, existând momente în care se produce 

alunecarea în anarhie cu consecinţe negative în relaţiile dintre manageri si colectiv sau indivizi, 

între profesori şi elevi;  

- concepţia despre reforma învăţământului, mai ales asupra finalităţilor acesteia, se 

conturează mai greu, ca urmare, sistemul de învăţământ, planurile de şcolarizare, rămân încă 

nefundamentate clar pe nişte direcţii funcţionale şi de eficienţă, rămânând la nivelul modelelor 

externe care au dat însă rezultate în alte condiţii socio-economice.  

- componentele sistemului social-global sesizează prioritatea redresării economice, şi sub 

presiunea problemelor ce apar pe termen scurt, au tendinţa de a minimaliza probleme 

învăţământului pentru ca efectele disfuncţionalităţilor acestuia sunt pe termen lung şi mai greu 

sesizabile în cadrul unor analize superficiale. Acest lucru se evidenţiază clar în alocările bugetare 

care acum se obţin de la primării.  

- recunoaşterea importanţei socio-economice a muncii cadrului didactic ar determina 

curmarea condiţiilor frustrante în care acesta se află, îmbunătăţind motivaţia acestuia pentru muncă.  

Direcţiile strategice ale educaţiei şi formării profesionale sunt:  

 adaptarea educaţiei şi formării profesionale la cerinţele societăţii şi ale pieţei forţei de 

muncă;  

 asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu 

standardele europene, prin preluarea la nivel naţional a competenţelor cheie promovate la 

nivelul UE, dar şi potenţarea tradiţiilor valoroase ale educaţiei româneşti;  

 descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a sistemului educativ;  

 reforma educaţiei timpurii;  

 asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională (construirea de campusuri 

şcolare, asigurarea condiţiilor echitabile de igienă şi educaţie pentru sănătate în mediul 

rural, licee tehnologice pentru o paletă extinsă de specializări, informatizarea tuturor 

şcolilor din mediul rural, modernizarea învăţământului profesional şi tehnic în mediul 

rural); 

Conform documentului „Priorităţi pe termen scurt şi mediu pentru învăţământul preuniversitar”, 

principalele domenii pe care se axează reforma învăţământului profesional şi tehnic din România, 

sunt următoarele:  

 implementarea metodelor învăţării centrate pe elev;  
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 eficientizarea parteneriatului cu agenţii social-economici, instituţii şi ONG-uri;  

 elaborarea şi dezvoltare curriculum-lui , inclusiv a celui la comanda angajatorului;  

 elaborarea şi dezvoltare standardelor de pregătire profesionale;  

 formarea continuă a personalului didactic;  

 asigurarea calităţii învăţământului preuniversitar;  

 asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă;  

 orientarea profesională şi consilierea elevilor pentru construirea carierei;  

 dezvoltarea sistemului informaţional;  

 modernizarea şi optimizarea bazei materiale a învăţământului profesional şi tehnic;  

 oferirea de şanse egale pentru obţinerea unei calificări;  

 utilizarea ITC în predare;  

 facilitarea participării la formare profesională a elevilor cu nevoi speciale; 

 dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată;  

 dezvoltarea învăţământului în zone dezavantajate;  

 formarea continuă a adulţilor;  

 asigurarea condiţiilor pentru integrarea europeană.  

 

  Priorităţi, obiective şi ţinte regionale şi locale  

 

 

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

conducere Consiliul de Dezvoltare Regională - organ deliberativ, iar ca organ executiv Agenţia de 

Dezvoltare Regională Nord – Vest. În acest domeniu se va acţiona în deplin acord cu Programul de 

guvernare şi politica europeană de coeziune economico-socială. 

Planul judeţean se mulează pe priorităţile identificate la nivel naţional:  

 Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere 

 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport 

 Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului 

 Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea excluziunii 

sociale 

 Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol  

 Sprijinirea participării echilibrate a tuturor regiunilor României la procesul de 

dezvoltare socio-economică 
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Planul de Dezvoltare Regională (PDR) a regiunii Nord-Vest are la bază  cinci obiective 

specifice regiunii: 

 Dezvoltarea unor produse de marcă regionale si promovarea ofertei specifice 

regiunii; 

 Asigurarea suportului de infrastructuri pentru dezvoltarea regională;  

 Integrarea socio-economică a grupurilor şi a comunităţilor dezavantajate; 

 Reţele parteneriale şi actiune strategică coordonată;  

 Promovarea economiei bazate pe cunoaştere şi formare continuă. 

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

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

este definit prin Planul  regional de acţiune pentru învăţământul profesional şi tehnic (PRAI). 

Acesta reprezintă un instrument strategic de planificare a dezvoltării şi modernizării învăţământului 

profesional şi tehnic din regiune,  în raport cu dezvoltarea socio-economică, şi stabileşte ţinte, 

măsuri şi acţiuni pentru perioada 2009-2013. 

Domeniile de calificare stabilite în PRAI,  obiectivele prioritare identificate la nivelul 

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

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

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

şcolare judeţene,  cu consultarea Comitetelor locale de dezvoltare a  parteneriatului social 

pentru învăţământul profesional şi tehnic (CLDPS) stau şi la baza restructurării şi eficientizării 

reţelei şcolare din fiecare judeţ. Totodată ele reprezintă instrumente de bază pentru  proiectarea şi 

planificarea dezvoltării  unităţilor de învăţământ, reflectată în  Planul de acţiune a şcolii (PAS), 

precum şi pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare şi a reţelei şcolare la nivelul 

judeţului.  

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

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

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

fost particularizat la nivelul  judeţului  prin PLAI. 
  

Obiective  privind politicile educaţionale 

La nivel judeţean, programele şi obiectivele de bază şi proiectele din „Strategia judeţeană a 

dezvoltării învăţământului preuniversitar” sunt următoarele:  

 asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor – cheie;  
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 fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor, din 

perspectiva dezvoltării durabile si a asigurării coeziunii economice si sociale;  

 asigurarea echităţii in educaţie;  

 asigurarea calităţii proceselor de predare si învăţare precum si a serviciilor educaţionale;  

 educaţie prin activităţi şcolare si extraşcolare;  

 monitorizarea învăţării permanente ca dimensiune majoră a politicii educaţionale, 

asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale;  

 reforma sistemelor de conducere şi administrare instituţională, a sistemului naţional de 

învăţământ la nivel preuniversitar;  

 asigurarea bazei materiale la nivel preuniversitar; 

 armonizarea cadrului legislativ;  

 integrarea europeană si cooperare internaţională.  

Coordonatele majore ale reformei invatamantului romanesc, in a caror linii se inscrie si 

invatamantul din regiunea nord-vest, sunt: 

 CALITATE, la nivel de proces si la nivel institutional; 

 DESCENTRALIZARE, prin redistribuirea responsabilitatilor, a autoritatii decizionale şi a 

răspunderii publice de la nivel central la nivel local  (in regiunea NV sunt nominalizate  judetele 

Cluj şi Satu Mare, ca judeţe pilot pentru pilotarea descentralizarii); 

 EFICIENŢĂ, cu accent deosebit pe nivelul şi utilizarea resurselor; 

 ECHITATE, prin creşterea şanselor de acces şi crearea mediului stimulativ pentru învăţare; 
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 Partea a II-a 
 

 

 

   Analiza nevoilor 
 

         Mediul extern. Mediul intern. Analiza SWOT. Opţiuni strategice  

   

  Analiza mediului extern   

 

1.1 Aspecte demografice 
 

1.1.1. Dinamica populaţiei 

Populaţia totală a judeţului Maramureş la 1 iulie 2009 este de 511311, în scădere faţă de 

anul 2006, când populaţia era 515.313.  Faţă de anul 1995 se observă o stabilizare a declinului 

demografic începând cu perioada 2002-2006 pe fondul unei uşoare îmbunătăţiri a condiţiilor 

demografice ce s-au resimţit în stabilizarea  sporului natural, care însă continuă să aibă valori 

negative destul de ridicate. Faţă de anul 2006, ultimul an cu un număr al populaţiei depăşind 

515.000 locuitori, numărul populaţiei judeţului a înregistrat un trend descendent, ajungând la 1 iulie 

2010 la un număr de 511.093 locuitori. 

 

Dinamica populaţiei 

Jud MM 

2007 2008 2009 2010 

Total 513000 511828     51131 511093 

Masculin 252394 25167 251331 251311 

Feminin 260606 260161 259980 259782 

Tabel: Dinamica populaţiei judeţului Maramureş, pe sexe, 2007-2010 
 

 
                        2007        2008         2009         2010 

Fig. 2.1. Grafic privind dinamica populaţiei judeţului Maramureş, pe sexe, 2007-2010 

Sursa: INS, Statistica teritorială, 2007-2009, Anuarul statistic 2007, 2008, 2009, Date statistice  2010 
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Analiza structurii repartizării grupelor de vârstă la nivelul RD NV,  pe judeţe, la 1 iulie 

2009, relevă faptul că judeţul Maramureş se situează pe locul al treilea din punctul de vedere al 

ponderii grupelor de vârstă 0-14 ani, după judeţele Bistriţa Năsăud şi Sălaj, cu un procent de 16,2% 

din totalul populaţiei, iar pe segmentul de vârstă 15-19 ani, pe locul al doilea, după judeţul Bistriţa 

Năsăud, cu un procent de 6,7%. Grupa de vârstă 19-24 ani ne siruează alturi de judeţul Cluj pe 

locul al doilea la nivel de regiune, cu un procent de 8,4%. 

În cadrul analizei pe grupe mari de vârstă, în segmentul 15-64 ani , o importanţă majoră o 

are grupa de vârstă 15-24 ani, care formează grupul ţintă principal pentru PLAI, respectiv PRAI.    

La nivelul judeţului Maramureş, aşa cum reiese din tabelul de mai jos,  structura populaţiei 

pe grupe mari de vârstă, cu excepţia saltului demogrefic de la nivelul anului 2008,  a înregistrat 

pentru grupa de vârstă 0-14 ani, o descreştere pe perioada 2007-2009, respectiv 1 ianuarie 2010.  Se 

observă faptul că se menţine un nivel scăzutal indicatorului pe acest segment, cu implicaţii asupra 

evoluţiei şcolare.        

 

Din analiza dinamicii populaţiei pe grupe mari de vârstă la 1 iulie 2009, reiese faptul că 

populaţia pe grupa vârstei a treia, a înregistrat o creştere spectaculoasă, fiind puternic resimţit 

fenomenul îmbătrânirii demografice. 

Grupa de 

vârstă (ani) 

Total  Femei  Bărbaţi 

Nr.pers. Nr.pers. % femei Nr.pers. % bărbaţi 

TOTAL 511311 259980 50,8 251331 49,2 

0-14 ani 82801 40488 48,9 42313 51,1 

15-19 ani 34423 16744 48,6 17679 51,4 

20-24 ani 40432 20543 50,8 19889 49,2 

25-29 ani 40887 19677 48,1 21210 51,9 

30-64 ani 247754 123994 50,0 123760 50,0 

65+  ani 65014 38534 59,3 26480 40,7 

Tabel:   Structura populaţiei pe grupe de vârstă, sexe şi medii rezidenţiale - jud. 

Maramures, la 1 iulie 2009 

Dinamica 

populatiei  

jud MM 

 

1 iulie 2007 

 

1 iulie 2008 

 

1 iulie 2009 

 

1 ianuarie 

2010 

Total 513000 511828 511311 510482 

0-14 ani 60122 83752 82801 82295 

15-64 ani 262198 364408 363496 335661 

65+ 43950 63668 65014 92526 

Tabel: Dinamica populaţiei judeţului Maramureş, pe grupe mari de vârstă, 2007-2010 
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Fig. 2.5. : Dinamica populaţiei judeţului Maramureş, pe grupe mari de 

vârstă, 2007-2010 

Structura etnică a populaţiei judeţului Maramureş se caracterizează prin prezenţa unui 

conglomerat de etnii care trăiesc în aceste locuri de sute de ani: români, maghiari, rromi, germani, 

ruşi lipoveni, turci, tătari, sârbi şi slovaci. 

La Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 18 martie 2002, situaţia structurii etnice a 

populaţiei judeţului Maramureş se prezenta astfel: 

Judeţul 

Maramureş 

Români Maghiari Rromi 

 

Germani Ucrainieni Turci Tătari Sârbi Slovaci 

Etnia 418405 46300 8913 2012 35 26 1 14 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: INS, Anuarul statistic   

La nivelul anului 2010, în RD NV, structura etnică a populaţiei pe judeţe se prezenta astfel: 

  tatari turci sarbi 

rusi-

lipoveni slovaci ucrainieni germani rromi maghiari romani 

Bihor 4 15 35 75 7370 198 1163 30089 155829 404468 

Bistrita-

Nasaud 0 13 12 11 5 84 661 11155 18349 281273 

Cluj 15 38 24 73 40 203 944 19834 122301 557891 

Maramures 1 26 14 35 15 34027 2012 8913 46300 418405 

Satu Mare 0 14 20 27 186 1556 6417 13478 129258 216085 

Salaj 0 6 6 8 1366 35 102 12544 57167 176671 

RDN-V 20 112 111 229 8982 36103 11299 96013 529204 2054793 
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Fig. 2.7. Grafic privind structura populaţiei judeţului Maramureş pe etnii 

la 18 martie 2002 
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1.1.2. Proiecţii pentru judeţul Maramureş  

 Previziunile demogafice pentru 2025 nu sunt optimiste, populaţia de vârstă  şcolară şi 

preşcolară scade după cum urmează: grupa de varsta 3-6 ani cu 28%, 7-14 ani cu 26, 3% iar 

grupa 15-24 ani cu 38%. 

Evolutia previzionată a populaţiei structurată pe judetele Regiunii de Dezvoltare  N-V, 

perioada 2003-2025, se prezintă astfel: 

Regiunea                 

Nord - Vest  
perioada 

 2003 2005 2010 2015 2020 2025 

  Sălaj 249,2 246,8 240,0 232,2 223,4 213,7 

  Bistriţa-Năsăud 319,1 319,1 317,8 314,5 308,8 300,9 

  Satu Mare 372,9 369,8 361,0 350,3 337,1 321,4 

 Maramureş 519,1 516,3 507,4 494,9 477,9 456,8 

  Bihor 600,3 596,3 584,2 569,0 550,4 528,9 

  Cluj 684,4 678,9 661,3 638,1 610,0 577,9 

 TOTAL  2745 2727,2 2671,7 2599 2507,6 2400 

Tabel: Evolutia previzionată a populaţiei structurată pe judetele Regiunii de Dezvoltare  N-V, 

perioada 2003-2025 

 

1.1.3. Concluzii 
 

În urma analizei datelor privind bilanţul demografic la nivelul judeţului Maramureş, costatăm 

că acesta este influenţat major de sporul natural negativ, dar şi de soldul negativ al migraţiilor, care, 

după 1990 a avut ca direcţie principală Uniunea Europeană şi care s-a manifestat atât la nivel naţional, 

cât şi la nivelul Regiunii de dezvoltare de Nord Vest.. 

Consecinţele generate de scăderea demografică generală, cât şi la nivelul judeţului vor avea 

implicaţii deosebite asupra populaţiei în general, dar, mai ales, asupra gestionării şi dezvoltării 

resurselor umane, ca motor al dezvoltării socio-economice şi va necesita investiţii în capitalul 

uman. 

Sunt de remarcat diferenţele de structură pe medii rezidenţiale pentru grupa de vârstă 0-14 

ani. La nivelul judeţului Maramureş, structura populaţiei pe grupe mari de vârstă, cu excepţia 

saltului demografic de la nivelul anului 2008,  a înregistrat pentru grupa de vârstă 0-14 ani, o 

descreştere pe perioada 2007-2009, respectiv 1 ianuarie 2010.  Se observă faptul că se menţine un 

nivel scăzut al indicatorului pe acest segment, cu implicaţii asupra evoluţiei şcolare.  Pentru grupa 

de vârstă 0-14 ani, reiese o pondere a populaţiei de vârstă şcolară mai mare în mediul rural, faţă de 

mediul urban, ceea ce insa afecteaza si sistemul educational, copiii din satele izolate intampinand 

dificultati in participarea la formele de invatamant.   
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Din analiza dinamicii populaţiei pe grupe mari de vârstă la 1 iulie 2009, reiese faptul că 

populaţia pe grupa vârstei a treia, a înregistrat o creştere spectaculoasă, fiind puternic resimţit 

fenomenul îmbătrânirii demografice. 

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

cu creşterea numerică continuă a populaţiei în vârstă de peste  65 ani, arată pericolul unui deficit de 

forţă de muncă tânără, dar şi necesitatea de personal calificat pentru asistenţă socială şi medicală, 

care se vor avea în vedere la planificarea ofertei educaţionale. 

În perioada 1990-2006, mobilitatea ocupaţională judeţul Maramureş se situa deasupra 

mediei naţionale, cu 43% emigranţi din totalul populaţiei active a judeţului. Deteriorarea 

standardului de viaţă a lucrătorilor din industrie sau pensionării înainte de termen au împins 

oamenii să caute soluţii alternative, fie să se mute la ţară unde agricultura de subzistenţă a devenit o 

sursă de trai, fie să se alăture celor care lucrează în străinătate. Migraţia internă din mediul urban în 

mediul rural a constituit o infuzie de populaţie tânăra din mediul urban către o populaţie 

îmbătrânită din mediul rural.  

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

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

fenomen mai recent, dar cu efecte foarte mari asupra populaţiei active din regiune, anume cel al 

migraţiei externe. Privind migraţia internaţională, constatăm că la nivelul judeţului Maramureş, în 

perioada 2008-2009, soldul migratoriu a fost negativ, crescător de la un an la altul, cu ponderea cea 

mai mare a populaţiei de sex masculin, dar crescător pentru ambele sexe la nivelul anului 2009. 

Cauzele care determină fenomenul emigraţiei sunt în cea mai mare parte de ordin economic, dar şi 

profesional şi social. 

Previziunile privind numărul viitor de clase şi de elevi din sistemul de învăţământ tehnic şi 

profesional vor ţine cont şi de aceste fenomene demografice. Deasemenea  este necesară 

optimizarea alocării resurselor prin concentrarea pregătirii în şcoli  viabile, în paralel cu rezolvarea 

problemelor de acces. 

 

1.2. Activitatea economică 
 

 

Maramureşul,  ca poziţie geografică, reprezintă poarta de intrare în România dinspre  

Uniunea Europeană şi Ucraina. Aceast avantaj  îi oferă multe oportunităţi de dezvoltare economică. 

Pentru a valorifica oportunităţile de dezvoltare, judeţul trebuie să-şi dezvolte şi modernizeze 

infrastructura rutieră, feroviară şi  aeriană . 

 Economia judeţului Maramureş este caracterizată drept o economie industrial - agrară, 

specializată în industria uşoară, industrie electronică, construcţii, industrie alimentară şi producţie 

de mobilier.  
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 Printre servicii, turismul este un vector important pentru dezvoltarea economiei judeţului 

datorita  potenţialului natural, de valoare ridicată. Deşi interesul şi numărul de turişti este în 

creştere, se simte o lipsă de produse turistice şi lipsa suportului de creare de branduri locale. 
 

1.2.1. Produsul Intern Brut al Regiunii Nord Vest  
 

Analiza dinamicii PIB (produsul intern brut) regional şi local  pe perioada 2000-2006, 

scoate în evidenţă faptul că a avut loc o creştere în  valoare absolută până în anul 2005 ca apoi să 

scadă în anul 2006.  

În acelaşi timp, pentru perioada următoare, conform datelor Comisiei Naţionale de 

Prognoză („Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în PROFIL TERITORIAL până în 

2014”), valoarea produsului intern brut, pentru perioada 2007-2014, în milioane lei, la preturi 

curente, este prognozată a fi în creştere.  

Valoarea produsului intern brut 

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Maramureş 7012,7 7998,5 7604,7 7908,7 8351,1 9175,8 10099,0 11068,5 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză - Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în PROFIL 

TERITORIAL până în 2014 

Valoarea adăugată brută (VAB) măsoară excedentul valorilor bunurilor şi serviciilor 

produse peste valoarea bunurilor şi serviciilor consumate pentru producţie, reprezentând deci 

valoarea nou creată în procesul de producţie. 

 Valoarea adăugată brută (VAB) înregistrează o creştere  până în anul 2006, în miliarde lei, 

la preţurile curente. 

miliarde lei (ROL)- preţuri curente 

Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Nord – Vest   total  = 84362.5 122516.2 161897.9 215010.1 270093.1 305718 360067 

  MARAMUREŞ 12299.3 17544.0 23753.5 31360.5 40155.3 45028 52782 

Sursa : Conturi Naţionale Regionale 2007 şi 2008 
 

1.2.2. Dinamica generală a firmelor din Judeţ (investiţii brute, investiţii străine directe,  

dinamica unităţilor locale active, IMM) 
 

 Numărul unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi servicii din regiunea 

Nord-Vest a ajuns la finele anului 2007 la 71745 înregistrând o creştere faţă de anul 2006 de la 

numărul de 65315. Dinamica acestora având o tendinţă descrescătoare din 2001 până în prezent. 

Dintre unităţile locale active în anul 2007, ponderea maximă la nivelul Regiunii N-V, o are 

comerţul (38,76%), apoi tranzacţiile imobiliare (17,27%) şi industria prelucrătoare (13,48%) fiind 

urmate de  construcţii (11,77%) şi transport (9,34%) . 
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1.2.3. Infrastructura de transport, tehnică, edilitară, de comunicaţii şi de mediu, 

agricultură, silvicultură, turismul 
 

Regiunea are trei aeroporturi, la Cluj-Napoca, Oradea şi Satu-Mare, o densitate peste 

media   naţională a reţelei rutiere şi feroviare, însă, cu toate acestea, nu au existat investiţii pentru 

dezvoltarea infrastructurii aferente drumurilor, căilor ferate şi aeroporturilor. Miza transformării 

acestei reţele în avantaj economic este utilizarea fondurilor europene pentru construcţia şi 

reabilitarea infrastructurii de acces. Dispersarea investiţiilor străine în capitalul a peste 13.000 de 

firme poate dinamiza economia regiunii, însă finanţările reduse ale activităţii de cercetare-

dezvoltare anunţă o creştere lentă a valorii adăugate. 

Concluzii  

Economia locală indică un ritm constant de creştere anual. Industria prelucrătoare 

concentrează aproximativ 19,9% din valoarea adaugată brută pe anul 2005 în creştere relativă şi 

absolută faţă de anii anteriori.  Ponderea valorii adăugate brute din construcţii a crescut de la 3,6% 

în 1999 la 4,5% în 2005. 

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

naţional generând scăderea ponderii agriculturii şi a sectorului industrial şi creşterea ponderii 

sectorului de servicii. Industria prelucrătoare a beneficiat de investiţii directe care îi va permite să 

crească volumul producţiei ca şi  productivitatea muncii - pe tipuri de activităţi. 

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

specializare funcţională a Regiunii Nord-Vest în următoarele ramuri: IT&C, Învăţământ superior şi 

cercetare, Turism, Agricultură, Industria alimentară şi a bunurilor de consum (mobilă şi confecţii), 

Industria de maşini şi echipamente. 

Coroborând specializarea funcţională a judeţului precum şi evoluţiile ramurilor din PIB se 

va ţine seama şi în prognoza sistemului educaţional de trendurile şi prognoza economică, astfel: 

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

noilor pieţe de desfacere şi a schimbărilor de structură. 

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

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

turism cât şi în cea de afaceri având ca şi efect direct un impact asupra forţei de muncă . 

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

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

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

industriei ponderea  pe care o ocupa acest sector se poate diminua. 
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 Activităţile legate de serviciile de învăţământ (în special superior) vor înregistra creşteri 

importante de până la 3,6 %. Sectorul serviciilor în special cel de înaltă tehnologie are o 

valoare adăugată mare. 

 

1.3. Piaţa muncii 

1.3.1. Forţa de muncă în judeţul Maramureş 
 

 

Piaţa muncii în anul 2009 are caracteristici care vin din evoluţiile economice şi sociale ale 

ultimelor decenii. La aceasta se adaugă contextul globlal care este unul de criză financiară şi 

economică generalizată pe scară planetară. 

Economia romanească  a cunoscut în ultimele două decenii transformări structurale 

profunde cu efecte extrem de puternice in plan social. Procesul de restructurare a schimbat radical 

configuraţia economică a societăţii romaneşti. Economia de piaţă concurenţiala a facut să se 

restrângă, uneori pâna la dispariţie, ramuri care, în trecut aveau pondere importantă, cum ar fi 

industria miniera, siderurgică, metalurgică, industria constructoare de maşini. Aceste ramuri s-au 

situat în permanenţă in afara economiei concurenţiale neputând supravieţui decât cu preţul unor 

imense redistribuiri pe seama banului public sau a consumatorilor publici şi privaţi. 

Restrângerea activităţilor în ramurile pe care le-am amintit, a avut, ca o consecinţă indirect, 

dispariţia unui mare număr de locuri de muncă şi eliberarea masivă de forţă de muncă, îndeosebi în 

a doua jumătate a deceniului trecut. 

Una dintre priorităţile Strategiei Europa 2020 se referă la creşterea favorabilă incluziunii. 

Acţiunile din cadrul acestei priorităţi vizează modernizarea şi consolidarea politicilor în materie de 

ocupare a forţei de muncă, de educaţie şi formare, precum şi a sistemelor de protecţie socială. Ţinta 

asumată prin Strategia Europa 2020, în domeniul ocupării forţei de muncă, este atingerea, până în 

anul 2020, a unui nivel de 75% pentru rata de ocupare a forţei de muncă (grupa de vârstă 20-64 

ani). Strategia Europa 2020 va utiliza instrumentele prevăzute prin Strategia Europeană privind 

Ocuparea Forţei de Muncă, inclusiv liniile directoare privind ocuparea forţei de muncă adoptate 

anual. 

 

1.3.2. Şomajul de lungă durată 
 

Pe piaţa muncii se observa o tendinţă generală de crestere  a numărului de şomeri înregistraţi 

la agenţiile judeţene. Aceasta tendinţă a fost mai accentuata până în 2009 datorita instalarii crizei 

economice, ca deja incepand cu 2010 a sa aiba un trend descendent. La nivelul judeţului 

Maramureş  numărul şomerilor în 2009 a fost de 13.282 reprezentând 15,78% din numărul 

şomerilor din regiunea NV ca sa scada deja in 2010 la 12.490 dar cu o reprezentativitatae mai mare 

in regiunea NV 17,12%, fata de 2009. 
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Se observă creşterea ponderii femeilor în numărul total al şomerilor, de 39,96 în 2007 la 

43,93% în 2010. 

National/regional/judet/an 2007 
Din care 

femei 
2008 

Din care 

femei 
2009 

Din care 

femei 
2010 

Din care 

femei 

ROMÂNIA 386.667 167.318 403.441 187.229 709.383 302.124 626.960 264.401 

REGIUNEA NV 35.901 15.913 40.230 18.824 84.109 36.111 72.918 30.965 

Judeţul MARAMUREŞ 7.068 2.825 7.577 3.435 13.282 5.661 12.490 5.487 

Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

 

 

Sursa: Prelucrare după date furnizate de ANOFM 

1.3.3. Şomajul tinerilor 

În urma analizei efectuate asupra evoluţiei acestei ponderi în perioada 2007-2010 se 

remarcă faptul că la nivelul judeţului s-a înregistrat o creştere a acestei ponderi de la 16,1% în anul 

2007  la 21,8% în anul 2010.   

Evoluţia ponderii şomerilor sub 25 de ani în judeţul Maramureş 

 

Sursa: Prelucrare după date furnizate de ANOFM 
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Sursa: Prelucrare după date furnizate de ANOFM 

 

1.3.4. Structura populaţiei ocupate pe niveluri de instruire, la nivel regional 

În ceea ce priveşte nivelul de instruire a populaţiei ocupate, în Regiunea Nord-Vest , cea mai 

mare pondere o deţine populaţia ocupată cu nivel de instruire liceal (31,6% din total, în 2009), 

urmată de populaţia cu nivel de pregătire profesional 24,36% din total  în 2009) şi populaţia cu 

nivel de instruire gimnazial (19,36% din total, în 2009). 

 Analiza pe grupe de vârstă  relevă faptul că populaţia ocupată cu nivel de instruire primar şi 

gimnazial se regăseşte predominant în grupele de vârstă de peste 50 ani, iar populaţia cu nivel de 

instruire profesional şi liceal se încadrează în grupele 35-49 ani, respectiv 35-44 ani.  

Nivel de 

instruire 

Total  

pop. 

ocupată 

Total 

15-64 

ani 

Grupe de varsta  

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
65 ani 

şi peste 

Total 1100.0 96.0 7.7 27.7 28.0 21.7 10.9 4.0 

Superior  99.7 4.6 42.2 27.4 16.6 8.9 0.3 

Postliceal şi 

şc.de mastri 
48.0 99.2 2.4 28.1 28.9 25.4 14.4 0.8 

Liceal 348.0 99.8 7.8 29.0 35.9 23.0 4.1 0.2 

Profesional 

si şc. de 

ucenici 

268.0 99.5 7.6 24.2 29.8 27.8 10.1 0.5 

Gimnazial 213.0 91.6 10.7 22.8 19.0 17.3 21.8 8.4 

Primar sau 

fără şcoală 

absolv. 

59.0 59.8 9.5 13.6 5.1 13.7 17.9 40.2 

FEMEI 
*)

 506.0 95.4 7.1 28.0 28.5 21.7 10.1 4.6 

Superior 82.0 99.7 6.8 44.9 27.0 15.2 5.8 0.3 

Postliceal şi 

şc.de mastri 
24.0 99.9 3.4 36.0 27.6 23.8 9.1 0.1 

Liceal 177.0 99.8 6.7 28.1 35.6 25.7 3.7 0.2 

Profesional 

si şc. de 

ucenici 

88.0 99.7 9.1 25.1 32.7 25.9 6.9 0.3 

Gimnazial 105.0 92.1 7.3 20.5 21.3 18.8 24.2 7.9 

Primar sau 

fără şcoală 

absolv. 

30.0 52.0 5.7 9.5 3.9 12.0 20.9 48.0 

                                                                             Sursa: date furnizate de ANOFM    
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1.3.5 Constatări din evoluţia la nivelul oupaţiilor relevante pentru liceu tehnologic-ruta 

directă 

Din perioada analizată (2008-2010) se desprinde dinamica negativa a ocupaţiilor relevante 

pentru profilul servicii cu tendinţă de creştere a locurilor de muncă în paralel cu scăderea numărului 

de şomeri din judetul Maramures 

 Profilul tehnic a înregistrat acelasi traseu, de un  maxim al somerilor ina anul 2009 si un 

minim al locurilor de munca in anul 2009, ca in anul 2010 somerii sa scada si locurile de munca sa 

creasca usor. 

Cresterea alarmantă a anumarului de someri in anul 2009 , se datoreaza crizei economice 

care a determinat pe multi agenti economici sa-şi restrangă activitaţile. Drept urmare si oferta 

locurilor de munca a fost mult dimunuată. 

În ciuda creşterii locurilor de muncă vacante în cazul profilului tehnic ar putea ar avea drept 

cauză nepotrivirea  între exigenţele angajatorilor şi competenţele persoanelor aflate în căutarea unui 

loc de muncă.  

Pentru profilul resurse naturale şi protecţia mediuluiconcluzionăm, că numarul şomerilor 

este mult mai mare faţă de locurile de muncă inregistrate în evidenţelele AJOFM . 

 

 
 

1.3.6 Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea Nord-Vest  

 

Domeniul de educaţie şi formare profesională  Ponderi previzionate ale cererii de formare 

profesională pentru 2013-2020 (%)  

Agricultură 2,8  

Chimie industrială 1,1  

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 9,5  
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Comerţ 15,2  

Economic 10,7  

Electric 4,0  

Electromecanică 0,8  

Electronică şi automatizări 0,5  

Fabricarea produselor din lemn 4,9  

Industrie alimentară 1,9  

Industrie textilă şi pielărie 15,1  

Materiale de construcţii 1,0  

Mecanică 22,9  

Turism şi alimentaţie 3,1  

Protecţia mediului 6,4  

Tehnici poligrafice 0,3  

Productie media  

Estetica si igiena corpului omenesc  

Silvicultura  

 Plecînd de la Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în 

Regiunea Nord-Vest, în baza anlizei specificului economic şi de piaţa muncii al judeţului 

Maramures, membrii CLDPS apreciză că Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de 

pregătire din judeţul Maramures  este următoarea: 

Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţul Maramureş 

Domeniul de educaţie 

şi formare profesională 

Ponderi previzionate ale cererii de formare 

profesională pentru 2013-2020 (%) 

Agricultură 5% 

Chimie industrială 
1% 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 9% 

Comerţ 
5% 

Economic 8% 

Electric 
4% 

Electromecanică 2% 

Electronică şi automatizări 
9% 

Fabricarea produselor din lemn 8% 
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Domeniul de educaţie 

şi formare profesională 

Ponderi previzionate ale cererii de formare 

profesională pentru 2013-2020 (%) 

Industrie alimentară 6% 

Industrie textilă şi pielărie 
11% 

Materiale de construcţii 0% 

Mecanică 
15% 

Turism şi alimentaţie 7% 

Protecţia mediului 
8% 

Tehnici poligrafice 0% 

Productie media 
0% 

Estetica si igiena corpului omenesc 1% 

Silvicultura 
1% 

 

NOTĂ: diferenţele dintre ponderile cererii de formare profesională la nivelul judeţului,  adoptate în 

CLDPS, comparativ cu ponderile estimate pentru nivelul regional in cadrul studiului previzional, 

sunt justificate in baza următoarelor considerente: 

- in domeniul comerţ - nu sunt opţiuni din partea elevilor şi nu organizăm clase sub efectiv; 

- in domeniul mecanică -nu există cerere pe piaţa muncii  

- in domeniul industrie textilă şi pielărie - s-au desfiinţat şcolile de arte şi meserii din mediul 

rural care şcolarizau elevi în acest domeniu  

- in domeniul electronică şi automatizări -e un domeniu în dezvoltare   

- in domeniul turism şi alimentaţie publică  - există potenţial, este o zonă turistică 

- in domeniul industrie alimentară -există potenţial 

 

1.4  Învăţământul profesional şi tehnic din judeţ 

1.4.1. Contextul European 

 

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

Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să 

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

forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială. Cadrul general al strategiei a fost adoptat la 

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

Printre tintele strategiei amintite se numara: reducerea rata abandonului şcolar timpuriu la max 

10% astfel incat   cel puţin 40% din tineri  (30-34 ani) să fie absolvenţi de învăţământ terţiar, 
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dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii şi asigurarea dobândirii şi 

recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi superior şi prin formarea adulţilor, 

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

continuă şi pe piaţa muncii 

 În vederea realizarii acestor tinte care vizează sistemul educational se are in vedere 

actionarea pe urmatoarele linii: 

 Dezvoltarea de sisteme educaționale și de formare moderne care să asigure competențe-cheie și 

excelență 

 Promovarea atractivității învățământului superior pentru economia bazată pe cunoaștere 

 Susținerea unei dezvoltări puternice a învățării transnaționale și a mobilității profesionale 

pentru tineri 

 Măsuri de reducere a șomajului și de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor 

 Sprijinirea tinerilor cu risc 

 Susținerea tinerilor antreprenori și a activităților independente 

Pe baza consultărilor sale, Comisia propune concentrarea eforturilor cooperării europene în 

domeniul educaţiei şi formării profesionale în anii care au rămas până în 2020 asupra unui număr 

de patru obiective strategice: 

 realizarea în practică a învăţării de-a lungul vieţii şi a mobilităţii cursanţilor; 

 îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei ofertei de educaţie şi formare profesională şi a rezultatelor; 

 promovarea echităţii şi a cetăţeniei active; 

 stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de 

educaţie şi de formare profesională. 

Aceste provocări ar trebui abordate printr-o politică adresată tuturor sistemelor ca un întreg 

(învăţământul şcolar, învăţământul superior, educaţia şi formarea profesională (VET) şi educaţia 

adulţilor). Prin urmare, învăţarea de-a lungul vieţii reprezintă o perspectivă fundamentală pentru 

toate obiectivele menţionate mai sus. 
 

1.4.2. Contextul naţional 
 

Pe plan national Programul National de Reforma 2011-2013 intocmit in coformitate cu tintele 

Strategiei Europene, are la baza proiectarea unei traiectorii descendente a ratei de parasire timpurie 

a sistemului educational, previzionindu-se o scadere de la 16,3% cat este  in 2010 la 11,3% în 2020. 

În acest sens se propun ca masuri cheie:  

 Extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii 
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 Asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din grupurile 

dezavantajaterii,  

 Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi diversificarea 

programelor în domeniu,  

 Revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învăţământul preuniversitar 

precum şi a standardelor ocupaţionale, de formare şi de pregătire profesională,  

 Dezvoltarea învăţământului profesional,liceal (filiera tehnologică) şi al şcolii post-liceale. 

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

de Coeziune a Uniunii Europene, cât şi la priorităţile Agendei Lisabona, la realizarea cărora va 

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

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

sporită în sensul susţinerii eforturilor de atingere a obiectivelor fundamentale de la Lisabona şi 

Göteborg, respectiv creşterea competitivităţii, ocuparea deplină şi protecţia durabilă a mediului.  

Având în vedere rezultatele PISA pentru alfabetizarea la citire (pentru tinerii în vârstă de 15 

ani), România trebuie să acorde  o maximă importanţă în investigarea motivelor deteriorării 

performanţelor de citire în rândul elevilor  şi a elaborării unor planuri naţionale de acţiune pentru 

dobândirea competenţelor de bază, inclusiv cele destinate adulţilor.  

Planurile de acţiune vor cuprinde în continuare măsuri privind reducerea abandonului şcolar 

timpuriu, creştrerea numărului de absolvenţi ai învăţământului secundar superior şi participarea 

adulţilor la formare pe parcursul întregii vieţi. 

În conformitate cu anexa 2 a HG 39/2009 privind Programul de Guvernare 2009-2012 se 

vor avea în vedere următoarele direcţii de acţiune: 

 realizarea unui sistem educaţional stabil, eficient şi relevant 

 transformarea educaţiei timpurii în bun public 

 descentralizarea învăţământului preuniversitar şi introducerea unui curriculum şcolar bazat pe 

competenţe 

 asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în învăţământul superior de stat şi privat 

 stimularea educaţiei permanente şi obţinerea unor calificări noi, a extinderii specializării şi 

perfecţionării 

 generalizarea programului „Şcoala de după şcoală”. 

 

 1.4.3. Indicatori demografici privind educaţia  
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În reprezentarea grafică de mai jos piramida populaţiei pe sexe şi vârste va înregistra o 

creştere a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 50-70 de ani în perspectiva anului 2060, concomitent 

cu scăderea populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0 -20 de ani. 

Analizând piramida vârstelor proiectată pentru România comparativ cu Uniunea Europeană 

se constată că decalajele vor fi mult mai mari între grupele de vârstă analizate. În perioada 2010 -

2050 populaţia României va înregistra o scădere semnificativă de la 21mil. în 2010 la 18 mil în 

2050 conform datelor furnizate de Eurostat. 

Sursa: Raport  al Comisiei Europene –(Raport privind demografia  Bruxelles,.2008) 

  La nivelul judeţului Maramureş analiza populaţiei de vârstă preşcolara si  şcolară  scoate 

în evidenţă următoarele aspecte : 

 în intervalul 2001- 2011 populaţia şcolară a judeţului a scăzut cu  aproximativ 20%; 

  populaţia şcolară în mediul urban depăşeşte cu mult cea din mediul rural ( în 2010, populatia  

şcolară din mediul urban era dublă faţă de cea din mediul ruralra în mediul urban); 

 tendinţa pe termen lung este de scădere a populaţiei şcolare pe intervalele 3-6 ani, 7-14 ani.  
 

 

1.4.4  Număr de elevi  care revin unui cadru didactic  

 

Indicatorul este o expresie a relaţiei dintre numărul de clase şi nr. de elevi pe ani de studii şi 

o expresie a procesului instructiv educativ .Acest indicator poate oferi informaţii în legătură cu 

eficienţa utilizării resurselor şi calitatea actului didactic  

Din analiza realizată pe regiune si judeţ, rezultă că numărul de elevi pe un cadru didactic, 

este la limita inferioară în clasamentul judeţelor pe ţară. INS furnizeaza date privind numarul de 
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elevi pe personal didactic, nu pe norme didactice, ceea ce creaza diferenţe sau chiar erori la nivelul 

profesional şi postliceal. 

Din analiza graficului de mai jos ( fig. 5.2 ) rezulta ca numarul de elevi pe cadru didactic la 

învăţământul profesional (SAM+AC) a avut o evoluţie descrescătoare începând din anul 2005-

2006. La nivel liceal, numărul de elevi pe cadru didactic este relativ constant pe perioada de 

analiză.  

 

1.4.4. Finanţarea alocată sistemului de învăţământ 

Descentralizarea învăţămâtului, prin trecerea deciziei de la nivel central la nivel local, din 

punct de vedere  financiar vizează : 

 La nivel judeţean  

a) Repartizarea la consiliile locale a fondurilor primite de la bugetul de stat pentru 

învăţământ, pe baza unei formule de finanţare; 

b) Repartizarea la consiliile locale de sume din fondul de echilibrare al bugetelor locale, pe 

baza unor indicatori specifici de alocare; 

 La nivel local  

a) Aprobarea bugetului propus de şcoală; 

b) Alocarea către şcoli a fondurilor necesare, ca sumă globală, ţinându-se seama, de costul 

standard pe elev pentru: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi servicii, cheltuieli cu 

bursele elevilor, cheltuieli cu manualele şcolare, cheltuieli cu perfecţionarea profesională a 

personalului didactic, auxiliar şi nedidactic, chletuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi 

educaţive, cultural-artistice, sportive, turistice, asigurarea fondurilor pentru finanţarea 

complementară şi realizarea actvităţilor de investiţii, reparaţii şi modernizări. 

 La nivelul şcolii  

a) Proiectarea bugetului  

b) Execuţia bugetului  
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       c) Dezvoltarea surselor de venituri proprii ale şcolii şi utilizarea independentă a acestora. 
 

1.4.5. Resurse umane din învăţământul tehnic şi profesional 

Datele de la INS pe niveluri de educaţie, pe medii de rezidenta, calificati - necalificati  si pe 

specializari au fost completate cu date de la ISJ Maramureş. 

Analizând datele privin profesorii de discipline tehnologice şi a maistrilor instructori,din 

datele furnizate de ISJ, se constată: 

 
  

 concordanţa dintre specializarile cadrelor didactice si tendintele pe termen lung a calificarilor 

relevante in regiune; cadre didactice cu a doua specializare 

 până în anul 2008-2009 numărul de cadre didactice din IPT (profesori şi maiştri instructori) a 

avut un trend crescător, iar din anul şcolar 2009-2010, numărul cadrelor didactice de 

specialitate începe să scadă  

 un excedent de cadre didactice titulare de mecanică, cu deosebire maiştri instructori  

 în ultimii doi ani a avut loc o infuzie de personal specializat, absolvenţi de facultate, mai ales la 

disciplinele economice  

1.4.6. Infrastuctura educaţională 

Starea bazei materiale pentru formarea profesională 

 65% din laboratoarele şi cabinetele de specialitate din mediul urban sunt dotate corespunzător. 

Prin programele Phare 2001 şi Phare 2002 s-a  realizat dotarea laboratoarelor şi cabinetelor de 

specialitate din 5  şcoli cuprinse în program  

 Doar  o mică parte din laboratoarele şi cabinetele de specialitate din mediul rural sunt dotate 

corespunzator,  procent îngrijorator pentru calitatea procesului educaţional. 

 Toate grupurile şcolare din mediul urban sunt dotate cu copiatoare de performanţă medie, 

televizoare şi retroproiectoare. Unităţile şcolare din programul Phare VET  dispun şi de 
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videoproiectoare. Aceste echipamente sunt utilizate în procesul educaţional sau în procesul de 

formare a cadrelor didactice. 

Dotarea informatică a unităţilor şcolare IPT  

 Toate grupurile şcolare din mediul urban dispun de cel puţin o reţea de calculatoare şi sunt 

conectate la internet . 

 Unităţile şcolare din mediul urban au realizat pagini WEB în proporţie de 100%. De asemenea 

toate grupurile şcolare utilizează calculatoare în activitatea de secretariat şi contabilitate. 

Predarea asistată pe calculator este utilizată la nivelul unităţilor şcolare. Începând cu anul şcolar 

2003-2004 s-a introdus programul AEL, care  permite efectuarea lecţiilor la orice disciplină pe 

calculator. 

Implicarea agenţilor economici (sursa ISJ) nu se face  resimţită suficient la elaborarea CDL, 

a planurilor de şcolarizare, la dotarea cu resurse materiale a unităţilor de învăţământ, în general la 

susţinerea unităţilor de învăţământ prin parteneriate reale, eficiente. 

1.4.7 Mecanisme decizionale şi descentralizarea funcţională în învăţământul tehnic şi 

profesional 

Descentralizarea învăţământului preuniversitar reprezintă transferul de autoritate, 

responsabilitate şi resurse în privinţa luării deciziilor şi a managementului general şi financiar către 

unităţile de învăţământ şi comunitatea locală. 

Unităţile de învăţământ, ca şi celelalte organizaţii şi instituţii din judeţ, trebuie să fie 

pregătite să dezvolte parteneriate puternice şi eficiente, pentru a accesa fondurile 

structurale.Trebuie consolidate structurile consultative din ÎPT şi creşterea rolului partenerilor 

sociali în planificarea ofertei şi antrenarea sporită a acestora în procesele decizionale inclusiv 

accesarea finanţărilor. 

1.4.8  Asigurarea calităţii în învăţământul tehnic şi profesional 

Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic se realizează atât la nivel de sistem, 

cât şi la nivel de furnizor şi se bazează pe Cadrul Naţional de Asigurare a Calităţii (CNAC).  CNAC 

este dezvoltat în conformitate cu Cadrul Comun European  de Asigurare a Calităţii (CCAC) pentru 

educaţie şi formare profesională şi implică desfăşurarea următoarelor procese: autoevaluarea  (pe 

baza Manualului de Autoevaluare), monitorizarea internă, monitorizarea externă si inspecţia de 

validare a raportului de autoevaluare (pe baza Manualului de Inspecţie pentru validarea externă a 

autoevaluării). 

La nivelul judeţului  s-a actualizat  reţeaua de interasistenţă, prin cuprinderea tuturor 

unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic şi scoaterea din aceasta a Şcolilor de Arte şi Meserii 

care nu au realizat planul de învăţământ. 
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Din anul şcolar 2008/2009 se aplica Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 

6308/2008 si HG nr. 1534/2008 privind aprobarea standardeleor de referinta si a indicatorilor de 

performata pentru evalaurea si asigurarea calitatii in învăţământul preuniveristar. 

În anul şcolar 2010-2011 s-a realizat monitorizarea PAS-urilor tuturor unităţilor IPT din 

judeţ de către membri ai CLDPS Maramureş. În cadrul acestei acţiuni s-a acordat consiliere şi 

îndrumare echipelor manageriale, în vederea revizuirii planurilor operaţionale. 

1.4.9 Serviciile de orientare şi consiliere. Opţiunile elevilor 

În ultimii doi ani a crescut numărul profesorilor consilieri la nivelul judeţului; au fost 

formaţi profesori şi consilieri cu privire la orientarea carierei profesionale a elevilor 

     Din analiza  rezultatului sondajelor efectuate de Centrul Judeţean  de Asistenţă 

Psihopedagogică (CJAPP), privind opţiunile elevilor în perioada 2004-2010,  se constată, că se 

menţin procente ridicate  în opţiunile elevilor  pentru liceul teoretic, urmat  de liceul tehnologic. 

            Se observă de asemenea o scădere în preferinţele elevilor  pentru învăţământul profesional 

şi tehnic. Acest lucru se explică prin scădeea populaţie în mediul rural şi faptul că din 2006 

examenul de capacitate a fost înlocuit cu tezele unice, favorizează admiterea mai uşoară la liceu.  

 La nivelul judeţului Maramureş elevii preferă continuarea studiilor liceale după clasa a X-a, 

nerealizându-se nicio clasa de stagii de pregătire practică, pentru nicio calificare de nivel 2. 

1.4.10 Rata abandon şcolar ISCED 

În ceea ce priveşte abandonul şcolar, potrivit datelor primite de la INS , în intervalul 2003-

2009, se remarca urmatoarele aspecte: 

 Rata abandonului la nivel primar si gimnazial în intervalul 2001-2009 (fig. 5.6) cunoaşte 

fluctuaţii, alternând creşterile cu descreşterile, ajungând de la 1,4% în anul şcolar  

2008/2009, cu valori mai mari ale abandonului în mediul urban  

 Rata abandonului la nivel liceal şi profesional (fig. 5.7) în intervalul 2001-2009, 

înregistrează scăderi semnificative (cu 2,2%), fenomen care se datorează şi trecerii la 

învăţământul obligatoriu de 10 ani, însă o depăşeşte pe cea la nivel regional. 

Pentru scaderea abandonului şcolar este necesară  îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi 

consiliere precum şi elaborarea unor programe care să urmărească diminuarea şi prevenirea 

abandonului şcolar cu precădere în mediul rural, comunităţile etnice dezavantajate, zonele afectate 

de migrarea populaţiei. 
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1.4.11  Rata de absolvire ISCED 

Indicatorul va fi furnizat de INS pe niveluri educaţionale (gimnazial, liceal, profesional, 

postliceal şi maistri), la nivel regional şi judeţean; pe medii de rezidenţă şi sexe. 

În învăţământul gimnazial, în perioada 2003-2009, rata de absolvire a cunoscut atât creşteri, 

cât şi descreşteri conform figurii demai jos.  
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Sursa: ISJ MM 

1.4.12 Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie 
 

În acest moment deținem date referitoare la acest indicator numai pentru nivel național, 

comparativ cu celelalte țări europene, pentru perioada 2000-2009. Analiza cifrelor referitoare la 

România, relevă faptul că, deși în scădere în perioada de analiză (de la 22,6%  la 16,6%), procentul 

de populație cu vârstă cuprinsă între 18 și 24 de ani care au absolvit numai învățământ secundar 

inferior și nu urmează o altă  formă de învățământ s-a situat peste media europeană (17,6% în 2000 

și 14,4% în 2009). 

De remarcat este însă faptul că România a înregistrat un progres peste media europeană la 

acest capitol (o scădere de 6,3% a ratei de părăsire timpurie față de media europeană de 3,2%). 

Deşi nivelul de referință UE este de 10% în 2010, din analiza datelor disponibile la nivelul 

anului 2009, rezultă faptul că în Romînia sunt necesare încă eforturi susținute pentru reducerea ratei 

de părăsire timpurie a sistemului de educație . Contribuții semnificative în acest sens pot avea 

parteneriatele locale, implicarea crescută a părinților în viața școlii, dar și îmbunătățiirea condițiilor 

materiale atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice.  
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Sursa datelor: Statistica CEDEFOP 

1.4.13 Procentul elevilor cu nivel scăzul al competenţelor de citire/lectură PISA 
 

 Pentru a face comentarii despre acest indicator folosim ca sursa datele: Consiliul Uniunii 

Europene, Proiect de raport comun al Consiliului si al Comisiei pentru 2008 privind progresele 

înregistrate referitor la punerea în aplicare a programului de lucru „Educaţie si formare profesională 

2010” „Învăţarea de-a lungul vieţii în serviciul cunostinţelor, creativităţii si inovării”, Bruxelles, 31 

ianuarie 2008 

 La nivel național, procentul elevilor de 15 ani cu nivel scăzut al competențelor de citire 

reprezintă unul din aspectele problematice majore, în condițiile în care benchmarck-ul stabilit de 

UE la orizontul anului 2010 este de 17% .Procentul a crescut în perioada 2000-2006 (de la 41,3% la 

53,5%), după cum rezultă din raportul Consiliului Uniunii Europene, România înregistrând pe 

întreaga perioadă cele mai slabe rezultate la studiile PISA din toate țările europene. 

 

1.4.14 Concluzii din analiza învăţământului tehnic şi profesional judeţean  
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DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE INTRARE 

Cheltuieli publice/elev Pentru a sprijini dezvoltarea învăţământului tehnic şi profesional este necesară 

creşterea preocupării unităţilor de învăţământ  de  diversificare a surselor de 

finanţare prin atragerea de  resurse extrabugetare,  prin desfăşurarea de activităţi  

de atragere de fonduri de la nivel comunitar, prin proiecte de parteneriat cu 

agenţii economici şi prin accesarea fondurilor structurale care să contribuie la 

creşterea calităţii procesului educaţional. 

Dezvoltarea unui model de finanţare a educaţiei bazat pe o combinaţie de fonduri 

publice şi private. 

Raportul număr 

elevi/număr norme 

didactice 

Nivelul încadrării cu personal este în general  prea ridicat, iar rapotul elev-

profesor în scădere. Numărul elevilor va continua să scadă, dar este probabil ca 

scăderea să difere semnificativ în funcţie de nivelul de învăţământ. Pentru a 

realiza o eficienţă sporită a actului educaţional este necesară organizarea 

unităţilor de învăţământ pe verticală şi nu pe orizontală, reorganizarea reţelei 

şcolare în scopul eliminării claselor cu efective mici, precum şi a claselor cu 

predare simultană. şi reducerea numărului de clase cu efective mici de elevi, în 

special la învăţământul profesional, tehnic şi vocaţional, prin comasarea claselor 

de acelaşi profil/specializare/calificare profesională în cadrul aceleiaşi unităţi 

şcolare sau comasarea unităţilor şcolare de acelaşi tip din aceeaşi localitate 

Resurse umane din 

ÎPT  

Pentru  dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT trebuie luate 

măsuri în ceea ce priveşte actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe 

noile tehnologii şi schimbările organizaţionale din mediul economic. De 

asemenea, trebuie avute în vedere şi competenţele metodice şi cele aferente 

noilor calificări cerute pe piaţa muncii. 

Introducerea  unor măsuri specifice de susţinere şi motivare, întărirea intrărilor în 

sistem, autonomie instituţională completă în definirea normei didactice şi de 

cercetare, facilitarea şi impulsionarea procesului de perfecţionare de-a lungul 

carierei profesionale. 

Elaborarea unui program la nivel naţional care să includă măsuri la toate 

nivelurile : administrativ- managerial, al formării şi dezvoltării profesionale, al 

promovării, al condiţiilor şi relaţiilor de muncă, al profesionalizării carierei 

didactice. 

Resurse materiale şi 

condiţii de învăţare   

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, în mod special în 

mediul rural.  De asemenea,  este necesară identificarea unităţilor şcolare viabile 

ce necesită dezvoltarea infrastructurii şi a dotărilor şi elaborarea de  noi programe 

de reabilitare şi modernizare a infrastructurii şi de programe de dotare cu 

echipamente didactice pentru pregătirea de specialitate. Sunt necesare investiţii în 

resurse materiale şi umane pentru a transforma şcolile în adevărate centre 
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comunitare de învăţare. 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE PROCES 

Mecanisme decizionale 

şi descentralizarea 

funcţională în IPT 

Întărirea capacităţii manageriale nu numai la nivelul şcolilor, ci şi al autorităţilor 

locale, deoarece fără o pregătire adecvată a autorităţilor şi dezvoltarea unor 

departamente bine pregătite pentru problematica educaţională, nu putem vorbi de 

o bună funcţionare în sistemul descentralizat. 

Consolidarea autonomiei unităţilor de învăţământ, prin accelerarea procesului de 

descentralizare, cu stabilirea unor competenţe clare legate de managementul 

integrat al resurselor umane, precum şi de managementul financiar. 

Întărirea capacităţii instituţionale şi a competenţelor structurilor parteneriale 

create la nivel local, precum şi identificarea unor soluţii de susţinere a activităţii 

acestor structuri, implicarea şi financiară a autorităţilor publice locale în 

soluţionarea problematicii ridicate de reabilitarea şi funcţionarea unităţilor IPT. 

Serviciile de orientare 

şi consiliere  

Dezvoltarea unui sistem corespunzător de informare, consiliere şi orientare, 

integrat şi corespunzător, pentru potenţialii beneficiari de învăţare de toate 

vârstele şi din toate mediile şi creşterea gradului de acoperire şi a calităţii 

serviciilor de orientare şi consiliere cu privire la numărul de ore de 

consiliere/elev, numărul de elevi testaţi aptitudinal şi consiliaţi pentru o decizie 

informată în alegerea carierei, respectiv a traseului de pregătire. 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IEŞIRE 

Rata netă de cuprindere 

în educaţie 

Gradul de cuprindere  

Programe care să permită accesul la educaţie pentru elevii proveniţi din mediul 

rural şi îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere pentru categoriile 

expuse riscului. 

Ratele de tranziţie în 

învăţământul liceal şi 

profesional 

Asigurarea accesului şi a participării la educaţie/servicii educaţionale de calitate 

pentru toţi în special pentru elevii din mediul rural şi pentru cei proveniţi din 

medii dezavantajate. 

Stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la următorul nivel de 

calificare în perspectiva 2013 (rata abandonului şcolar timpuriu să nu 

depăşească 15%, respectiv rata de absolvire a învăţământului secundar să fie de 

cel puţin 85 % dintre cei în vârstă de 22 de ani) 

Abandonul şcolar Dezvoltarea unor instrumente financiare de sprijin prin parteneriate cu alte 

instituţii care care să permită participarea grupurilor vulnerabile la educaţie şi 

formare 

Rata de părăsire 

timpurie a sistemului de 

educaţie 

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. 

Nivelul competenţelor 

cheie 

Creşterea oportunităţilor de accesare şi evaluare a învăţării bazată pe unităţi de 

competenţă. Adoptarea unui învăţământ centrat pe beneficiarul învăţării în 
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conceperea programelor de educaţie şi formare. Asigurarea dezvoltării 

competenţelor cheie ca parte integrantă a tuturor proceselor de învăţare. 

Ameliorarea proceselor de predare învăţare prin redefinirea standardelor 

educaţionale şi promovarea instruirii centrate pe elev  

Rata de participare în 

formarea continuă a 

adulţilor ( 25-64 ani) 

Diversificarea sistemului de ofertare pentru asigurarea celei de-a doua şanse la 

educaţie, a educaţiei de bază a adulţilor  

Extinderea reţelei de servicii educaţionale pentru adulţi  

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IMPACT 

Rata şomajului tinerilor 

de 15-24 ani 

Ponderea şomerilor tineri 

în numărul total  

Şomajul de lungă durată 

Rata de inserţie a 

absolvenţilor la 6, 12 şi 36 

luni de la absolvire, pe 

niveluri de educaţie  

Necesitatea adoptării unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei absolvenţilor 

prin încheierea de protocoale de colaborare între ISJ-uri şi AJOFM-uri, 

monitorizarea administrativă a inserţiei absolvenţilor prin parteneriatul ISJ-

AJOFM, realizarea de proiecte privind inserţia absolvenţilor de către CJRAE de 

la nivelul judeţelor, compatibilizarea datelor din şomaj cu noile trasee şi 

finalităţi ale sistemului de educaţie şi formare profesională. De asemenea sunt 

necesare realizarea periodic a unor sondaje în rândul absolvenţilor şi a 

angajatorilor care să vizeze inserţia profesională, gradul de utilizare a 

competenţelor  şi alte informaţii utile privind finalităţile sistemului de educaţie 

şi formare profesională. 

DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI IPT 

Structura ofertei pe 

domenii de formare 

profesională, profiluri şi 

calificări  

Creşterea semnificativă a numărului şi varietăţii ofertelor de educaţie şi 

formare, pentru a asigura mai multe opţiuni şi o accesibilitate sporită  

Evaluarea sistematică a planurilor de şcolarizare la nivel local şi regional, din 

perspectiva relevanţei pentru cerinţele şi tendinţele de pe piaţa muncii.Această 

măsură ar trebui corelată cu restructurarea reţelei şcolare. 
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   Analiza mediului intern   

Colegul Tehnic de Transporturi Auto, Baia Sprie pune la dispoziţia elevilor programe de 

formare diverse, construite pe baza curriculum-ului naţional, dar cu o importantă componentă în 

dezvoltare locală.  

Elevii beneficiază de asistenţă medicală cu medic şcolar, asistent medical şi consilier școlar 

sub îndrumarea Centrului de Asistenţă Psihopedagogică de pe lângă ISJ Maramureș.  

Toată organizaţia este preocupată de îmbunătăţirea continuă a calităţii programelor de 

învăţare, Elevii sunt implicaţi activ în procesul de predare – învăţare. Se ţine cont de nevoile 

speciale ale elevilor, se proiectează strategii de intervenţie şi activităţi de sprijin pentru elevii care 

au dificultăţi de învăţare. 
             

2.1  Predare - învăţare: 

Participare la educaţie (facilităţi oferite elevilor) 

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

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

prin Constituţie. 

Situaţia la învăţătură la sfârşitul sem. II al anului şcolar 2012 – 2013 se prezintă astfel: 

NIVEL DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

NUMĂR 

ELEVI 

CU SITUAŢIA 

NEÎNCHEIATĂ 

CORIGENŢI 

% 

PROMOVABILITATE LA UN 

OBIECT 

LA 

DOUĂ 

OBIECTE 

LA TREI 

SAU MAI 

MULTE 

OBIECTE 

PRIMAR 194 -   1 99% 

GIMNAZIAL 158 - 9 7 7 85% 

LICEAL 220 8 52 38 - 55,45% 

TOTAL 572 8 61 45 8  

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

dezinteres faţă de învăţătură se prezintă astfel: 

NIVEL DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

TOTAL 

ABSENŢE 

TOTAL 

ABSENŢE 

NEMOTIVATE 

NR. ABSENŢE / ELEV NOTE SCĂZUTE LA PURTARE 

TOTAL NEMOTIVATE TOTAL 9 8 7 6 5 

PRIMAR 1144 949 5,89 4,89 1 1 - - - - 

GIMNAZIAL 2740 1875 17,34 11,86 6 4 - - 2 - 

LICEAL 19110 5114 86,86 23,24 84 68 16 - -  

TOTAL 22994 7938 110,09 39,99 91 73 16  2  

Numărul mediilor generale peste 7, a fost repartizat astfel: 

NIVEL DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

MEDII GENERALE ÎNTRE: 

7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 10  

PRIMAR - 50 113 

GIMNAZIAL 29 50 67 

LICEAL 61 31 10 

TOTAL 90 131 190 
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Programe sociale 

Programul „Euro 200”: 

 Programul a fost lansat de Guvernul României pentru acordarea unui  ajutor financiar în 

vederea stimulării achiziţionării de calculatoare. 

ANUL 

NUMĂR 

CERERI 

DEPUSE 

NUMĂR 

CERERI 

AVIZATE 

FAVORABIL 

NUMĂR BONURI 

VALORIFICATE 

NUMĂR BONURI 

NEVALORIFICATE 

2012 – 2013 - - - - 

Programul „Bani de liceu”: 

ANUL 

NUMĂR 

DOSARE 

DEPUSE 

NUMĂR 

DOSARE 

AVIZATE 

FAVORABIL 

NUMĂR 

CONTESTAŢII 

NUMĂR 

CONTESTAŢII 

AVIZATE 

FAVORABIL 

2012 – 2013 45 45 - - 
  

Manuale şcolare  

 Conform Ordinului MECTS, privind completarea stocurilor de manuale şcolare pentru 

învăţământul obligatoriu pentru anul şcolar 2012-2013, privind achiziţionarea manualelor şcolare 

retipărite în următorul procent: clasa a I-a 100%, II-VII 33%, VIII 66%, IX-X 10%. Suma totală I-

VIII 538,94 Ron, IX-X 33,5 Ron.  

Rechizite şcolare 

Pentru copiii din învăţământul obligatoriu a fost alocată suma de 2169,13 lei, reprezentând 

contravaloarea a 91 pachete rechizite şcolare, conform Legii 126/2002, privind aplicarea  

OG33/2001. Clasa 0 – 4 pachete; Clasa I: 14 pachete; Clasele II – IV: 32 pachete; Clasele V – VII: 

28 pachete; Clasa VIII: 13 pachete. 

Programul LAPTELE, CORNUL ŞI MĂRUL  

 360 ( 0-IV- 211 elevi, V-VIII – 149 elevi)   de elevi ai claselor I-VIII, au beneficiat de 

Programele Guvernamentale  „Lapte şi Corn” şi “Încurajarea consumului de fructe” în 

anul şcolar 2012 – 2013; 

Burse sociale:  

ANUL 

NUMĂR 

DOSARE 

DEPUSE 

NUMĂR DOSARE 

AVIZATE 

FAVORABIL 

NUMĂR 

CONTESTAŢII 

NUMĂR 

CONTESTAŢII 

AVIZATE 

FAVORABIL 

2012 – 2013 88 88 - - 

Burse medicale:  

ANUL 

NUMĂR 

DOSARE 

DEPUSE 

NUMĂR 

DOSARE 

AVIZATE 

FAVORABIL 

NUMĂR 

CONTESTAŢII 

NUMĂR 

CONTESTAŢII 

AVIZATE 

FAVORABIL 

2012 – 2013 9 9 - - 
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Fenomenul abandonului şcolar (am considerat aici şi elevii retraşi) la nivelul şcolii 

noastre este permanent monitorizat şi se încearcă reducerea lui substanţială, chiar dacă nu putem 

elimina direct cauzele abandonului şcolar. 

O oglindă a abandonului şcolar înregistrat în anul şcolar precedent este redată în continuare: 

TREAPTA / NIVEL 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

NUMĂR DE ELEVI 

ÎNSCRIŞI 

ABANDON 

ŞCOLAR / 

RETRAŞI 

CAUZE 

PRIMAR 161 - - provenienţa unor 

copii din familii foarte 

sărace 

- distanţă mare faţă de 

şcoală 

GIMNAZIAL 158 - 

LICEAL 226 0/6 

TOTAL 
545 0/6 

 

Pentru analiza procesului de predare – învăţare s-au constituit echipe la nivelul fiecărei 

catedre. Echipele au evaluat activitatea şi rezultatele anului şcolar trecut în cadrul fiecărei catedre şi 

au întocmit rapoarte de activitate. Analiza rapoartelor a condus la următoarele concluzii: 

PUNCTE TARI: 

 identificarea stilurilor de învăţare s-a realizat la toate clasele astfel încât profesorii să-şi 

adapteze demersul didactic la nevoile elevilor (dovezi: dosarele diriginţilor, catalogul clasei, 

proiectarea lecţiilor); 

 în urma aplicării testelor predictive s-au stabilit programe pentru recuperarea cunoştinţelor 

de bază la disciplinele de cultură generală; 

 80% dintre profesori folosesc măsuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a împiedica 

discriminarea; 

 80% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele testelor 

iniţiale comparate cu testele finale denotă progresul şcolar); 

 resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea învăţării în 

proporţie de 70% (dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare, planuri de lecţie, fişele de 

asistenţă la lecţie); 

 rezultate bune atestare profesională (sursa: statisticile şcolii);  

 preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor didactice, 

participarea la cursuri de formare, activităţi metodice la nivelul şcolii şi judeţului (sursa: 

portofoliile profesorilor);  

 65% dintre elevii şcolii apreciază cu foarte bine şi excelent atitudinea şi comportamentul 

cadrelor didactice în clasă şi faţă de elevi; 

 proiectarea conţinuturilor instructiv – educative în concordanţă cu prevederile programei; 

 documentare de specialitate; 
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 deschidere față de schimbările care au loc în didactica disciplinei; 

 concepte moderne de educaţie complexă, interdisciplinară; 

 asigurarea selecţiei, esenţializării conţinuturilor informaţionale; 

 relaţionarea logică şi eficientă a aspectelor informative cu cele formative; 

 focalizarea actului didactic pe achiziţii finale  ale învăţării, având în vedere evaluarea 

naţională la clasa aVIII-a şi examenul de bacalaureat; 

 deschiderea spre educaţia permanentă; 

 urmărirea idealului naţionl prevăzut în Legea Educaţiei ; 

 elaborarea curriculumului, în unele cazuri, diferenţiat, individualizat şi personalizat; 

 centrarea activităţii pe obiectivele stabilite şi comunicate elevilor. 

PUNCTE SLABE: 

 numărul mic de manuale la clasele a XI-a şi a XII-a (dovezi: rapoarte catedre); 

 rezultate slabe la testele predictive, ceea ce denotă o pregătire iniţială slabă a elevilor 

(dovezi: rapoarte catedre); 

 din cauza programelor şcolare încărcate şi ritmului lent al majorităţii elevilor şcolii, 

predomină evaluarea sumativă în defavoarea celei formative; 

 motivaţia elevilor pentru învăţare este scăzută (dovezi: absenţe multe la clase); 

 dificultatea de a realiza programe susţinute pentru pregătirea suplimentară a elevilor din 

cauza orarului încărcat al claselor; 

 programele şcolare rigide permit prea puţin tratarea individuală a elevilor, după nivelul 

fiecăruia; 

 număr mare de absenţe înregistrat de elevi, ceea ce a dus la un număr mare de elevi cu 

situaţia şcolară neîncheiată în iunie 2013; 

 rezultate modeste obţinute la examenul de Bacalaureat; 

 adaptarea parţială a strategiilor didactice la particularităţile individuale ale elevilor; 

 preocupări scăzute pentru familiarizarea elevilor cu tehnici de învăţare; 

 predominanta demersurilor tradiţionale în derularea procesului educativ; 

 uniformizarea condiţiilor de timp şi cadru de instruire; 

 depersonalizarea instruirii; 

 planificarea calendaristică tributară ofertei de instruire din manualul ales; 

 proiectare centrată pe conţinuturi; 

 tendinţe conservatoare la nivelul strategiilor didactice; 
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 în sfera evaluării nu s-a optimizat  relaţia dintre evaluarea internă  şi cea externă, dintre cea 

formativă  şi cea sumativă; 

 fluctuaţiile cadrelor didactice datorită mobilităţii actuale care nu oferă continuitate 

procesului instructiv; 

MĂSURI: 

 asigurarea calităţii procesului instructiv educativ prin planul operaţional pentru asigurarea 

calităţii; 

 stabilirea criteriilor individuale privind rezultatele la învăţătură şi ţinte individuale de 

învăţare pe baza testelor iniţiale; 

 adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare, 

nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev; 

 alcătuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibilitatea învăţării în paşi mici; 

 creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev; 

 programele de învăţare să urmeze un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor; 

 încurajarea comunicării pe orizontală (elev - elev) în procesul de predare – învăţare; 

 creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina creşterea 

motivaţiei învăţării; 

 implicarea unui număr mai mare de părinţi în activităţile şcolii, în vederea scăderii 

absenteismului şi prevenirii abandonului şcolar. 

 demersuri educaţionale integrate, inter şi transdisciplinare, orientate către dezvoltarea 

competenţelor  solicitate de societatea modernă, economia inteligentă; 

 modele de lucru, la clasă, care să genereze:  

1. stimularea şi dezvoltarea personalităţii elevilor, inclusiv aptitudinea acestora de 

comunicare  şi lucru în echipă, gândirea creativă, gradul de adaptare la situaţii diferite; 

2. dezvoltarea capacităţii de investigare  şi de valorizare a propriei experienţe; 

3. alfabetizarea digitală; 

4. formarea capacităţii de învăţare de-a lungul întregii vieţi, precum şi de integrare socială 

armonioasă ; 

5. sporirea şanselor de a urma cursuri de învăţare ulterioare  care facilitează găsirea unui loc 

de muncă  într-o piaţă a muncii modernă , flexibilă şi incluzivă. 

6. la toate disciplinele de studiu trebuie dezvoltate competenţele de lectură, de înţelegere şi 

interpretare a textului scris. 

 proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii care schimbă 

viziunea asupra unei ore de curs prin: 
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1. abordarea integrată , inter şi transdisciplinară; 

2.  integrarea domeniilor de cunoaştere din perspectiva economiei inteligente; 

3. extinderea învăţării bazată pe proiecte şi creşterea rolului portofoliului individual al 

elevului în evaluare; 

4. utilizarea noilor tehnologii didactice; 

5. redefinirea rolurilor pentru cadrele didactice începând de la proiectare, continuând cu 

predarea, evaluarea şi reabilitarea autorităţii; 

6. relaţia dintre educaţia şcolară şi parcursul educaţional ulterior al elevilor. 

 provocări actuale ale procesului de predare-învăţare-evaluare: 

1. reorganizarea cunoaşterii şcolare prin abordări integrate, deschise către valorificarea  

deopotrivă a achiziţiilor învăţării dobândite  de elevi în mediul formal , dar şi in cel 

informal; 

2. dobândirea de către elevi a unor achiziţii  complexe, care decurg din domeniile de 

competenţe cheie, dar şi din alte  sisteme referenţiale  care deschid lumea şcolii către 

viaţa reală; 

3. transferabilitatea  competenţelor şi implicaţiile acestora asupra predării-învăţării-

evaluării; 

4. utilizarea metodei proiectului în cadrul procesului didactic, ca demers eficient de 

învăţare şi evaluare; 

5. dezvoltarea integrată a competenţelor digitale în cadrul diferitelor discipline de studiu; 

6. oferirea unei modalităţi de generare a conţinuturilor  învăţării, care ia în considerare 

variabile precum interesele elevilor, nivelul de performanţă, diferenţierea şi 

personalizarea învăţării, măsuri remediale, resursele didactice de care dispune şcoala, 

modalităţi flexibile de abordare. 

           

2.2  Materiale şi resurse didactice: 

 

PUNCTE TARI 

 În ateliere, baza materială permite desfăşurarea în bune condiţii instruirea practice. Aceste 

ateliere au fost reabilitate şi dotate prin programul PHARE. 

 C.D.I.-ul/biblioteca şcolii este dotată cu un număr de 26.478 volume, iar elevii au fişe la 

bibliotecă (sursa: statisticile şcolii); 

 Existenţa unui CDI, situat în clădirea principală, într-un loc uşor accesibil, cu un spaţiu util 

de 120 m
2 

, spaţiu care oferă elevilor posibilitatea de a se informa; 
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 S-au achiziţionat mijloace didactice moderne: videoproiector, fleep-chart, laptop (dovezi: 

fişele de gestiune); 

 S-au achiziţionat din fonduri proprii mijloace didactice moderne: calculatoare pentru un 

laborator de informatică, laptop (dovezi: fişele de gestiune); 

 Existenţa cabinetelor de limba română, geografie, matematică, limbi moderne, mecanică, 

precum şi a două laboratoare de informatică, unul de chimie,  fizică; 

 Existenţa sălii de sport şi a terenului de sport; 

 Existenţa unui laborator AEL unde se desfăşoară multe lecţii interactive; 

 

PUNCTE SLABE 
 

 Dotarea cu echipamente IT (deşi peste media pe ţară) este insuficientă; 

 Aparatura şi echipamentele din dotarea laboratoarelor au o vechime considerabilă; 

 Cabinetele nu sunt dotate cu mobilier modular; 

            

2.3  Rezultatele elevilor 

Activitățile extrașcolare/extracurriculare organizate: 

1. 1 decembrie – spectacol desfășurat la Casa de Cultură Baia Sprie, 42 de elevi, prof. 

resp. Lupșe Codruța; înv. Majdik Ecaterina; 

2. Tradiții și obiceiuri de Crăciun, centrul orașului Baia Sprie, 5 soliste, Diplomă de 

participare, prof. resp. Lupșe Codruța; 

3. Colinde, colinde! – Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie, 35 de elevi, 

prof. resp. Lupșe Codruța; prof. Huluban Liviu; înv. Avram Delia Meda; înv. Șovre 

Victoria; 

4. Tabăra de matematică, ianuarie 2012, 3 elevi, prof. Balogh Eniko; 

5. Viață pentru mediu- educație ecologică, 20 noiembrie 2012, ISJMM, prof. resp. 

Bartha Delia; 

6. Proiectul Emil Racoviță, Întâlnire cu urmașul…; 15 noiembrie 2012, elevii clasei a 

VIII-a B, prof. resp. Bartha Delia; 

7. Halloween Ball, 31 octombrie 2012, elevii claselor V-VIII, prof. resp. Bojan 

Victoria; prof. Balogh Eniko; 

8. 1 decembrie – depunere de coroane, prof. Bojan Victoria; 

9. Ziua limbilor europene, 26 noiembrie, activitate în CDI, prof. resp.Bojan Victoria și 

Șindreștean Adina; 

10. Vine Moșul!, 20 decembrie 2012, elevii clasei a V-a A, prof. resp. Bojan Victoria; 

11. Serbare de Crăciun; decembrie 2012, 12 elevi, prof. resp. Balint Beata; 

12. Excursie Kakastorily, septembrie 2012, 41 de elevi, prof. resp. Balint Beata; 

13. 1 decembrie în cuget și simțire, decembrie 2012, elevii clasei a VIII-a, prof. resp. 

Mare Tosca; 

14. Viflaimul, decembrie 2012, clasa a VI-a A, prof. resp. Mare Tosca; 

15. Natura și iubirea eminesciene, octombrie 2012, elevii clasei a VIII-a A, prof. resp. 

Mare Tosca; 

16. Ziua armatei, 25 octombrie 2012, 60 de elevi, prof. resp. Roman Vasile, Macarie 

Ardelean Amalia; 



   Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, Baia Sprie  - Planul de Acţiune al Şcolii 2013 – 2014 
 

46 

 

17. Ziua națională a României, 29 noiembrie 2012, 100 de elevi, prof. resp. Roman 

Vasile, Macarie Ardelean Amalia, Mociran Dana Raluca; înv. Șovre Victoria; 

18. Expoziție concurs Halloween, 31 octombrie 2012, 40 de elevi, prof. resp. Mociran 

Dana Raluca; 

19. Jocuri dinamice: role, biciclete, 24 octombrie 2012, 16 elevi, înv. Titu Rodica; înv. 

Lauran Angela; prof. resp. Czompa Raul; 

20. Serbarea de Crăciun, 19-20 decembrie 2012, prof. Czompa Raul; înv. Mihali Eniko; 

21. Drumeție, septembrie 2012, 31 de elevi, prof. resp. Kiss Luca-Andrea; 

22. Vizită C.D.I., noiembrie 2012, prof.  Kiss Luca-Andrea; prof. Șindreștean Adina; 

prof. Huluban Liviu; înv. Bako Gabriela; 

23. Serbare Uite, vine Moș Crăciun!, 14 decembrie 2012, resp. Bako Gabriela;  

24. Halloween, 30 octombrie 2012, 14 elevi, prof. resp. Huluban Liviu; 

25. Activitate meșteșugărească de Crăciun, 15 decembrie 2012, 10 elevi,  înv. Lauran 

Angela; înv. Molnar Klara; 

26. Serbare de Crăciun, 17 decembrie 2012, 10 elevi, înv. Lauran Angela; înv. Molnar 

Klara; 

27. Colinde, colinde… Bradul de Crăciun, 11 decembrie 2012, prof. Huluban Liviu; 

28. Noi umblăm a colinda, 20 decembrie 2012, 14 elevi, prof. Huluban Liviu; 

29. Ziua educației, 5 octombrie 2012, 16 elevi din clasa VI-a B, vizită la școala primară, 

clasa I, înv. Bako Gabriela, prof. resp. Șindreștean Adina; 

30. Ziua toleranței, 16 noiembrie 2012, elevii clasei a VI-a B, prof. resp. Șindreștean 

Adina; 

31. Ziua mulțumirii, oct-noiembrie 2012, eleva Tătar Andreea, clasa a VI-a B a obținut 

Certificat de participare; prof. resp. Șindreștean Adina; 

32. Colinde, 19 decembrie 2012, elevii clasei a VI-a B, prof. resp. Șindreștean Adina; 

33. Vizită la ISU MM, 12 octombrie, prof. resp. Huluban Liviu și Rus Alina; 

34. Excursie în împrejurimile orașului, octombrie, 15 elevi, prof. resp. Rus Alina; 

35. La săniuș, decembrie, 15 elevi, prof. resp. Rus Alina; 

36. Excursie la Stânci, septembrie 2012, 31 de elevi, prof. Balogh Eniko; 

37. Serată pentru elevii claselor V C, VI C, VIII C, noiembrie 2012, prof. Balogh Eniko; 

38. La derdeluș, decembrie, 8 elevi, prof. Balogh Eniko; 

39. În așteptarea Crăciunului, după-masă meșteșugărească, prof. Balogh Eniko; 

Venczel Piroska; înv. Mihali Eniko; 

40. Teatru Cenușăreasa, 13 decembrie 2012, înv. Șerban Monica, înv. Stavilă Alina; 

înv. Bako Gabriela; înv. Avram Delia Meda; înv. Titu Rodica; înv. Lauran Angela;  

Venczel Piroska; înv. Mihali Eniko; înv. Molnar Klara; înv. Șovre Victoria; înv. 

Majdik Ecaterina; 

41. Program de colinde Ocolul Silvic Baia Mare, 17 decembrie 2012, 22 elevi, resp. 

Avram Delia Meda; 

42. Miracolul Crăciunului, 7 decembrie 2012, 25 de elevi, înv. Șerban Monica, Stavilă 

Alina; 

43. Colinde la Poliția Baia Sprie și Sauro, elevii claselor VII A și VI A, 20 decembrie 

2012, prof. resp. Pop Suărăsan Meda și Bartha Delia; 

44. Culegerea strugurilor, 20 octombrie 2012, 10 elevi, înv. Lauran Angela;  înv. Mihali 

Eniko; înv. Molnar Klara; 

45. Vizită la Teatrul de păpuși: Rosszcsant Zena; Matyas kiraly; 10 elevi, oct-nov. 

2012, înv. Lauran Angela; înv. Mihali Eniko; 

46. Spectacol Roszcsont Zeno, 23 octombrie 2012, 2 elevi, resp. Venczel Piroska; înv. 

Molnar Klara; 

47. Lectura poveștilor, activitate în CDI, 24 septembrie 2012, 19 elevi, înv. Șovre 

Victoria; înv. Majdik Ecaterina: oct. 2012, 20 de elevi; 
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48. Expoziție în CDI- Toamna harnică și darnică, 29 octombrie 2012, 19 elevi, înv. 

Șovre Victoria; înv. Majdik Ecaterina: 20 de elevi; 

49. Pregătirea elevilor pentru olimpiada de Educație tehnologică, 3 elevi, prof. resp. 

Huluban Liviu; 

50. Consultații pentru examenul de Bacalaureat: prof. Udrescu Adina; 

51. Consultații pentru Testarea Națională: prof. Rus Alina; prof. Balogh Eniko; 

52. Program de recuperare, 4 elevi, prof. Rus Alina. 

53. Excursie organizată la Salina Turda și Cheile Turzii – prof. înv. primar Stavilă 

Alina; 

54. Teatru de păpuși Domnul de ciocolată - prof. înv. primar Stavilă Alina; prof. înv. 

primar Titu Rodica; prof. înv. primar Laurán Angéla; prof. înv. primar Venczel 

Piroska; prof. înv. primar Mihali Enikő; prof. înv. primar Molnár Klára; prof. înv. 

primar Bakó Gabriela; prof. înv. primar Șerban Monica; prof. înv. primar Avram 

Delia; 

55. Proiect CDI – Pinocchio - prof. înv. primar Titu Rodica; 

56. Excursii școlare  - prof. înv. primar Titu Rodica; prof. înv. primar Laurán Angéla; 

prof. înv. primar Venczel Piroska; prof. înv. primar Molnár Klára; prof. înv. primar 

Bakó Gabriela; prof. înv. primar Șerban Monica; prof. înv. primar Avram Delia; 

prof. Balogh Enikő; prof. Balint Beata; prof. Bojan Victoria; prof. Huluban Liviu; 

prof. Vlad Marian; prof. Mociran Dana; 

57. Carnaval – 31 ianuarie – prof. înv. primar Laurán Angéla; prof. înv. primar Venczel 

Piroska; prof. înv. primar Mihali Enikő; prof. înv. primar Bakó Gabriela; 

58. Activitate meșteșugărească - – prof. înv. primar Laurán Angéla; prof. înv. primar 

Venczel Piroska; prof. înv. primar Mihali Enikő; prof. înv. primar Molnár Klára; 

59. Bal mascat - prof. înv. primar Molnár Klára; 

60. 1 decembrie- Ziua națională – prof. înv. primar Majdik Ecaterina; 

61. Primăvara, proiect desfășurat în colaborare cu CDI-ul - prof. înv. primar Majdik 

Ecaterina; 

62. De ziua mamei - prof. înv. primar Victoria Șovre; 

63. Mărțișorul de altădată - prof. înv. primar Victoria Șovre; 

64. Omul prieten sau dușman al naturii - prof. înv. primar Victoria Șovre; 

65. Să circulăm corect - prof. înv. primar Victoria Șovre; 

66. Cartea, izvor de înțelepciune - prof. înv. primar Victoria Șovre; 

67. Tinerii și provocările lumii contemporane – Prof. Arba Susana; 

68. Protecția civilă – arma vieții, prof. Arba Susana; 

69. Ziua mondială a apei - prof. Arba Susana; 

70. Eco – primăvara, prof. Arba Susana; 

71. Dezbatere pe teme economice – prof. Bota Ramona; 

72. Sănătate pentru viața de familie – prof. Udrescu Adina; 

73. Risc și alimentație - prof. Udrescu Adina; 

74. Cumpărător / consumator în lumea contemporană - prof. Udrescu Adina; 

75. Vizită la Muzeul de Mineralogie și o analiză a zonei vulcanice Oaș-Gutâi, din punct 

de vedere a răspândirii rocilor – prof. Pop Ramona; 

76. Vizită la Planetariu  – prof. Pop Ramona; 

77. Vizită la Muzeul de Istorie Baia Mare  – prof. Pop Ramona; 

78. Entre nous, les francophones, activitate dedicată Zilei Francofoniei – prof. 

Chencean Mariana; 

79. La cinématographie française – prof. Chencean Mariana; 

80. La gastronomie française – prof. Chencean Mariana; 

81. Les Français et leurs clichés - prof. Chencean Mariana; 

82. Le franglais dans le langage informatique - prof. Chencean Mariana; 
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83. Vizită la Aeroport – prof. Maticu Călina; 

84. Întâlnire cu jurnaliștii Ioana Lucăcel, M. Crișan de la Gazeta de Maramureș - prof. 

Maticu Călina; 

85. Karting – prof. Breban Ioan; 

86. Omagierea dramaturgului I.L.Caragiale, 30 ianuarie – prof. Motișan Laura; prof. 

Rus Alina; 

87. Femeia oglindită în literatura română, 8 martie – prof. Motișan Laura; prof. Rus 

Alina; 

88. Celebrarea poeților Lucian Blaga și Nichita Stănescu - prof. Motișan Laura; prof. 

Rus Alina; 

89. Ziua revoluției din 1848 în Europa – prof. Kiss Luca-Andrea; 

90. La teatru – prof. Balogh Enikő; 

91. Bal mascat - prof. Balogh Enikő; prof. Balint Beata; 

92. Consiliere și orientare școlară (Șc. Tissavasvari- Ungaria și Colegiul Nemeth Laszlo 

– Baia Mare) – prof. Balint Beata; 

93. Halloween s Ball – prof. Victoria Bojan; 

94. Vopsirea ouălor de Paște – prof. Mociran Dana, prof. Victoria Bojan; 

95. Ziua francofoniei - prof. Adina Șindreștean; 

96. Violența în mediul școlar și în familie - prof. Adina Șindreștean; 

97. Ziua Europei - prof. Adina Șindreștean; 

98. Valentine s Day – prof. Tirean Ancuța; prof. Mociran Dana; 

99. Concurs de șah, table, rummy - prof. Vlad Marian; 

100. Expoziție de 8 martie - prof. Mociran Dana; 

101. Mâini dibace- Ouă încondeiate - prof. Mociran Dana 
 

       De asemenea s-au desfăşurat lecţii şi secvenţe de lecţii, realizare de prezentări, vizionări filme, 

vizualizarea produselor (expoziţii, panouri de afişaj), organizarea de întâlniri,  activităţi de timp 

liber, cercetare, audiţii muzicale, utilizare a tehnologiilor noi, împrumut documente pe 

suport: scris, multimedia (video, audio, electronic, soft educaţional). 

 

Proiecte educaţionale desfăşurate 
 

1. Proiect pentru stimularea lecturii MARII CLASICI, semestrul I, elevi din clasele V-

XII, prof. coord. director Mățan Ionel; colaboratori: prof. Smiedt Mihaela, prof. Rus 

Alina, prof. Pop Ramona, bibliotecar Timiș Elena, prof. Udrescu Adina; 

2. Proiect NE PREGĂTIM PENTRU BACALAUREAT!, elevi ai claselor terminale, 

coord. Smiedt Mihaela, prof. Udrescu Adina, prof. Pop Gabriela; 

3. Proiect ARMONIE ȘI MIȘCARE, 2012/2013, clasa pregătitoare, coordonator 

proiect prof. Țicală Delia; prof. înv. primar Titu Rodica; 

4. Proiect parteneriat SC. Tissavasnari – Ungaria, 25-26 oct. 2012, 12 elevi și părinții, 

prof. resp. Balint Beata; 

5. Proiect de orientare școlară – Lic. N. Laszlo, noiembrie 2012, 12 elevi și părinții, 

prof. resp. Balint Beata; 

6. Program național de prevenire a delincvenței juvenile, 25.09.2012; 17 elevi; prof. 

responsabil Țicală Delia; 

7. FESTIVALUL NAȚIONAL AL ȘANSELOR TALE, 19-23 noiembrie 2012: 

România în context european, prof. resp. Pop Ramona; La taifas cu vecinii-Povestea 

vecinilor, prof. resp. Smiedt Mihaela și Maticu Călina; 

8. Proiect de colaborare educațional între Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia 

Sprie și Biblioteca Județeană Petre Dulfu din Baia Mare  ÎN LUMEA CĂRȚILOR – 
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coord. prof. înv. primar Victoria Șovre, prof. documentarist Adina Udrescu, prof. 

Delia Bartha, bibliotecar Corina Span; 

9. Proiect SHAKESPEREANCE – prof. Sztrelenczuk Iolanda; prof. Tirean Ancuța; 

10. Proiect educațional  ECO-PRIMĂVARA – coord. prof. Adina Udrescu, prof. Susana 

Arba, prof. Delia Bartha, prof. Adina Șindreștean; 

11. Proiect educațional  UN MEDIU CURAT – O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ – coord. prof. 

Adina Udrescu, prof. înv. primar Victoria Șovre, prof. înv. primar Monica Șerban, 

prof. înv. primar Bako Gabriela; 

12. Happy Valentine’s Day – coord. prof. Adina Udrescu; prof. înv. primar Victoria 

Șovre; 

13. Proiect educațional  ZIUA MONDIALĂ A APEI – coord. prof. Delia Bartha; prof. 

Tirean Ancuța; prof. Mociran Dana; 

14. Proiect educațional   UTILIZAREA BIBLIOTECII ON-LINE LA ORA DE LIMBA 

ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ – coord. prof. Balint Beata, prof. 

Adina Udrescu; 

15. Proiect educațional interdisciplinar BASME ȘI NUMERE  - coord. prof. Balint 

Beata, prof. Balogh Eniko, prof. Adina Udrescu; 

16. Proiect educațional  APA-SĂRUTUL PĂMÂNTULUI – prof. Adina Udrescu, prof. 

Smiedt Mihaela, prof. Arba Susana, prof. Marcela Olaru; 

17. Proiect educațional  COPILĂRIA REFLECTATĂ ÎN OPERA SCRIITORULUI 

ION CREANGĂ – coord. prof. Adina Udrescu, prof. Victoria Bojan, prof. Mare 

Tosca; 

18. Proiect antidrog FII CONȘTIENT, NU DEPENDENT! – prof. Smiedt Mihaela, 

prof. Udrescu Adina, prof. Damian Flavia; 

19. Proiect educațional  DE ZIUA MAMEI – coord. prof. înv. primar Șovre Victoria, 

prof. înv. primar Majdik Ecaterina, prof.înv. primar Bako Gabriela; 

20. Proiect educațional CU PAȘI MICI DE LA GRĂDINIȚĂ LA ȘCOALĂ - prof. înv. 

primar Stavilă Alina; prof. înv. primar Titu Rodica; prof. înv. primar Avram Delia; 

21. Proiect CJRAE – DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR SOCIO-EMOȚIONALE - 

prof. înv. primar Titu Rodica; 

22. Proiect INTEGRAREA ABSOLVENȚILOR PE PIAȚA MUNCII – prof. Breban 

Ioan; 

23. Proiectul VALENȚE CULTURALE ALE SSM – prof. ing. Moș Dorel. 

 

Participare la concursuri: 

 

Semestrul I: 

 

1. Simpozion internațional Oriunde ai fi…, ediția a II-a, Buzău, 11 noiembrie 2012, 2 

elevi, prof. resp. Bartha Delia, Premiul II, Premiul III; 

2. Concurs interjudețean CAERI nr. 992 P.C. Alexandria, Să iubim natura – postere 

ECO – TL- 10 octombire , 2 elevi, prof. resp. Bartha Delia, Premiul I, Premiul III; 

3. Concurs Național Să redescoperim România LPS Salva B.N., 15 decembrie 2012, 4 

elevi, Premiile I, II, III; 

4. Concurs SMART- Matematica, noiembrie 2012, 11 elevi, Locul II, înv. Șerban 

Monica;  

5. Concurs SMART- Limba română, noiembrie 2012, 7 elevi, Locul III, înv. Șerban 

Monica;  

6. Concursul Evalaure, octombrie 2012, 8 elevi, Locul II pe județ, eleva Pop 

Ioana,clasa a VI-a A; 
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7. Recitare de poezii, Csak tiszla forrasbol, 29 noiembrie 2012, 1 elev, diplomă de 

participare, înv. Lauran Angela; 

8. Concurs Mesik szarnyan, nov.-dec. 2012, 5 elevi, înv. Lauran Angela; resp. Venczel 

Piroska; înv. Molnar Klara; 

9. Concurs Szamok szarnyan, nov.-dec. 2012, 3 elevi, înv. Lauran Angela; 

10. Concurs județean de creație literară, 5 octombrie 2012, 2 elevi participant, resp. 

Venczel Piroska; înv. Molnar Klara; 

11. Concurs de povești, faza județeană, Arduzel, 27 octombrie 2012, 2 elevi participanți, 

Mențiune, resp. Venczel Piroska; înv. Molnar Klara – Locul II; 

12. Concurs de recitări, faza județeană, Seini, 29 noiembrie 2012, 1 elev, Mențiune, 

resp. Venczel Piroska; înv. Molnar Klara – Locul II; 

13. Concurs Kismatematikus, 1 elev participant, resp. Venczel Piroska; înv. Molnar 

Klara; 

14. Concurs Kisnyelvesz, 19 octombrie 2012, 1 elev, resp. Venczel Piroska; 

15. Concursul Smart, noiembrie 2012, 3 elevi, prof. Balogh Eniko; 

16. Concurs Csillagszerzo Matematika, oct-noiembrie 2012, 3 elevi, prof. Balogh 

Eniko; 

17. Concurs SMART- Limba română și Matematică, decembrie 2012, 5 elevi, înv. 

Stavilă Alina; 

18. Concurs Evaluare în educație, Limba română, 13 octombrie 2012, 8 elevi, înv. 

Șovre Victoria; înv. Majdik Ecaterina, 5 elevi participanți, Mențiune; 

19. Concurs Evaluare în educație, Matematică, 20 octombrie 2012, 8 elevi, înv. Șovre 

Victoria; Mențiune, 96 de puncte; înv. Majdik Ecaterina, 4 elevi participanți, 

Mențiune; 

20. Concursul Cangurul, noiembrie 2012, 15 elevi, prof. resp. Mare Tosca; 

21. Participare la concursuri nov.-dec. 2012, înv. Mihali Eniko; 

22. Concurs SMART- Matematica, noiembrie 2012, 14 elevi – înv. Șovre Victoria, 

Locul I – 5 elevi, Locul II- 2 elevi, Locul III- 4 elevi/ înv. Majdik Ecaterina: 8 elevi, 

Locurile I, II, III; 

23. Concurs SMART- Limba română, noiembrie 2012, 21 noiembrie 2012, 13 elevi, 

înv. Șovre Victoria, Premiul I – 4 elevi, Premiul II- 3 elevi, Premiul III- 1 elev/ înv. 

Majdik Ecaterina: 7 elevi, Locurile II, III; 

24. Concurs SMART- Cultură generală, 27 noiembrie 2012, 6 elevi, înv. Șovre 

Victoria, Locul I- 3 elevi, Locul II- 2 elevi, Locul III- 1 elev/ înv. Majdik Ecaterina: 

4 elevi, Locurile I, II; 

25. Cros Electro Sistem Baia Mare; 12.10. 2012, 4 elevi participanți; Locul II obținut 

de Bonto Diana, clasa a XI-a A, responsabil: prof. Țicală Delia 

26. Cupa Spria Baia Sprie; 26.10.2012, 15 elevi participanți; Locul I și Locul III, 

responsabil: prof. Țicală Delia;  

27. Cross – Cupa Spria, Baia Sprie, 10 elevi, prof. resp. Czompa Raul; 

28. Cupa Mihai Bodnar, fotbal, ediția a III-a, 1.11.2012-18.12.2012, 64 de elevi 

participanți, Locul II, clasa a IX-a B, responsabili: prof. Țicală Delia și Racolța 

Vlad. 

 

Semestrul II: 

 

1. Olimpiada tehnică, etapa județeană (locul III - elevul Lucuț Adrian, mențiune – eleva Bogje 

Mariana), prof. Damian Flavia; prof. Leșe Smaranda; 

2. Concursul Național Adolf Haimovici (locul I la faza județeană, mențiune la faza națională – 

eleva Petrușan Brigitta) – prof. Mark Ottilia; 
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3. Concursul de Limba engleză Quest (locul III la faza județeană, locul 11 la faza națională – 

elevul Băliban Ionuț) - prof. Sztrelenczuk Iolanda; prof. Tirean Ancuța; 

4. Concursul Shakespereance (locul I la faza pe județ) - prof. Sztrelenczuk Iolanda; prof. 

Tirean Ancuța; 

5. Concursul Regional Transportul în viitor (locul I pe regiunea N-V) – prof. ing. Breban Ioan; 

6. Olimpiada de matematică - prof. înv. primar Majdik Ecaterina; prof. Balogh Enikő; 

7. Olimpiada de limba și literatura română (faza locală și județeană) – prof. Maticu Călina; 

8. Concursul EVALUARE ÎN EDUCAȚIE - prof. înv. primar Victoria Șovre; prof. Maticu 

Călina; prof. Smiedt Mihaela; 

9. Concurs interdisciplinar PERFORMER LA ȘCOALĂ ȘI ÎN VIAȚĂ - prof. înv. primar Titu 

Rodica; prof. înv. primar Avram Delia; 

10. Concurs CANGURUL MATEMATIC, 28 februarie 2013- prof. înv. primar Laurán Angéla; 

prof. înv. primar Venczel Piroska; prof. înv. primar Mihali Enikő; prof. înv. primar Majdik 

Ecaterina; prof. înv. primar Bakó Gabriela; prof. înv. primar Avram Delia; prof. Mark 

Ottilia; prof. Balogh Enikő; prof. Vlad Marian; 

11. Concurs CANGURUL ÎN LUMEA POVEȘTILOR, 24 mai 2013 - prof. înv. primar Laurán 

Angéla; prof. înv. primar Mihali Enikő; prof. înv. primar Majdik Ecaterina; prof. înv. 

primar Șerban Monica; 

12. Concurs MESEK SZARNYAN - prof. înv. primar Laurán Angéla; prof. înv. primar Venczel 

Piroska; prof. înv. primar Mihali Enikő; 

13. Concurs SZAMOK SZARNYAN - prof. înv. primar Laurán Angéla; 

14. Concurs de recitări poezii - prof. înv. primar Laurán Angéla; prof. înv. primar Venczel 

Piroska; prof. înv. primar Mihali Enikő; prof. înv. primar Molnár Klára; 

15. Concurs Kisnyehesz – Lahiteleh - prof. înv. primar Venczel Piroska; 

16. Concurs de matematică - prof. înv. primar Molnár Klára; 

17. Concurs de literatură - prof. înv. primar Molnár Klára; 

18. Concurs SMART - prof. înv. primar Molnár Klára; prof. înv. primar Majdik Ecaterina; prof. 

înv. primar Bakó Gabriela; prof. înv. primar Șerban Monica; prof. înv. primar Avram Delia; 

prof. înv. primar Victoria Șovre; prof. Mark Ottilia; prof. Sztrelenczuk Iolanda; prof. Timar 

Maria; prof. Tirean Ancuța; 

19. Concurs Național Mărțișor românesc - prof. înv. primar Șerban Monica; prof. înv. primar 

Victoria Șovre; 

20. Concursul Național  A SOSIT PRIMĂVARA PE MELEAGURILE NOASTRE - prof. înv. 

primar Victoria Șovre; 

21. Concursul Național CULOARE ȘI LIMINĂ DE PAȘTE - prof. înv. primar Victoria Șovre; 

22. Concursul Județean START ÎN AFACERI – locul II, prof. Leșe Smaranda și Damian 

Flavia; 

23. ± Poezie – prof. Maticu Călina; 

24. Concursul Internațional de muzică francofonă Chants, sons sur scène – prof. Adina 

Șindreștean; 

25. Concurs CANGURUL LINGVIST - prof. Tirean Ancuța; 

26. Concursul Micii fizicieni - prof. Vlad Marian; 

27. Olimpiada județeană de fizică - prof. Vlad Marian; 

28. Concurs Național COPILUL ȘI NATURA , Motru, Gorj - prof. Mociran Dana;  

29. Simpozionul internațional – Consilierea și orientarea elevilor în context european, ediția a 

VI-a, Petroșani – locul II elevul Țompa Gabriel, prof. Damian Flavia; 

30. Simpozionul Național Să redescoperim România – Salva BN – premiul I - eleva Pop 

Ioana,premiul II – eleva Făgărășan Andreea, premiul III – eleva Mancia Adina, prof. Bartha 

Delia; 

31. Simpozion Internațional Apa- un miracol- Buzău, premiul I elevul Iuhas Ronald, prof. 

Bartha Delia; 
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32. Concursul interjudețean Iubim natura, Alexandria, premiul I elevul - Iuhas Ronald, premiul 

III –elevul Stanci Edmond, prof. Bartha Delia; 

33. Simpozionul internațional Oriunde ai fi , Buzău – premiul II – elevul Stanci Edmund, 

premiul III elevul Iuhas Ronald, prof. Bartha Delia; 

34.  Concursul național Umbrela verde, Cîmpina, mențiune – elevul Titu Tatriciu, mențiune – 

eleva Cusco Delia, prof. Bartha Delia; 

35. Concursul național ECO verde în România, Piatra Neamț, premiul III – eleva Cusco Delia, 

eleva Juhasz Vivien, eleva Rist Marisia,  prof. Bartha Delia; 

36. ECO Fizica – Inventică și machete, Baia Mare, prof. Bartha Delia; 

37. Concurs Național de Educație Ecologică Târgu Neamț, premiul I – eleva Dacher Alina, 

premiul II – elevul Beregi Emanuel, premiul III – eleva Pavăl Georgiana, prof. Bartha 

Delia. 

 

Colaborări: 

 

 Inspectoratul Școlar Județean Maramureș 

 Liceul Tehnologic Aurel Perșu din Tg. Mureș 

 Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 

 Universitatea de Nord Baia Mare 

 Asociația consult școlari din Satu Mare 

 Teatrul de păpuși din Baia Mare 

 Asociația Cultural Științifică Juventus - Pitești 

 CJRAE 

 Grădinița nr. 1 din Baia Sprie 

 Biblioteca Baia Sprie 

 Biblioteca Județeană Petre Dulfu 

 Poliția orașului Baia Sprie 

 Grupul Școlar Surduc – Sălaj 

 Colegiul Nemeth Laszlo – Baia Mare 

 Școala Tissavasvari – Ungaria 

 Muzeul de Artă din Baia Mare 

 

PUNCTE TARI 

 În cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare, în ultimii ani, elevii şcolii noastre au obţinut 

rezultate bune la nivel judeţean şi naţional, mai ales la disciplinele tehnice; 

 Promovabilitatea la examenele de atestare profesională a fost de 100%; 

 Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare; 

 La clasele de liceu, anii terminali, nivelul abandonului şcolar a scăzut; 

 Majoritatea absolvenţilor de liceu intenţionează să continuie studiile la nivel universitar sau 

postliceal; 

PUNCTE SLABE 

 Absenteismul este mare, în special la clasele din învăţământul liceal; 

 Rata mare de corigenţi la disciplinele din aria cirriculară Matematică şi ştiinţele naturii; 

 Numeroase medii la purtare sub 8, din cauza numărului mare de absenţe.  
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2.4  Consiliere şi orientare şcolară / în carieră 

Consilierea şi orientarea şcolară şi/sau profesională  urmăreşte realizarea unui acord între 

abilităţile elevului sau potenţialul aptitudinal şi paleta largă a profesiunilor existente pe piaţa 

muncii. În procesul de modelare a aptitudinilor în funcţie de cerinţele sociale, care încep din 

copilarie şi se continuă chiar după terminarea studiilor, orientarea vocaţională are ca şi scop 

îndrumarea către o meserie sau alta,  modelarea potenţialului uman.   

Consilierea şcolară şi/ sau profesională vizează informarea individului cu privire la ofertele 

de şcolarizare care sunt disponibile în instituţiile de învăţămând din judeţ, iar pentru absolvenţii 

claselor a XII, respectiv a XIII a, ofertele de muncă şi modalităţi cu privire la căutarea unui loc de 

muncă.  

PUNCTE TARI 

 Consilierea în cadrul cabinetului de asistenţă psihopedagogică în vederea orientării şcolare 

şi/sau profesionale;  

 Posibilitatea de a face teste de aptitudini şi chestionare de interese în cadrul cabinetului de 

asistenţă psihopedagogică;  

 Colaborarea cu AJOFM;  

 Parteneriatele cu agenţii economici, instituţii şi organizaţii;  

PUNCTE SLABE 

 Lipsa ofertelor de muncă pentru absolvenţii claselor a XII a şi a XIII a  în domeniul în care 

s-au specializat;  

 Relaţie deficitară părinte – şcoală;  

       

2.5  Calificări şi curriculum 
 

 La începutul anului şcolar 2013 – 2014 în unitatea noastră îşi desfăşoară activitatea 33 clase 

structurate după nivelul de învăţământ, filieră, profil şi specializare/calificare profesională. 

Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la începutul anului şcolar curent: 

Nivel de 

învăţământ 
Clase Număr de clase/ grupe Număr de elevi / copii  

Primar, 

din care  

cl. pregătitoare 2 44 

cl. I 1 28 

cl. I - - 

cl. a  II-a 2 41 

cl. a  II-a 1 11 

cl. a  III-a 1 26 

cl. a  III-a 1 10 

cl. a  IV-a 2 38 

cl. a  IV-a 1 13 
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Nivel de 

învăţământ 
Clase Număr de clase/ grupe Număr de elevi / copii  

Total  11 211 

Gimnazial,  

din care 

cl. a  V-a 1 21 

cl. a  V-a 1 9 

cl. a  VI-a 2 37 

cl. a  VI-a 1 10 

cl. a  VII-a 2 34 

cl. a  VII-a 1 9 

cl. a  VIII-a 2 31 

Total 10 151 

Liceal 

(ciclul inferior), 

din care  

cl. a  IX-a 3 74 

cl. a  X-a 2 47 

Total 5 121 

Liceal,  

 (ciclul 

superior), 

din care 

cl. a  XI-a 2 59 

cl. a  XII-a 2 36 

cl. a XI-a PROFESIONALA 1 26 

Total 5 121 

 

Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / 

calificare profesională: 
 

Nr. 

crt. 

Nivel  Filieră Profil / 

Domeniu 

Denumire specializare / 

calificare profesională 

Număr clase  Număr 

elevi  

1. Liceal  

 Inferior Tehnologică Mecanic Mecanic auto a IX-a 3 74 

 Inferior Tehnologică Tehnic Mecanic auto a X-a 2 47 

 Profesional Tehnologică Tehnic Mecanic auto a XI-a 1 26 

 Superior Teoretica Uman Stiinte sociale a XI-a 1 29 

 Superior Tehnologică Tehnic Tehnician în transporturi a XI-a 1 30 

 Superior Tehnologică Tehnic Tehnician operator tehnică de 

calcul 
a XII-a 1 18 

 Superior Tehnologică Tehnic Tehnician în transporturi a XII-a 1 18 
 

 

Asigurarea calităţii 

 Referitor la asigurarea calităţii procesului instructiv – educativ în anul şcolar 2012 – 2013, 

având în vedere Cadrul de asigurare a Calităţii – document din Proiectul pentru şcolile ÎPT, s-a 

realizat  diseminarea informaţiilor către toţi membrii personalului, constituirea Comitetului pentru 

asigurarea calităţii şi planificarea activităţilor specifice prin elaborarea Planului operaţional 

privind asigurarea calităţii şi a Planului operaţional privind diversificarea instrumentelor în 

managementul calităţii, documente incluse în PAS. 
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2.6  Resurse fizice şi umane 
 

Resurse umane 

În acest an şcolar în unitatea noastră funcţionează 60 cadre didactice, 11 personal didactic 

auxiliar, iar personalul nedidactic numără 17 angajaţi. 

Structura personalului didactic este astfel: 

NR. TOTAL TITULARI 

SUPLINITORI 
GRD. 

DID. I 

GRD. 

DID. 

II 

DEF. 
DEBU-

TANŢI 

PENSIONAR

/CUMUL calificaţi necalificaţi 

11 învăţători 8 3 - 8 1 - - 2 

47 profesori 42 5 - 35 7 4 1 - 

2 maiştri 

instructori 
2 - - 2 - - - - 

TOTAL 60 52 8 - 45 8 4 1 2 

Încadrarea personalului didactic s-a realizat conform tabelului următor: 

TOTAL 

NORME 

DIDACTICE 

DIN CARE ACOPERITE: 

Norma de bază % cumul % Plata cu ora % 

Profesori 44,09 43,03 97,59 - - 1,06 5,6 

Ingineri 5 5 100 - - - - 

Maiştri 2 2 100 - - - - 

Total 51,09 50,03 99,19 - - 1,06 5,6 

 

Resurse fizice 

În administrarea şcolii există următoarele clădiri: 3 corpuri clădire şcoală, sală de sport, cabinet 

medical, ateliere şcoală. 

 Spaţiile destinate procesului de învăţământ sunt următoarele: 

- săli de clasă: 47 

- laboratoare: 7 

- cabinete: 4 

- ateliere şcoală: 5 

În şcoală funcţionează 2 laboratoare de informatică, utilate cu calculatoare pentium IV. 

Calculatoarele sunt conectate într-o reţea internet 24 de ore pe zi. De asemenea funcţionează 

laboratorul AEL cu 24 de staţii conectate la internet. 

        

2.7  Parteneriate şi colaborări 
 

Avem o colaborare serioasă cu diferiţi agenţi economici, pentru a putea desfăşura practica 

în condiţii optime. Dar pe lângă aceştia, avem o colaborare fructuoasă cu multe organizaţii şi 

fundaţii din judeţ şi din ţară. Cu toţi aceştia avem încheiate contracte de parteneriat: 
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PARTENERI SOCIALI:  

1. DRUSAL SA BAIA MARE 

2. POLIŢIA ORAŞULUI BAIA SPRIE 

3. OCOLUL SILVIC BAIA SPRIE 

4. ASOCIAŢIA SALVATORILOR MONTANI BAIA MARE 

5. ASOCIAŢIA AUTISM BAIA MARE 

6. CĂMINUL DE PENSIONARI BAIA SPRIE 

7. SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA – FILIALA  BAIA MARE 

8. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ BAIA MARE 

9. AGENŢIA JUDEŢEANĂ DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ MARAMUREŞ 

10.  PRIMĂRIA BAIA SPRIE 

11.  CASA CORPULUI DIDACTIC MARAMUREŞ 

12.  S.C. DISTRIGAZ BAIA MARE 

13.  S.C. ELECTRICA BAIA MARE 

14.  VITAL S.A. BAIA MARE 

15.  SORTER S.A. BAIA MARE 

16.  VODAFONE S.A. 

17.  RDS BAIA MARE 

18.  REPKA ELECTRONICS BAIA MARE  

19.  MUZEUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ 

20. PAROHIA BAIA SPRIE ŞI A BISERICILOR UNITE CU ROMA GRECO-

CATOLICĂ 

21. TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE 

22. EPISCOPIA ORTODOXĂ A MARAMUREŞULUI ŞI SĂTMARULUI 

23. FUNDAŢIA “COPII PENTRU COPII. COPII PĂCII” BAIA MARE 

PARTENERI ECONOMICI: 

1. S.C. AUTO DUNLIV ŞIŞEŞTI 

2. S.C. GAJE V BAIA SPRIE 

3. S.C. HD ATEL SERVICE BAIA SPRIE 

4. S.C. AUTOBECORO S.R.L. BAIA MARE 

5. S.C. FAX BAIA MARE 

6. S.C. MENTEN SERVICE SRL BAIA MARE 

7. S.C. AUTOMOBIL LUX SRL BAIA MARE  

8. P.F. POP GHEORGHE BAIA SPRIE 
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PARTENERI EDUCAŢIONALI: 

1. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ 

2. UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE 

3. GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCŢII MONTAJ BAIA MARE 

4. FUNDAŢIA „TINERI PENTRU TINERI” 

5. TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE 

6. MUZEUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ 

7. GRUPUL ŞCOLAR DE ARTE ŞI MESERII AL COOPERATIVEI 

MEŞTEŞUGĂREŞTI „SPIRU HARET” BAIA MARE 

8. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „PETRE DULFU” BAIA MARE 

9. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BAIA MARE 

10. LICEUL DE ARTĂ BAIA MARE 

11. PALATUL COPIILOR BAIA MARE 

12. CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR BAIA SPRIE 

13. ŞCOALA CU CLASELE I – VIII FĂUREŞTI 

14. CLUBUL DE HANDBAL „MARTA” BAIA MARE 

15. ŞCOALA CU CLASELE I – VIII ŞURDEŞTI 

16. ŞCOALA CU CLASELE I – VIII ŞIŞEŞTI 

17. ŞCOALA CU CLASELE I – VIII DĂNEŞTI 

18. PALATUL COPIILOR BAIA MARE 
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  Analiza SWOT - rezumat  

 

F
A

C
T

O
R

I 
 I

N
T

E
R

N
I 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

 Şcoală de aplicaţie în Programul de reformă a 

învăţământului profesional şi tehnic PHARE 

TVET 0108 (www. edu.ro) ; 

 Oferta educaţională adaptată la nevoile de 

formare identificate pe piaţa muncii ; 

 Dotare foarte bună în domeniul transporturi 

auto şi tehnică de calcul (ateliere şcolare, 

laborator multimedia, CDI, spaţii de 

şcolarizare adecvate, conectare la internet) ; 

 Personal didactic şi auxiliar calificat, 

competent şi receptiv la schimbare; (sursa: 

statisticile şcolii);  

 Interesul manifestat al cadrelor didactice 

pentru formare continuă (cursuri de formare); 

 Relaţii interpersonale foarte bune; 

 Derularea de parteneriate viabile şi eficiente, 

contractele încheiate cu agenţii economici 

permit desfăşurarea instruirii practice la aceştia  

 Servicii bune oferite elevilor; 

 Rezultate bune obţinute şi nivelul redus al 

abandonului şcolar (sursa: statisticile şcolii) ; 

 Absolvenţii se încadrează relativ uşor în viaţa 

socială sau urmează studii universitare  

(sursa: dosarele şcolii cu privire la evoluţia 

absolvenţilor) ; 

 Sală de sport bine dotată, nouă, modernă; 

 Examenul de certificare a competențelor 

profesionale susținut de elevii noștri la sfârșitul 

fiecărui ciclu de învățământ dă posibilitatea 

integrării rapide pe piața forței de muncă. 

 Rezultate bune și foarte bune la olimpiade și 

concursuri școlare. 

 Singura şcoală cu învăţământ liceal existentă în 

oraşul Baia Sprie. 

 Predomină managementul bugetar în 

defavoarea managementului de proiecte; 

 Lipsa de autonomie a şcolilor în selectarea 

personalului (sursa: Legislaţia în vigoare); 

 Incapacitatea de a recompensa munca 

angajaţilor la adevărata valoare; 

 Număr redus de cadre didactice implicate 

în elaborare de programe, manuale, etc. 

 Dotare materială insuficientă a unor spaţii 

de învăţare (sursa: din observaţii); 

 Existența încă a unui număr de elevi 

mediocri și slab pregătiți, în special la 

învățământul profesional. 

 Uzura morală și fizică a unor dotări din 

laboratoarele și cabinetele școlii. 

 Provenienţa elevilor şcolii dintr-un mediu 

social modest; 

 Implicarea deficitară a unor părinți în 

demersurile școlii. 

 Insuficiența resurselor financiare pentru 

derularea unor activități și proiecte. 

 Plecarea părinților la muncă în străinătate 

are repercusiuni directe asupra 

comportamentului elevilor, reflectate în 

special în absenteismul școlar. 
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F
A

C
T

O
R

I
  

E
X

T
E

R
N

I
 

OPORTUNITĂŢI  PERICOLE 

 Calificările oferite de şcoală prin liceu sunt 

căutate pe piaţa muncii: 

 creşte numărul de operatori, entităţi; 

 societăţile care prestează servicii de transport 

solicită personal calificat; 

 crearea locurilor de muncă în: servicii, eco-

agro turism, agricultură ecologică, transport 

de agreement; 

 magazinele de desfacere a pieselor auto caută 

personal specializat ; 

 permisul de conducere solicitat pentru 

ocuparea multor locuri de muncă; 

 metodele moderne de diagnosticare a 

automobilelor necesită cunoştinţe de operare 

PC şi de limbă engleză; 

 Posibilităţi reale de finanţare prin proiecte şi 

parteneriate ; 

 Necesitatea formării continue a adulţilor; 

 Administrația locală sprijină, la solicitarea 

noastră, activitatea școlii, prin finanțarea 

cheltuielilor de întreținere și prin participarea la 

diverse activități școlare și extrașcolare. 

 Autorizarea unor noi calificări pe nivel 

postliceal – Technician electromecanic auto; 

 Poliția orașului sprijină activitățile de combatere 

a fenomenului infracțional, a delicvenței 

juvenile, precum și activitățile de educație moral 

– civică și rutieră; 

 Pregătirea deosebită și profesionalismul cadrelor 

didactice constituie garanția unei activități 

instructiv – educative de cea mai bună calitate; 

 Posibilitatea accesării de fonduri europene 

pentru formare profesională a elevilor și a 

profesorilor și pentru cunoașterea spațiului 

comunitar. 

 Resurse bugetare insuficiente (Sursa: Bugetul 

de venituri şi cheltuieli) ; 

 Orientare şcolară superficială a absolvenţilor 

de gimnaziu - bazată pe idei preconcepute; 

 Concurenţa din partea unor şcoli din Baia 

Mare cu specializări similare şi atragerea 

spre acestea a elevilor din Baia Sprie; 

 Număr mare de elevi navetişti; 

 Costul pe care îl presupune cazarea în oraş al 

elevilor fără posobilitate de navetă; 

 Bariere în comunicarea cu instituţiile 

reprezentative ale comunităţii; 

 Parteneriatele cu agenţii economici nu se 

finalizează întotdeauna prin angajarea 

elevilor (sursa: statistica şcolară); 

 Migraţia forţei de muncă calificată spre ţările 

europene dezvoltate; 

 Delicvenţa juvenilă; 

 Lipsa unei coerențe în aplicarea reformei în 

învățământul tehnic; 

 Modificarea legislației în vigoare; 

 Diminuarea motivației tinerilor pentru 

învățătură; 

 Menținerea unei rate îngrijorătoare de 

absenteism școlar din cauza legislației. 

 Creșterea abandonului școlar, datorită 

condițiilor sociale precare; 

 Lipsa de motivație a cadrelor didactice; 

 Se estimează că numărul tinerilor cu vârste 

cuprinse între 14 și 19 ani va scădea cu 30% 

în următorii 10 ani. 
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  Opţiuni strategice 

Creşterea economică se poate realiza doar prin retehnologizare, ceea ce presupune noi 

competenţe din partea angajaţilor. Formarea iniţială ţine cont de aceste aspecte şi are ca obiectiv 

prioritar dobândirea de noi competenţe la elevii din sistem, competenţe care să le permită o 

integrare socio-profesională la nivel local, judeţean, regional şi naţional. 

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

strategică urmărind aspecte precum: 

 Corelarea ofertă – nevoi de formare ; 

 Orientarea şi informarea în carieră ; 

 Reabilitarea infrastructurii ; 

 Competenţele profesionale şi resursele umane ; 

 Parteneriatele ; 

 Şanse egale pentru tineri. 

Autoevaluarea activităţii şcolii a relevat faptul că priorităţile în dezvoltarea învăţământului 

profesional şi tehnic, identificate la nivel regional şi local, au constituit ţinte strategice pentru 

şcoala noastră, necesitând dezvoltarea în continuare, dar a scos în evidenţă şi unele probleme: 

 Starea infrastructurii atelierelor şcolii nu este daptată cerinţelor derulării procesului 

instructiv – educativ în sistemul TVET; 

 Resurse bugetare insuficiente şi existenţa barierelor în comunicarea cu instituţiile 

reprezentative ale comunităţii ; 

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

 Populaţia şcolară în scădere şi provenienţa elevilor dintr-un mediu social modest;  

 Lipsa de continuitate a personalului didactic; 

 Dezinteresul angajatorilor de a investi în formarea profesională; 

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

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

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

grupate astfel: 

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

operaţionale din perioada 2010 – 2012 care necesită dezvoltare în continuare: 

 Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământ;  

 Adaptarea ofertei educaţionale la cererea existentă pe piaţa muncii; 
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 Asigurarea de şanse egale privind accesul la învăţământ şi inserţia profesională a 

tinerilor; 

 Asigurarea calităţii ; 

 Dezvoltarea bazei didactico-materiale şi atragerea de resurse financiare; 

 Dezvoltarea parteneriatelor existente şi identificarea de noi parteneriate; 

 Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin asigurarea accesului la formarea 

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

2. Priorităţi identificate pentru intervalul 2013-2016: 

 Îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ; 

 Autorizarea instituției pentru noi calificări, astfel încât să răspundem cât mai bine 

unor solicitări venite din partea comunităţii locale: „tehnician electromecanic auto” 

(3 avansat).  

 Dezvoltarea capacitatii de orientare scolară  şi profesională; 

 Menţinerea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2013 la nivelul anului 2006; 

 Formarea continuă a personalului; 

 Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare 

proiecte şi programe; 

 Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii 

defavorizate; 

 Transfer de bune practici în TVET. 
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 Partea III  

 
 
 

   Planuri operaţionale 
 

   
 

  
  
 

PRIORITATEA 1: DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ASIGURARE A CALITAȚII LA NIVELUL 

INSTITUȚIEI  

 

PRIORITATEA 2: CONSOLIDAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV FORMATIV 

BAZAT PE NEVOILE ELEVILOR ÎN CORELARE CU CERINŢELE SOCIALE 

 

PRIORITATEA 3: REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

 

PRIORITATEA 4: REDUCEREA ABSENTEISMULUI  ŞI A ABANDONULUI ŞCOLAR 

 

PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE 

 

PRIORITATEA 6: INTEGRAREA CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE ŞI A 

BIBLIOTECII ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI A COMUNITĂŢII LOCALE 

 

PRIORITATEA 7: EVALUAREA CU SCOP DE ORIENTARE ŞI OPTIMIZARE A ÎNVĂŢĂRII 

 

PRIORITATEA 8: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ALE ŞCOLII 
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Planul operaţional  - 1  
 

 

 PRIORITATEA : Dezvoltarea sistemului de asigurare a calității la nivelul instituției 

Obiectiv:  Creşterea calităţii procesului de învăţământ 

Ţinte:  

- Reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar;  

- Dobândirea abilităţilor cheie; 

- Autoevaluarea şi evaluarea procesului de predare-învăţare; 

- Creşterea numărului de cadre didactice care participă la cursuri de formare şi care aplică în activitea la clasă metodele de învăţare centtrate pe elev; 

- Creşterea numărului de cadre didactice care se înscriu şi promovează examenele pentru obţinerea gradelor didactice; 

Creşterea numărului de cabinete, laboratoare şi ateliere şcolare dotate conform cerinţelor minimale; 
- Elaborarea şi implementarea de proceduri privind creşterea calităţii educaţiei; 

Context:  

Sistemul de învăţământ este la ora actuală în continuă schimbare, cadrele didactice trebuie să se adapteze permanent, să contribuie la elaborarea 

curriculum-ului, să găsească soluţii pentru schimbarea mentalităţii părinţilor, elevilor şi chiar a lor, să fie deschise la nou. Mijloacele didactice şi spaţiile de 

învăţământ sunt la standardele cerute în prea puţine cazuri. 

      Asigurarea calităţii este un proces desfăşurat pe termen lung, care necesită o planificare şi o organizare minuţioasă. 

Pentru realizarea îmbunătăţirii continue a calităţii învăţământului, întreg personalul, inclusiv elevii, trebuie încurajat spre folosirea metodelor moderne de 

învăţare, spre monitorizarea şi evaluarea propriei performanţe şi spre identificarea domeniilor ce necesită îmbunătăţiri. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate asteptate/Evaluare Termen 
Persoana/persoane 

responsabile/Parteneri 
Beneficiari 

Studierea legislaţiei nou apărute şi 

prelucrarea  internă a informaţiilor 
Regulamentul de ordine internă reactualizat 

Octombrie 

2013 

Director Măţan Ionel 

Director adj. Muntean 

Rodica 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Reorganizarea componenţei comisiei de 

asigurare a calităţii 

Stabilirea responsabilităţilor şi a programului 

anual al comisiei 

Septembrie 

2013 

Director Măţan Ionel 

Director adj. Muntean 

Rodica 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Participarea profesorilor la examenele 

pentru acordarea gradelor didactice 

Număr de cadre didactice care au participat la 

examenele pentru acordarea gradelor 

didactice 

Octombrie  

2013 

Responsabilul cu 

perfecţionarea cadrelor 

didactice, dir. adj. 

Muntean Rodica 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate asteptate/Evaluare Termen 
Persoana/persoane 

responsabile/Parteneri 
Beneficiari 

Implicarea factorilor educaţionali în 

actul de analiză a procesului de 

învăţământ  

Toţi membrii personalului sunt implicaţi în 

implementarea asigurării calităţii 

Sem. I si II 

2013/2014 

 

Dir. adj. Muntean 

Rodica  

Responsabil CEAC – 

ing. Flavia Damian 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Stabilirea lucrărilor de reparaţii curente 

şi capitale necesare 
Lista lucrărilor necesare Oct. 2013 Director Măţan Ionel 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Implementarea metodelor active de 

învăţare: centrată pe elev 

Activităţi de predare-învăţare adaptate 

nevoilor elevilor  
Permanent 

Director adj. Muntean 

Rodica  

Sefi de catedra 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Evaluarea continuă a abilităţilor 

dobândite şi stabilirea unui plan de 

îmbunătăţire 

Rezultatele testelor de evaluare 

Plan de acţiune rezultat în urma evaluării 
Sem. I 

Director Măţan Ionel 

Director adj. Muntean 

Rodica 

Sefi de catedra 

Cadre didactice 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Identificarea elevilor cu nevoi speciale Metode şi acţiuni adecvate fiecărui elev Permanent Cadre didactice Elevi cu nevoi speciale 
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Planul operaţional - 2 
  

PRIORITATEA : Consolidarea procesului instructiv-educativ bazat pe nevoile individuale ale elevilor în corelare cu cerinţele pieţei muncii 

Obiectiv: Asigurarea formării profesionale a  elevilor în condiţii similare cu cele ale viitorului loc de muncă. 

Ţinte:  

- Proiectarea unei oferte educaţionale compatibilă cu priorităţile identificate la nivel naţional  

- Dezvoltarea la elevi a abilităţilor cheie şi a competenţelor tehnice corespunzătoare viitorului loc de muncă, în vederea facilitării integrării cu succes a acestora, 

după absolvire în viaţa socio-economică 

- Responsabilizarea elevilor privind propria formare 

Context:  

Din analiza zonală efectuată se constată că există premizele ca o serie de ramuri economice pentru care şcoala pregăteşte forţa de muncă, să 

înregistreze o creştere economică reală până în anul 2013. Este cazul dezvoltării domeniului electric şi electronic pentru care am obţinut 

autorizaţie de funcţionare. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate asteptate/Evaluare Termen 
Persoana/persoane 

responsabile/Parteneri 
Beneficiari 

Corelarea ofertei educaţionale cu calificările 

necesare pe piaţa muncii 

    • Elaborarea de Curriculum-uri la decizia 

şcolii (CDŞ) şi Curriculum în dezvoltare locală 

(CDL), documente în acord cu consultarea 

agenţilor economici reprezentativi din zonă 

   • Fundamentarea planului de şcolarizare, în 

acord cu cererea de calificări de pe piaţa 

muncii 

Adaptarea curriculum-ului la decizia şcolii 

(CDŞ) şi curriculum-lui în dezvoltare locală 

(CDL) elaborate , la condiţiile agenţilor 

parteneri 

 

 

 

Plan de şcolarizare stabilit în acord cu 

cererea de calificări în domeniul cu deficit 

de forţă de muncă calificată 

 

 

1 sept. 2013 

 

 

 

Mar. 2014 

Director Măţan Ionel 

Director adj. Muntean 

Rodica 

prof. Arba Susana 

ing. Dorel Moş 

Populaţia şcolară 

 

Planificarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de instruire teoretică şi practică a 

elevilor, în condiţii care să le asigure atingerea 

performanţelor profesionale şi să le faciliteze 

integrarea la locul de muncă   

Protocoale de colaborare încheiate cu agenţi 

economici, pentru toate  domeniile de 

pregătire 

 

Sept. 2013 

 

 

Catedra Tehnologii 

resp. ing. Breban Ioan 

Elevii din clasele cu 

profil tehnic 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate asteptate/Evaluare Termen 
Persoana/persoane 

responsabile/Parteneri 
Beneficiari 
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• Desfăşurarea activităţilor de instruire 

practică a elevilor în spaţii dotate 

corespunzător şi în condiţii similare viitorului 

loc de muncă ; 

- realizarea instructajului şi completarea 

fişelor individuale de protecţie a muncii  a 

elevilor ; 

 - întocmirea graficelor  de desfăşurare a 

activităţilor de instruire practică curentă şi 

comasată; 

- monitorizarea activităţilor de instruire 

practică a elevilor de către conducerea şcolii 

şi CEAC. 

 

Dobândirea de către elevi a competenţelor 

pentru abilităţi cheie şi tehnice specializate, 

corespunzător Standardelor de Pregătire 

Profesională; 

 

 

 

 

 

Dobândirea de către elevi a priceperilor şi 

deprinderilor practice. 

 

 

 

 

 

An şcolar 

2012/2013 

 

 

 

 

 

 

Director prof. Măţan Ionel 

Responsabil CEAC ing. 

Flavia Damian 

 

Catedra Tehnologii 

resp. ing. Breban Ioan  

Catedra Matematică şi 

Ştiinţe 

resp. Arba Susana 

Elevii din clasele cu 

profil tehnic 
 

Participarea elevilor la concursuri şcolare 

tehnice 
Premii la concursurile şcolare 

Conform 

graficului 
ing. Breban Ioan 

Profesori ingineri 

Maiştri instructori 

Organizarea examenelor pentru dobandirea 

competentelor profesionale, nivel 3 

Promovarea cu succes a examenelor de 

competente 

Conform 

graficului 
ing. Breban Ioan 

Elevii din clasele cu 

profil tehnic 

Monitorizarea integrării absolvenţilor în muncă Statistici privind inserţia absolvenţilor 
Septembrie 

2013 

Diriginţii claselor 

terminale 

Populaţia şcolară 

Angajatori 

Parinti 
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Planul operaţional - 3 
 

PRIORITATEA: Reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar 

Obiective:  

- Eliminarea violentei din scoala si din jurul ei 

- Oferirea de alternative educationale multiple si atractive pentru petrecerea timpului liber 

Ţinte:  

- Prevenirea si combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de alta natura in mediul scolar 

- Diminuarea numarului de agresiuni exercitate asupra elevilor, cadrelor didactice sau a altor categorii de personal 

Context:  

- Derularea proiectelor in parteneriat cu Politia de proximitate din Baia Sprie prin care se monitorizeaza fenomenul violentei in scoala si se iau masuri 

pentru reducerea acestora. Organizarea de sedinte de consiliere psihologica. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului:  Rezultate asteptate/Evaluare Termen 
Persoana/persoane 

responsabile/Parteneri 
Beneficiari 

Includerea în ROI a unor reglementări cu 

privire la sancţionarea faptelor de violenţă în 

mediul şcolar 

Actualizarea ROI Noiembrie 2013 
Director prof. Măţan Ionel 

Comisia de redactare a ROI 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Iniţiere de proiecte cu Politia orasului Baia 

Sprie  

Monitorizarea si prevenirea 

fenomenului de violenta in mediul 

scolar 

An şcolar 

2012/2013 

Comisia pentru prevenirea  

şi combaterea violenţei  

în mediul şcolar 

Profesorii diriginti 

Politia Baia Sprie 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Includerea în cadrul orelor de consiliere si 

orientare a tematicii specifice violentei 

Educarea elevilor prin derularea de 

activitati atractive pe tematica 

violentei 

An şcolar 

2012/2013 

Comisia pentru prevenirea  

şi combaterea violenţei  

în mediul şcolar 

Profesorii diriginţi 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Desfăşurarea Consiliului profesoral cu tema 

“Responsabilitatile sistemului educational 

privind respectarea, promovarea si garantarea 

drepturilor copilului stabilite prin Legea nr. 

272/21.06.2004” 

Aplicarea prevederilor legislatiei in 

vigoare avand ca rezultat disparitia 

cazurilor de incalcare a drepturilor 

copilului 

An şcolar 

2012/2013 

Sem. II 

Director prof. Măţan Ionel 

Director adj. Muntean Rodica 

Coordonator de programe  

si proiecte educative  

prof. Smiedt Mihaela 

Cadre didactice 

Populaţia şcolară 
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Planul operaţional - 4 
 

PRIORITATEA:  Reducerea absenteismului si a abandonului şcolar 

Obiective:  
- Diminuarea numarului de absenţe 

- Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii  

Ţinte:  
- Corelarea priorităţii naţionale privind rata absenteismului scolar cu strategia şcolii. 

- Reducerea numărului cazurilor de abandon şcolar. 

Context:   
-     Existenţa sistemului de pontaj electronic şi monitorizarea ritmică a absenţelor. Derularea de programe si proiecte educationale pe tematica 

abandonului şcolar. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 
Rezultate asteptate/Evaluare Termen 

Persoana/persoane 

responsabile/Parteneri 
Beneficiari 

Identificarea in comisia de specialitate 

a cauzelor absenteismului si a 

masurilor care se impun la nivelul 

abordarii didactice in unitate 

Analiza cazurilor identificate si 

implementarea unui plan de 

masuri 

Noiembrie 

2013 

Director prof. Măţan Ionel 

Comisia pentru prevenirea si combaterea 

violentei in mediul scolar 

Profesorii diriginti 

 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Organizarea de dezbateri la nivelul 

consiliului profesoral si a comisiei 

educative 

Exemple de buna practica 
Semestrul I 

2012 

Director prof. Măţan Ionel 

Comisia pentru prevenirea si combaterea 

violentei in mediul scolar 

Profesorii diriginti 

 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Monitorizarea zilnică a prezenței 

elevilor la cursuri si prevenirea 

absenteismului – obiectiv al inspectiei 

la clasa 

Monitorizarea ritmica a 

inregistrarii in documentele 

scolare a absentelor  

An şcolar 

2012/2013 

Director prof. Măţan Ionel 

Comisia pentru prevenirea si combaterea 

violentei in mediul scolar 

Profesorii diriginti 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Elaborarea unei proceduri privind 

reducerea absenteismului 

Scaderea numarului de absente si 

implicit a cazurilor de abandon 

scolar 

An şcolar 

2012/2013 

Sem. II 

Director prof. Măţan Ionel 

Consilier educativ prof. Smiedt Mihaela 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Transmiterea la ISJMM a datelor 

colectate in forma solicitata 

Raport de monitorizare a 

absentelor 
Lunar 

Director prof. Măţan Ionel 

Consilier educativ prof. Smiedt Mihaela 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 
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Planul operaţional - 5 

 

PRIORITATEA :  Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

Obiectiv:  

- Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera 

Ţinte:  

- Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2014 cu minim 10% comparativ cu 2013 

- Reducerea abandonului şcolar cu 10% în 2014 faţă de nivelul anului 2013 

Context:  

- Din analiza internă reiese că în acest moment în structura educaţională a şcolii există un suport suficient pentru orientarea profesională a 

elevilor şi informare a părinţilor. Se impune un sprijin activ pentru structura de tip elev-părinte din partea unui personal bine instruit care să-i 

consilieze în scopul finalizării traseului profesional la nivelul 3 cu obţinerea diplomei de bacalaureat 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 
Rezultate asteptate/Evaluare Termen 

Persoana/persoane 

responsabile/Parteneri 
Parteneri 

Implicarea activă a psihologului 

şcolar şi a diriginţilor în 

combaterea absenteismului, a 

delicvenţei şi a actelor de 

indisciplină 

Reducerea absenteismului, a 

abandonului şcolar şi a mediilor 

scăzute sub 7 la purtare 

Permanent Psihologul şcolii 

Consiliul elevilor 

Diriginţi 

Comisia pentru 

prevenirea 

absenteismului 

Părinţi 

CJAP Neamţ 

Poliţia de proximitate 

Consiliere elev-părinte privind 

creşterea interesului acordat 

procesului instructiv- educativ şi 

alegerea carierei 

Reducerea numărului de absenţe 

nemotivate per elev 

Reducerea numărului de medii 

scăzute la purtare 

Creşterea procentului de 

promovabilitate 

Conform 

graficului 

Director adj. Muntean Rodica 

Diriginţii  

Psihologul şcolii 

Părinţi 
 

Realizarea orientării şcolare prin 

lecţii vizită şi participarea 

elevilor din clasele terminale la 

Bursa locurilor de muncă 

Furnizarea datelor legate de cerere 

şi tendinţele înregistrate pe piaţa 

forţei de muncă 

Anual 

Director prof. Măţan Ionel 

Director adj. Muntean Rodica 

Diriginţii 

Psihologii şcolii 

Responsabil cu instruirea 

practică 

Centru de 

Asistenţa 

psihopedagogica 

Agenţi economici 

AJOFM Maramureş 
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Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 
Rezultate asteptate/Evaluare Termen 

Persoana/persoane 

responsabile/Parteneri 
Parteneri 

Realizarea întâlnirilor elevilor cu 

reprezentanţii liceelor, 

facultăţilor în vederea 

continuării studiilor 

Furnizarea datelor legate de cerere 

şi tendinţele înregistrate 
Anual 

Diriginţii 

Psihologii şcolii 
Facultăţi 

Popularizarea planului de 

şcolarizare prin: 

- lansare oficială a ofertei prin 

tipărirea 

de pliante promoţionale 

- organizarea acţiunii „ Porţi 

deschise”, 

- prezentare oferta în şcolile 

generale, 

- publicitate în mass-media, 

- participarea la acţiunea „Târgul 

educaţional” 

Creşterea numărului de opţiuni 

pentru Colegiul Tehnic de 

Transporturi Auto – Baia Sprie 

Anual în lunile 

noiembrie, 

aprilie, 

mai 

Director prof. Măţan Ionel 

Director adj. Muntean Rodica 

Comisia de popularizare a 

ofertei şcolare  

Consiliul de Administraţie  

Consilier educativ 

Diriginţi 

Informaticienii şcolii 

ISJ Maramureş 

Şcolile generale 

din judeţ  
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Planul operaţional - 6 
 

 
 

PRIORITATEA : Integrarea centrului de documentare şi informare şi a bibliotecii în activitatea şcolară şi a comunităţii locale 

Obiective:  

 Gestionarea resurselor documentare 

 Organizarea şi funcţionarea CDI/Bibliotecă 

 Punerea în practică a unei politici documentare 

 Accesul la cultură şi civilizaţie 

Ţinta:  Elevii, profesorii şi comunitatea locală vor utiliza fondul documentar al bibliotecii  şi logistica CDI 

Context: Elevii au la dispoziţie o bibliotecă cu peste 26.000  de volume – de cultură generală şi de specialitate – si un centru de documentare şi informare (CDI) cu 

acces la Internet. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 
Rezultate asteptate/Evaluare Termen 

Persoana/persoane 

responsabile/Parteneri 
Beneficiari 

Completarea fondului  

documentar şi  

elaborarea comenzilor 

de carte 

Analiza nevoilor de dotare ; 

Achiziţionarea de cărţi   

prin  programele Guvernului  

României şi din surse proprii 

Permanent 

Director prof. Măţan Ionel 

Profesor documentarist Adina 

Udrescu 

Bibliotecar Timis Maria 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Comunitatea locală 

Revizuirea regulamentului 

CDI planificarea activităţilor 

CDI 

Regulamentului CDI 

Calendarului activităţilor 

 

Octombrie 

2013 

 

Director prof. Măţan Ionel 

Consiliul CDI 

 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Comunitatea locală 

Reamenajarea spaţiului CDI şi 

semnalizarea spaţiilor şi a 

documentelor 

Aranjarea spaţiilor existente în CDI în 

funcţie de nevoi 
Sem. II 

Profesor documentarist Adina 

Udrescu 

Bibliotecar Timis Maria 

Personal de întreţinere şcoală 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Comunitatea locală 

Iniţiere în cercetarea 

documentară 

Activităţi de prezentare a CDI, activităţi de 

formare, comisii metodice 

 

 

Septembrie 

   2013 

An scolar  

2012/2013 

 

Profesor documentarist Adina 

Udrescu 

Profesori diriginţi 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Comunitatea locală 
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Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 
Rezultate asteptate/Evaluare Termen 

Persoana/persoane 

responsabile/Parteneri 
Beneficiari 

Elaborarea unor proiecte 

privind îmbunătăţirea 

competenţelor de lectură 

Concursuri de lectură, parteneriate cu 

instituţii de promovare a cărţii, 

săptămâna lecturii,  

expoziţii, vizite, întâlniri tematice şi 

ateliere de creaţie 

Conform 

calendarului  

de activitati 

 

Catedra de limbă şi 

comunicare 

Profesor documentarist 

Adina Udrescu 

 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Comunitatea locală 

Coordonarea activităţilor 

pentru elevii aflaţi în 

dificultate şcolară si cei 

predispusi la absenteism 

Activităţi documentare, de îndrumare în 

colaborare cu responsabilul CES 

 

Conform 

calendarului  

de activitati 

 

Psihopedagog  Anamaria 

Pop ; 

Profesor documentarist 

Adina Udrescu 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Comunitatea locală 

Realizarea de activităţi 

privind orientarea scolară şi 

profesională 

Activităţi cu elevii claselor terminale  

în colaborare cu  ONG-uri şi cluburi 

 

Aprilie 2014 

 

Director prof. Măţan Ionel 

Profesor documentarist 

Adina Udrescu; 

Coordonator programe şi 

proiecte educative Mihaela 

Smiedt; 

Profesorii diriginţi 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Comunitatea locală 

Promovarea imaginii şcolii 

prin CDI în cadrul 

comunităţii locale 

 

Promovarea imaginii în revista şcolii, 

mass-media locală, cu ocazia  

evenimentului „Ziua porţilor  

deschise” şi pe pagina web a scolii 

Permanent 

 

Profesor documentarist 

Adina Udrescu; 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Comunitatea locală 

Organizarea de animaţii  

culturale prin valorificarea 

potenţialului cultural şi al 

fondului documentar 

existent în CDI 

Exemple de bune  

practici, proiecte inter şi 

transdisciplinare, audiţii, prezentări  

audio-video 

 

Conform calendarului  

de activitati 

 

Profesor documentarist 

Adina Udrescu 

Bibliotecar Timis Maria 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Comunitatea locală 

Introducerea volumelor din 

biblioteca in softul de 

evidenţiere a documentelor 

si utilizarea sa în activităţi 

externe şi interne  

Utilizarea softului BiblioPhil pentru a  

păstra evidenţa fondului de carte existent  

în CDI 

Pe parcursul  

anului scolar 

Profesor documentarist 

Adina Udrescu 

Bibliotecar Timis Maria 

 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Comunitatea locală 
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  Planul operaţional - 7 
 

PRIORITATEA :  Evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării 

Obiectiv:  
- Asigurarea evaluării tuturor elevilor din unitatea de învăţământ în conformitate cu standardele naţionale de evaluare.  

Ţinta: 

-      Creşterea ratei promovabilităţii la examenele naţionale de sfârşit de ciclu şcolar; 

 -     Îmbunătăţirea rezultatelor obţinute la evaluările iniţile, de progres şi finale;  

Context:  

-     În cadrul unităţii şcolare s-au aplicat, începând cu anul şcolar 2011 – 2012 evaluări în concordanţă cu prevederile foii de parcurs emisă de MECTS. Pe 

parcursul anului şcolar se aplică ritmic toate tipurile de evaluare, precum şi simulări ale examenelor de final de ciclu şcolar.   

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate/Evaluare Termen 
Persoana/persoane 

responsabile/Parteneri 
Beneficiari 

La nivelul CEAC din unitate se întocmesc 

proceduri de evaluare specifice  

Evaluarea obiectivă a cunoştinţelor elevilor; 

Desfăşurarea evaluării în conformitate cu 

procedurile întocmite. 

octombrie  

2013 

Director prof. Măţan Ionel 

Director adj. Muntean 

Rodica 

Comisia CEAC 

Resp. comisii metodice 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Elaborarea de teste de evaluare în conformitate cu 

modelele furnizate de CNEE adaptate 

particularităţilor colectivelor de elevi, respectând 

singurul element egal depărtat de fiecare elev: 

programa şcolară. 

Aplicarea de teste conforme standardelor 

CNEE 

Evaluarea obiectivă a elevilor pe parcursul 

anului școlar 

Interpretarea testelor și realizarea 

Octombrie 

2012 

Evaluări de 

progres pe 

parcursul 

anului şcolar 

2012/2013 

Director prof. Măţan Ionel 

Director adj. Muntean 

Rodica 

Resp. comisii metodice 

Cadrele didactice 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Asistenţe şi interasistenţe pentru respectarea 

procedurilor de aplicare şi interpretare a testelor, 

elaborate pe nivel de studiu, disciplină şi unitate de 

învăţare, adaptate beneficiarilor direcţi. 

Aplicarea conform procedurii a testelor 

elaborate 

Monitorizarea de către director a procesului 

de evaluare 

 

Conform 

graficului 

semestrial 

Director prof. Măţan Ionel 

Director adj. Muntean 

Rodica 

Comisia CEAC 

Resp. comisii metodice 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Redactarea de analize comparative între notele 

obţinute de elevii claselor terminale la examenele 

naţionale şi cele obţinute la clasă la disciplinele de 

examen. Compararea acestora cu notele obţinute la 

simulările examenelor realizate la nivelul unităţii. 

Întocmirea si aplicarea planurilor de 

intervenție pentru îmbunătățirea rezultatelor 

obținute 

An şcolar 

2012/2013 

Director prof. Măţan Ionel 

Director adj. Muntean 

Rodica 

Comisia CEAC 

Resp. comisii metodice 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate/Evaluare Termen 
Persoana/persoane 

responsabile/Parteneri 
Beneficiari 

Sprijinirea cadrelor didactice în consolidarea 

metodelor eficiente de evaluare, prin formare 

continuă. 

Înscrierea cadrelor didactice la cursuri de 

formare 

Diseminarea unor exemple de bună practică 

An şcolar 

2012/2013 

Director prof. Măţan Ionel 

Director adj. Muntean 

Rodica 

Resp. comisii metodice 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Asistenţă orientată către parcurgerea adaptată a 

programei şcolare şi evaluarea obiectivă a elevilor 

Respectarea programelor școlare în vigoare 

și adaptarea acestora la particularitățile de 

învățare ale elevilor 

An şcolar 

2012/2013 

Director prof. Măţan Ionel 

Director adj. Muntean 

Rodica 

Comisia CEAC 

Resp. comisii metodice 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 

Organizarea de simulări ale examenelor naţionale  
Optimizarea desfășurării simulărilor 

examenelor naționale 

Conform 

graficului 

Director prof. Măţan Ionel 

Director adj. Muntean 

Rodica 

Comisia CEAC 

Resp. comisii metodice 

Populaţia şcolară 

Cadre didactice 
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Planul operaţional 8 

 

PRIORITATEA :  Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii 

Obiectiv:  

- Încurajarea şi promovarea unei munci calitative la nivelul şefilor de catedră şi a comisiilor metodice. 

Ţinta:  

- Generalizarea unei activităţi eficiente la nivelul comisiilor metodice şi a diriginţilor, precum şi la nivelul echipelor de lucru permanente sau temporare. 

Context:  

- Există la nivel de şcoală echipe de lucru cu caracter permanent sau temporar care să rezolve problemele la nivelul comisiilor metodice. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 
Rezultate asteptate/Evaluare Termen 

Persoana/persoane 

responsabile/Parteneri 
Beneficiari 

Reformarea echipei de 

lucru din şefii comisiilor 

metodice şi a diriginţilor 

Formarea unei echipe de lucru cu caracter anual 

la nivelul şcolii. 

Membrii echipei: şefii ariilor curriculare şi a 

comisiilor metodice 

15 septembrie 2013 

 
Director Măţan Ionel 

Cadre didactice 

Populaţia şcolară 

Implementarea muncii în 

echipă la nivelul comisiilor 

metodice 

Lucrul în echipă la nivelul comisiilor metodice An şcolar 

Director Măţan Ionel 

Director adj. Muntean 

Rodica 

Cadre didactice 

Populaţia şcolară 

Elaborarea strategiei de 

lucru a comisiilor metodice 

pe baza lucrului în echipă 

Elaborarea priorităţilor, obiectivelor, 

programelor şi acţiunilor comisiilor metodice 

prin lucru în echipă 

1 Octombrie 2013 

 

Director Măţan Ionel 

Director adj. Muntean 

Rodica 

Cadre didactice 

Populaţia şcolară 

Realizarea unor acţiuni de 

pregătire managerială 

Elaborarea unor cerinţe şi proceduri de 

conducere şi de comunicare managerială 
1 noiembrie 2013 

Director Măţan Ionel 

Director adj. Muntean 

Rodica 

Cadre didactice 

Populaţia şcolară 
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 Partea IV 

 

 
 
 
 

   Consultare monitorizare şi revizuire 
 

          Organizarea proceselor de consultare, monitorizare, evaluare, reactualizare PAS 

   

   

  Organizarea procesului de consultare pentru elaborarea PAS   

 

 

CONSULTAREA DE ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS: 

1.  Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS. 

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS  prin: chestionare aplicate elevilor, 

părinţilor, profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor 

parteneri interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” 

implicaţi în formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste 

informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI. 

4. Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea 

informaţiilor în vederea analizei mediului extern. 

5.  Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 

6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 

personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor 

şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor 

sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a reformularea 

obiectivelor priorităţilor. 

8.  Elaborarea planurilor operaţionale.   

SURSE DE INFORMAŢII: 

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

Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă 

parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare); 
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 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 

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

şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă); 

 Documente  de prezentare şi promovare a şcolii; 

 Site-uri de prezentare a judeţului Maramureş; 

 PRAI Nord – Vest 2011 – 2013; 

 PLAI Maramureş 2011 – 2013; 

 Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea I – Reţele de transport; 

 Date statistice –  AJOFM Maramureş; 

 Chestionare, discuţii, interviuri; 

 Rapoarte scrise ale ISJ şi MEC întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală; 

 

    Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi reactualizare a PAS   

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

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

de competenţa ISJ Maramureş şi se va realiza semestrial în baza fişei de evaluare. 

O primă evaluare a PAS  va fi realizată de către Consiliul de Administraţie al Colegiului 

Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie, după care va fi supus aprobării Consiliului profesoral, iar 

după ce vor fi făcute eventualele corecţii, va fi transmis la ISJ Maramureş şi la Consorţiul 

Regional de pe lângă ADR - Nord Vest.   

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

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

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

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

Monitorizarea PAS  se va face de către Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic de 

Transporturi Auto Baia Sprie, iar  evaluarea anuală se va realiza de către Inspectoratul Şcolar al 

Judeţului Maramureş, prin inspectorul de specialitate - discipline tehnice. 

În cadrul Colegiului Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie, monitorizarea, evaluarea şi 

revizuirea PAS va fi coordonată de către directorul instituţiei, conform programului activităţii de 

monitorizare şi evaluare. 

 

 

 



   Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, Baia Sprie  - Planul de Acţiune al Şcolii 2014 – 2020 
 

78 

 

Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 

 

Tipul activităţii 

Responsabilitatea 

monitorizării şi 

evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Datele întâlnirilor de 

analiză 

Dezvoltarea capacităţii de 

management în învaţământ  
Măţan Ionel lunar 

octombrie 2013 

martie 2014 

Creşterea adaptabilităţii 

ofertei educaţionale la  

cerinţele pieţei muncii 

Breban Ioan 

Moş Dorel 
Semestrial  

octombrie 2013 

aprilie 2014 

Îmbunătăţirea serviciilor de 

consiliere şi orientare 

profesională  

Muntean Rodica 

Smiedt Mihaela  

Vilişca Gabriela 

Bisemestrial 

octombrie 2013 

ianuarie 2014 

martie 2014 

mai 2014 

Diversificarea 

instrumentelor folosite în  

managementul calităţii 

Muntean Rodica 

Damian Flavia 
Bisemestrial 

ianuarie 2014 

martie 2014 

Învăţarea centrată pe elev 

Muntean Rodica 

Breban Ioan 

Arba Susana  

Bisemestrial 
ianuarie 2014 

martie 2014 

Utilizarea TIC în predare 
Paşca Nicolae 

Laszlo Erika 
Bisemestrial 

ianuarie 2014 

martie 2014 

Dezvoltarea parteneriatelor 

şcoală - comunitatea locală 

Muntean Rodica 

Moş Dorel 

Ekert Francisc 

Lunar 

octombrie 2013 

ianuarie 2014 

martie 2014 

mai 2014 

Formarea continuă a 

personalului didactic 

Muntean Rodica 

Măţan Ionel 
Bisemestrial 

ianuarie 2014 

martie 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

                    prof.  Mățan Ionel  

  

 


