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PARTEA I -DIAGNOZĂ 
 

ARGUMENT 

Planul de Acțiune Școlară al Colegiului Tehnic „Napoca” este un document 

proiectiv care  valorifică analiza contextului socio-economic, analiza nevoilor reale de 

formare umană şi profesională, precum şi priorităţile educaţionale la nivel naţional, regional şi 

local.  

          Acesta s-a realizat plecând de la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului 

extern, în care activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern. El 

cuprinde acţiuni concrete de racordare a educaţiei şi formării profesionale furnizate, la 

reperele dezvoltării economice din regiunea de Nord - Vest şi respectiv din judeţul Cluj, 

identificate  în PRAI şi PLAI. 

          Planul de Acțiune Școlară al Colegiului Tehnic „Napoca” este realizat pe o 

perioadă de 4 ani, care va permite conducerii şcolii să realizeze o analiză a activităţii 

educaţionale la nivelul instituţiei, în contextul în care funcţionează învăţământ liceal, 

profesional și postliceal, analiză ce va conduce la  luarea de  decizii pertinente în vederea 

îndeplinirii misiunii şi viziunii şcolii şi pentru  asigurarea unui proces  educaţional de calitate. 

          Prezentul Plan de Acțiune a fost conceput având la bază următoarele documente 

legislative și strategice: 

 Legea Educaţiei Naționale nr.1/2011 cu modificările şi completările  ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr.75 privind asigurarea calităţii în educaţie; 

 Codul muncii; 

 Planul local de acţiune pentru învăţământul profesional si tehnic – judeţul Cluj; 

 Planul regional de acţiune pentru învăţământul profesional si tehnic – regiunea 

Nord Vest ; 

 Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-

2020; 

 Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020; 

 Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020; 

 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020; 

 Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020; 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-

2020-2030; 

 Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020; 

 Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020; 

 Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 

 Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020. 

Planul de Acțiune Școlară al Colegiului Tehnic „Napoca”este un  document 

managerial ce are la bază activitatea desfăşurată în şcoală în perioada 2012-2016, de când a 

fost acreditat nivelul de învățământ postliceal în domeniul Turism și alimentație și are ca scop   

îmbunătățirea calității educației oferite de unitatea  de învățământ, în domeniul Turism, atât la 

nivel liceal, cât şi postliceal și în domeniul Textile, în învățământul profesional/ dual. 

            Analiza condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut 

pe baza programelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului 
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economic pe termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate 

de Consiliul Judeţean Cluj, Primăria Municipiului Cluj Napoca, Inspectoratul Şcolar al 

Judeţului Cluj, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă şi Direcţia Judeţeană de 

Statistică. 

S-au luat în considerare concluziile  desprinse din rapoartele întocmite la nivelul 

ariilor curriculare şi a comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, 

din consultările cu elevii, propunerile avansate de asociația de părinţi, de reprezentanţii 

comunităţii locale şi de agenţii economici - parteneri ai instituţiei de învățământ.  

Performanţele obţinute în ultimii ani de unitatea de învățământ ne îndreptăţesc să ne 

asumăm priorități manageriale care să pună în practică  țintele de dezvoltare instituţională 

pentru următorii 5 ani.  

 

I.1.  ISTORIA ȘI PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 

 

Şcoala a luat fiinţă  în anul şcolar 1946 – 1947 ca şcoală de stat, cu denumirea de 

“Şcoala medietehnică de pielărie”,  având sediul in Cluj-Napoca, str. Einstein nr. 12 – 14.   

Şcoala a pregătit tehnicieni prin şcoala medie tehnică în specializarea confecţiilor din piele  și 

muncitori calificaţi în meseriile de confecţioner încălţăminte și tăbăcari .  

Din anul şcolar 1955 – 1957 şcoala a funcţionat sub denumirea de “Şcoala 

profesională de pielărie și ceramică, perioadă în care a pregătit, în plus faţă de perioada 

anterioară, tehnicieni și muncitori calificaţi în specializări și  meserii din domeniul ceramicii 

fine. 

 În anul şcolar 1957 – 1958 s-a schimbat din nou denumirea în “Centrul şcolar 

profesional şi tehnic  de maiştri pentru industria bunurilor de consum”, nume ce s-a 

păstrat până în anul şcolar 1960 – 1961, perioadă în care s-a adăugat ca formă de pregătire 

şcoala de maiştri, iar ca specializări şi calificări – tehnicieni şi muncitori calificaţi în domeniul  

textile( confecţioner îmbrăcăminte, tricoter, confecţioner articole din tricotaje), tehnicieni și 

muncitori în domeniul mecanic ( lăcătuş mecanic de întreţinere şi prelucrători mecanici prin 

aşchiere). 

Din anul şcolar 1962 – 1963 au avut loc modificări ale denumirii unităţii de 

învățământ, după cum urmează : 

- între anii şcolari 1962 / 1963 – 1979 / 1980  - “Centrul Şcolar al Ministerului 

Industriei Uşoare”; 

-  între anii şcolari 1980 / 1981 – 1989 / 1990  -  “ Liceul Industrial Clujana” ; 

-  între anii  şcolari 1990 / 1991 – 2006/ 2007  “Grup Școlar de Industrie Uşoară”; 

Altă modificare importantă ce a avut loc în viaţa şcolii a constat în schimbarea 

imobilului în care a funcţionat, în sensul că, din anul şcolar 1975 / 1976,  funcţionează în 

imobilul de pe str. TABEREI  nr. 3, imobil nou construit din fondurile Ministerului Industriei 

Ușoare. Acest imobil s-a dezvoltat în anii şcolari 1981/1982 – 1983/ 1984 cu un nou corp de 

clădire și cu un cămin și a fost  dotat cu o bogată bază didactico – materială, care s-a dezvoltat 

permanent și care este într-o continuă dezvoltare și modernizare și în prezent . 

La dezvoltarea bazei materiale a şcolii noastre a contribuit şi faptul că unitatea de 

învăţământ a fost unitate pilot în cadrul Programului  EU  PHARE – VET  RO  9405 . Prin 

acest program  şcoala a fost dotată cu maşini, utilaje si instalaţii din domeniul industriei 

uşoare, precum şi cu calculatoare, aparaturăși birotică. 
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Începand cu anul scolar 2006-2007 denumirea școlii devine Colegiul Tehnic 

“Napoca”, odată cu  autorizarea pe domeniul Turism și alimentație, domeniu cerut pe piața 

muncii și foarte atractiv pentru elevi, devenit în timp principalul domeniu în care școala 

pregătește atât la nivel liceal, profesional, cât și postliceal. 

 

 

 I.2. ANALIZA CALITĂȚII PROCESULUI EDUCAȚIONAL OFERIT DE 

INSITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ULTIMII ANI ȘCOLARI 

 

ANUL ȘCOLAR 2013-2014 

 

DOMENIUL CURRICULUM 

 

 Reţeaua şcolară- Structura claselor: 

 

 

 

Forma de învǎţǎmânt Specializari/Calificǎri 
Nr. 

clase 

Nr. de 

elevi 

Liceu zi-ruta directă 

Filiera tehnologică din care: 

Profil tehnic 

Profil servicii 

Tehnician designer vestimentar 

Tehnician in turism 

7 

5 

149 

149 

Scoala postliceala+ zi 

Domeniul: Turism 
Asistent manager unităţi hoteliere 

 

2 

 

83 

Liceu frecvenţă redusă-ruta directă 

Filiera tehnologica din care: 

Profil servicii 

 

Tehnician în turism 

 

1 

 

39 

Liceu seral-ruta directă 

Filiera tehnologică din care: 

Profil tehnic 

Profil servicii 

Tehnician designer vestimentar  

Tehnician in turism 

 

 

1 

1 

 

 

29 

31 

Liceu seral- ruta progresivă 

Filiera tehnologică 

Profil tehnic 

 

Tehnician în industria textilă 

 

7 

 

198 

Şcoala profesională-zi   

Domeniul: Industrie Textilă şi 

Pielarie 

Confecţioner produse textile 
 

1 

 

18 

An de completare-seral   

Domeniul: Industrie Textilă şi 

Pielarie 

Confecţioner produse textile 
 

1 

 

29 

TOTAL UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 26 

 

725 
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 Date statice privind promovabilitatea la sfârșitul anului 2013-2014 

 

Clasa 

Nr. elevi ramasi 

la sfarsitul anului 

scolar 

Nr. elevi 

promovati 
Promovati cu medii Repetenti 

(TOTAL) NR. (%) 5 - 6,99 
7 - 

8,99 

9 - 

10 
(TOTAL) 

LICEU – ZI 

IX A 21 18 85,71 9 7 2 3 

IX B 21 18 85,71 12 6 - 3 

IX T 27 25 92,59 1 22 2 2 

TOTAL a IX-a 69 61 88,40 22 35 4 8 

X A 21 20 95,23 7 13 - 1 

X B 23 23 100 8 15 - - 

X T 1 29 29 100 1 26 2 - 

X T 2 27 26 96,29 1 22 3 1 

TOTAL a X-a 100 98 98,00 17 76 5 2 

XI A 19 19 100 9 10 - - 

XI B 21 21 100 9 12 - - 

XI T 29 29 100 - 24 5 - 

TOTAL a XI-a 69 69 100 18 46 5 - 

XII A 16 16 100 4 11 1 - 

XII T 28 28 100 - 24 4 - 

TOTAL a XII-a 44 44 100 4 35 5 - 

TOTAL LICEU-

RD 
282 272 96,45 61 192 19 10 

SCOALA POSTLICEALA – ZI 

I PL 33 33 100 4 20 9 - 

II PL 37 37 100 8 14 15 - 

TOTAL postlic-ZI 
70 70 100 12 34 24 - 

TOTAL ZI 352 342 97,15 73 226 43 10 

LICEU-FRECVENTA REDUSA 

XIII FR  39 37 94,87 11 25 1 2 

TOTAL LIC.FR 39 37 94,87 11 25 1 2 

LICEU-RUTA DIRECTA – SERAL 

IX S 20 14 70,00 3 10 1 6 

XII S 28 28 100 12 15 1 - 

T. LIC.-SERAL 

RD 
48 42 87,50 15 25 2 6 

LICEU-RUTA PROGRESIVA – SERAL 

XII TCS1 22 22 100 13 9 - - 

XII TCS2 24 21 87,50 8 13 - 3 

TOTAL a XII-a 46 43 93,47 21 22 - 3 
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Clasa 

Nr. elevi ramasi 

la sfarsitul anului 

scolar 

Nr. elevi 

promovati 
Promovati cu medii Repetenti 

(TOTAL) NR. (%) 5 - 6,99 
7 - 

8,99 

9 - 

10 
(TOTAL) 

XIII TCS1 20 20 100 9 11 - - 

XIII TCS2 19 19 100 10 9 - - 

TOTAL a XIII-a 39 39 100 19 20 - - 

XIV TCS 1 20 19 95,00 3 15 1 1 

XIV TCS 2 29 29 100 12 17 - - 

XIV TCS 3 22 21 95,45 7 14 - 1 

TOTAL a XIV-a 71 69 97,18 22 46 1 2 

T. LIC.-SERAL RP 
156 151 96,79 62 88 1 5 

TOTAL LICEU S 243 230 94,65 88 138 4 13 

TOTAL LICEU  595 572 96,13 161 364 47 23 

SCOALA PROFESIONALA - ZI 

X P 18 15 83,33 4 11 - 3 

AN DE COMPLETARE – SERAL 

XII TCS  19 19 100 15 4 - - 

TOTAL  

UNITATE 
632 606 95,88 180 379 47 26 

 

 

 Date statistice privind frecvența elevilor la cursuri în anul școlar 2013-2014 

 

Clasa 

Nr. elevi ramasi la 

sfarsit de an scolar 
Absente Frecventa 

(TOTAL) Total Nemotivate (%) 

LICEU ZI 

IX A 21 3455 1542 82,03 

IX B 21 3591 1770 86,00 

IX T 27 1359 512 95,48 

TOTAL a IX-a 69 8405 3824 87,84 

X A 21 2229 887 90,68 

X B 23 3176 499 87,88 

X T 1 29 1386 653 95,83 

X T 2 27 2445 281 97,93 

TOTAL a X-a 100 9236 2320 93,08 

XI A 19 1836 689 92,00 

XI B 21 3081 1125 89,43 

XI T 29 1701 141 94,56 

TOTAL a XI-a 69 6618 1955 91,99 

XII A 16 1012 222 93,79 
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Clasa 

Nr. elevi ramasi la 

sfarsit de an scolar 
Absente Frecventa 

(TOTAL) Total Nemotivate (%) 

XII T 28 1515 139 94,99 

TOTAL a XII-a 44 2527 361 94,39 

TOTAL LICEU-ZI 282 26786 8460 91,82 

SCOALA POSTLICEALA – ZI 

I PL 33 1195 190 96,31 

II PL 37 118 104 99,90 

TOTAL postlic.-ZI 70 1313 294 98,10 

TOTAL –ZI 352 28099 8754 98,96 

LICEU –FRECVENTA REDUSA 

XIII FR 39 144 92 98,70 

TOTAL LICEU-FR 39 144 92 98,70 

LICEU –RUTA DIRECTA- SERAL 

IX S 20 2123 443 83,61 

XII S 28 1151 724 95,53 

TOTAL LIC.- SERAL 

RD 
48 3274 1167 89,57 

LICEU –RUTA PROGRESIVA- SERAL 

XII TCS1 22 827 391 89,00 

XII TCS2 24 688 258 80,00 

TOTAL a XII-a 46 1515 649 84,50 

XIII TCS1 20 938 402 94,11 

XIII TCS2 19 1283 371 94,29 

TOTAL a XIII-a 39 2221 773 94,20 

XIV TCS1 20 1040 464 94,67 

XIV TCS2 29 919 560 97,00 

XIV TCS3 22 793 479 98,06 

TOTAL a XIV-a 71 2752 1503 96,57 

TOTAL LIC.-SERAL 

RP 
156 6488 2925 91,75 

TOTAL LICEU S 243 9906 4184 93,34 

TOTAL LICEU  595 38005 12938 94,15 

SCOALA  PROFESIONALA - ZI 

X P 18 1781 1167 92,38 

TOTAL sc.prof.-ZI 18 1781 1167 92,38 

AN DE COMPLETARE – SERAL 

XII TCS  19 553 313 92,00 

TOTAL an comp-S 19 553 313 92,00 

TOTAL SC.PROF. 37 2334 1480 92,19 

TOTAL UNITATE DE INVATAMANT 

TOTAL SCOALA 632 40339 14418 93,17 

 



COLEGIUL TEHNIC “NAPOCA”                                 PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII 2017- 2021 
 

 

9 

 Rezultate la examene 

 

 Examen de bacalaureat 

ANUL ŞCOLAR 

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 

2013-2014 

Sesiune I Sesiune II 

Procentul de promovare la nivel de şcoală 66,67 33,33 

Procentul de promovare la nivel de judeţ 75,55 29,16 

 

 Examene de certificare a competenţelor profesionale 

 

Nivel 

Examenele de certificare a 

competenţelor profesionale 

2013 - 2014 

 Nr. Elevi înscrişi % 

Nivel 2 înv.profesional 13 100% 

Nivel 3 înv. profesional - - 

Nivel 3 liceu 89 100% 

Nivel 4 liceu - - 

Nivel 3+înv.postliceal 29 100% 

Nivel  5  înv.postliceal - - 

Total  131 100% 

 

 

 Premii şi menţiuni la competiții: 

- Premiul I la Olimpiada judeţeană Aria curricularăTehnologii, domeniul industrie 

textila si pielărie- Georgiu Liana – XI A; 

- Premiul I la Concursul Judeţean de proiecte derulate în săptămâna Să ştii mai multe, 

să fii mai bun!, cu proiectul interdisciplinar ,, Paşi în cariera noastră în design 

vestimentar şi turism” şi calificare la etapa naţională a concursului; 

- Premiul I la Concursul de proiecte,, Iubeşte Clujul curat!,, ; 

- Premiul I la Concursul județean “ România turistică ”secţiunea Prezentarea unui 

circuit turistic, Petric Flaviu, clasa a IX-a T1, Ignat Victoria, clasa aIX -aT1; 

- Premiul II la Concursul județean “ România turistică ”, secţiunea Prezentarea  unui 

element de specific local, Sabău Ştefania, clasa a IX -aT2, Olteanu Alexandru, clasa a 

IX -aT2, Petric Flaviu, clasa a IX -aT1, Ignat Victoria, clasa a IX-a T1; 

- Premiul IIla Concursul județean “ România turistică ”secţiunea Prezentarea unui 

circuit turistic, Sabău Ştefania, clasa a IX-a T2, Olteanu Alexandru, clasa a IX T2; 

- Menţiune la Concursul județean “ România turistică ” secţiuneaPrezentare a unui 

element de specific local Biriş Loredana, clasa IX T2, Lup Larisa, clasa IX-a T2; 

- Menţiunela Concursul județean “ România turistică ” secţiunea Prezentarea unui 

circuit touristic, Biriş Loredana, clasa  a IX-a T2,  Lup Larisa, clasa  a IX-a T2; 
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- Premiul I la Concursul județean “ Hotelierii ştiu şi câştigă ”, Munteanu Lucia, Hossu 

Adriana, Giurgiu Ana-Maria, clasa a X-a; 

- Premiul II la Concursul județean “ Hotelierii ştiu şi câştigă ”, Vădan Alexandra, Stan 

Andreea, Socaci Bogdan, clasa a X-a; 

- Premiul II la Concursul județean “ Alimentaţie sănătoasă ”Ignat Victoria, clasa a IX-

aT1, Tamas Marta Sonia ,clasa a IX-aT1,  Danci Lacrimioara clasa a IX-aT1; 

- Premiul I- Concursul Judeţean “Cuvântul- Bucuria sufletului, Lumina minţii” , 

secţiunea Eseuri interdisciplinare Drăgan Luciana clasa a XI-a T; 

- Pemiul II- Concurs de înot, Albu Vadim, clasa a XII-a; 

- Premiu de Excelenţă la competiţia  de proiecte“10 pentruCluj- JunioriiClujului-

Speranţele cetăţii”, secţiunea Social; 

- Premiul II la Concurs internaţional de şah, Polonia în cadrul Proiectului Erasmus+ 

Pălăcean Răzvan, clasa aXI-a T; 

- Menţiune la Etapa judeţeană a ConcursuluiNaţional al RevistelorŞcolare-

Revista“Semne”; 

- Premiul I la Concursul Regional “ZiuaAntreprenorului”Reghin- secțiunea de 

Recrutare a unui produs, Dodi Mariana, clasa a XI-a T, DogariŞtefan , clasa a XII-a 

T1, SalcuţanNicoleta, clasa a XI-a T2; 

- Premiul II la Concursul Regional “Ziua Antreprenorului”Reghin- secțiunea de 

Promovare a unui produs, Dodi Mariana, clasa aXI-a T, Dogari Ştefan, clasa aXII-a 

T1, Salcuţan Nicoleta, clasa a XI-a T2; 

- Mențiune la Târgul Firmelor de Exercițiu „Alba Carolina”Alba-Iulia, categoria cel 

mai bun stand, Aşchilean Alexandru, Sechei Florina, Crişan Larisa, Man Ioana, clasa a 

XII-a T2; 

- Premiul Special la Târgul Firmelor de Exercițiu „Alba Carolina”Alba-Iulia, categoria 

cel mai bun  Negociator în afaceri, Rusu Nadia, Puşcaş Dragoş,  Busoiu Tudor, Butur 

Oana, Şerban Silvia, clasa aXII-a T2; 

- Premiul Special la Târgul Internațional al Firmelor de Exercițiu, Colegiul Economic 

„Costin C. Kirițescu”, București,  categoria Cel mai bun stand; 

- Premiul II la Concursul Regional  “ METAMORFOZE” , Editia a VI- a, Satu- Mare,  

sectiunea „ Rochia de epocă” , Iuga Maria Alexandra, clasa a XII-a A; 

- Premiul  III la la Concursul Regional  “ METAMORFOZE” , Editia a VI- a, Satu- 

Mare, sectiunea „ Rochia de epocă” , Iuga Maria Alexandra, clasa a XII-a A; 

- Premiu Special la  Simpozionul National  “ EXPECTATIVE ”  ediţia a 16-a, ARAD,  

secţiunea Comunicări de specialitate ale elevilor,  eleva Acreţoaie Iulia, clasa a XII-a 

- Premiul I la Concursul National Tehnic Textil INGTEX”  ediţia a 4 -a, Universitatea 

“Aurel Vlaicu” , Arad, sectiunea  “Schiţă Creaţie Vestimentară”; 

- Premiul I la Concursul National Tehnic Textil INGTEX”  ediţia a 4 -a, Universitatea 

“Aurel Vlaicu” , Arad, sectiunea “Prezentare rochia de gală”, Iuga Maria Alexandra, 

clasa a XII-a A,  Acrețoaie Iulia, clasa a  XII-a A; 

- Mentiune la Concursul National Tehnic Textil INGTEX”  ediţia a 4 -a, Universitatea 

“Aurel Vlaicu”, Arad, sectiunea  “Schiţă CreaţieVestimentară”, Nițelea Iana, clasa a 

XI-a A. 

 



COLEGIUL TEHNIC “NAPOCA”                                 PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII 2017- 2021 
 

 

11 

DOMENIUL RESURSE UMANE 

 Număr total de cadre didactice/personal didactic auxiliar/personal nedidactic 

 

Tip de personal Tip de încadrare 
2013 - 2014 

Nr.persoane 

Personal didactic 
Titulari         29 

Suplinitori           9 

Personal didactic auxiliar Perioada nedeterminată         10 

Personal nedidactic Perioada nedeterminată         20 

TOTAL personal          68 

 

 

 Raport numeric elevi/ cadre didactice, pe fiecare formă  de invățământ 

 

Forma de invatamant Numar posturi Numar elevi Raport 

Înv. Liceal – zi 21,68 298 13,74 

Înv. Liceal – seral 11,49 297 25,84 

An de completare- seral 0,43 29 67,44 

Înv. profesional 1,72 18 10,46 

Înv. Postliceal 1,94 83 42,78 

Total 37,26 725 19,45 

 

0

50

100

150

200

250

300

Numar elevi

Liceu ZI

Liceu SERAL

An de completare

SERAL

Postliceal ZI

Scoala profesionala



COLEGIUL TEHNIC “NAPOCA”                                 PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII 2017- 2021 
 

 

12 

 
 

 Profesionalizarea meseriei de cadru didactic prin activităţi de formare continuă 

 

În anul şcolar 2013-2014 cadrele didactice ale unitățiiţii şcolare au participat la activităţi 

de formare, distribuite după cum urmează: 

 perfecţionare prin grade didactice- 6 cadre didactice 

  activităţi de formare / perfecţionaer-34 de cadre didactice 

 activități  metodice – 20 de cadre didactice 

 

 

DOMENIUL RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

     

 Dotări 

Baza  materială utilizată a constat din  21 săli de clasă, 7 laboratoare, 19 cabinete, dintre 

care 3 cabinete de informatică, teren de sport, sală de sport în folosință, cămin, cantină, 8   

ateliere de instruire practică, bibliotecă școlară și  centrul de documentare și informare cu un 

fond de cartede 28001 volume, cabinet medical, cabinetul psihologului școlar, sală a 

Consiliului elevilor, capelă şcolară, sală pentru  redacţia revistei şcolii, sala multimedia. Toate 

acestea au fost dotate corespunzator asigurarii unor condiții foarte bune  de desfășurare a 

activităților școlare şi extraşcolare și au fost funcționale 100%. 

Baza logistică contine  pe lângă cele 3 cabinete de informatică(dotate cu câte  25 de  

calculatoare fiecare), dotarea cu calculatoare a tuturor cabinetelor cadrelor didactice, a 

departamentelor din şcoală (direcțiune, secretariat, contabilitate, biblioteca, internat, Consiliul 

elevilor, CEAC, administrator ), toate conectate la reţeaua de internet. 

 

 Burse și programe de finanțare oferite elevilor- în valoare totală de 151.725 lei, s-

au acordat  următoarele categorii de burse: 

– burse de ajutor social (medicale, orfani si cu venit mic pe familie)- pentru 8 elevi in 

valoare de 5.540 lei; 
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– burse de studiu pentru 21 elevi în valoare de 13.334 lei; 

– burse de merit pentru 26 elevi în valoare de  20.528 lei; 

– bani de liceu pentru 22 de elevi în valoare de 36.571 lei; 

– burse pentru 18 elevi din Republica Moldova în valoare de 50.394 lei. 

Bursa profesională-  sprijinul financiar ce se acordă tuturor elevilor care frecventează 

învățământul profesional și constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei cu îndeplinirea 

condițiilor legale, respectiv frecvența la cursuri, a permis acordarea acesuit tip de bursa, unui 

număr de 16 elevi, în cuantum de 9.490 lei, numărul acestora modificându-se conform 

legislației, în funcție de monitorizarea absențelor elevilor. 

Bursele acordate elevilor din Republica Moldova, bursieri ai statului român, care 

beneficiază de finanțarea cheltuielilor de școlarizare, cazare gratuită în internatul școlii, sub 

forma bursei lunare,  în conformitate cu O.U. nr. 32/2001 și aprobată prin Legea 374/2001, în 

baza prevederilor “Metodologiei privind școlarizarea cetățenilor din Republica Moldova în 

învățământul liceal și superior de stat din România”s-au acordat unui număr de 18 elevi, 

bursieri ai statului roman, de cetațenie moldovenească, în cuantum de 18.504 lei. 

 

 Resurse financiare 

Fondurile alocate din  Bugetul local în anul 2014  Colegiului Tehnic Napoca au fost de 

2.958.000 lei din care  la : 

– titlul 10 Cheltuieli de personal - 1.778.000 lei,  din care sentinţe judecătoreşti 174.000 

lei 

– titlul 20 Bunuri si servicii -  1.072.000 lei . 

– titlul 57 Transport elevi Ratuc - 38.000 lei 

– titlul 59 Burse elevi- 30.000 lei  

   Din bugetul alocat pe parcursul anului financiar  au fost efectuate plăţi în valoare de 

1.539.711 lei din care : 

– Cheltuieli de personal - 924.699 lei 

– Bunuri și servicii întreţinere spaţii învăţământ -  576.857 lei din care  

 achitat servicii transport navetă  profesori -2271 lei  

 achitat materiale - 8.104 lei 

 achitat servicii de întreținere -  12.996 lei 

– Reparaţii curente - 212.324 lei (executat lucrari reparații amenajat atelier pregătire 

practică ) 

– Achitat transport local elevi Ratuc -  17.560 lei 

– Achitat burse elevi buget local (merit, studiu, sociale ) - 20.595 lei 

       Veniturile proprii ale unitaţii realizate la 30.06.2013 au fost de  146.496 lei  cumulate 

din: autofinanţare -190 lei, venituri din cazări - 29.129 lei, taxe - 8.472 lei, venituri din chirii - 

101.545 lei  și sponsorizări -  2.700 lei.  Din aceste sume, s-au efectuat plăţi în cuantum total 

de 38.382 lei,  dupa cum urmează : 

– pentru cheltuieli curente  - 38.382 lei 

– pentru bunuri și servicii  -  30.885 lei 

– achitat transport  – 7.251 lei 

– pentru alte servicii de întreținere  -16.995 lei 

– pentru bunuri de natura obiectelor de inventar   - 1547  lei ; 

– pentru deplasări interne -  1.388 lei 
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 ANUL ȘCOLAR 2014-2015 

 

DOMENIUL CURRICULUM 

 

 Reţeaua şcolară- Structura claselor în anul şcolar 2014-2015: 

 

 Date statice privind promovabilitatea la sfârșitul anului 2014-2015 

 

Clasa 

Nr. elevi 

început 

an școlar 

Nr. elevi 

rămași la 

sf. an 

şcolar 

Nr. elevi 

promovați 
Promovați cu medii 

Repetenţi 

NR. (%) 5-6,99 7 – 8,99 9 – 10 

LICEU ZI 

IX T 1 32 30 29 96,67 3 25 1 1 

IX T 2 32 29 29 100 5 19 5 0 

TOTAL 

a IX-a 
64 59 58 98,31 8 44 6 1 

X A 17 18 15 83,33 5 10 0 3 

X T 1 27 27 25 92,59 2 21 2 2 

X T 2 29 29 29 100 7 15 7 0 

Total 

a X-a 
73 74 69 93,24 14 46 9 5 

XI A 28 20 20 100 3 14 3 0 

XI T  29 24 24 100 1 15 8 0 

Forma de învǎţǎmânt Specializări/Calificǎri 
Nr. 

clase 

Nr. de 

elevi 

Liceu zi-ruta directă 

Filiera tehnologică 

Profil tehnic 

Profil servicii 

Tehnician designer vestimentar 

Tehnician în turism 

5 

6 

  86 

203 

Liceu seral- ruta directă 

Filiera tehnologică 

Profil tehnic 

 

 

Tehnician designer vestimentar 

 

 

4 

 

 

104 

Liceu seral- ruta progresivă 

Filiera tehnologică 

Profil tehnic 

 

Tehnician în industria textilă 

 

3 

 

71 

Şcoala Postliceală – ZI  

Domeniul: Turism 
Asistent manager unităţi hoteliere 4 158 

Şcoala Profesională – ZI  

Domeniul: Industrie Textilă şi 

Pielărie 

Confecţioner produse textile 3 63 

TOTAL  
25 685 
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Clasa 

Nr. elevi 

început 

an școlar 

Nr. elevi 

rămași la 

sf. an 

şcolar 

Nr. elevi 

promovați 
Promovați cu medii 

Repetenţi 

NR. (%) 5-6,99 7 – 8,99 9 – 10 

Total 

a XI-a 
57 44 44 

     100 
4 29 11 0 

XII A 20 19 19 100 4 11 4 0 

XII B 21 21 21 100 3 11 7 0 

XII T1 30 28 28 100 0 20 8 0 

XII T2 24 24 24 100 2 15 7 0 

Total 

A XII-a  
95 92 92 

100 
9 57 26 0 

Total 

Liceu-RD 
289 269 263 97,77 35 176 52 6 

ȘCOALA POSTLICEALĂ –ZI 

I PL 1 45 42 42 100 11 18 13 0 

I PL 2 45 44 44 100 22 14 8 0 

Total 

I PL 
90 86 86 100 33 32 21 0 

II PL 31 24 24 100 0 14 10 0 

II PL 37 37 37 100 5 18 14 0 

Total 

II PL 
68 61 61 100 5 32 24 0 

Total 

Postliceal

ă 

158 147 147 100 38 64 45 0 

LICEU SERAL –RUTA DIRECTĂ 

IX S 25 24 17 70,83 11 6 0 7 

XS 25 22 22 100 18 4 0 0 

XI S/I 26 25 25 100 10 14 1 0 

XI S/II 28 25 25 100 13 12 0 0 

Total  

Liceu-RD 

seral 

104 96 89 92,71 52 36 1 7 

LICEU SERAL –RUTA PROGRESIVĂ 

XIII TCS  29 23 22 95,65 14 8 0 1 

XIV TCS 

1 
23 22 22 100 14 8 0 0 

XIV TCS 

2 
19 17 17 100 4 13 0 0 

Total  

Liceu-RP 

Seral 

71 62 61 98,39 32 29 0 1 

Total  175 158 150 94,94 84 65 1 8 
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Clasa 

Nr. elevi 

început 

an școlar 

Nr. elevi 

rămași la 

sf. an 

şcolar 

Nr. elevi 

promovați 
Promovați cu medii 

Repetenţi 

NR. (%) 5-6,99 7 – 8,99 9 – 10 

Liceu-

Seral 

Total 

Liceu 
622 574 560 97,56 157 305 98 14 

ŞCOALA PROFESIONALĂ - ZI 

IX P 27 27 18 85,71 7 9 2 9 

X P 16 16 12 75,00 3 9 0 4 

XI P 20 20 18 90,00 12 6 0 2 

Total  

Înv. Prof 
63 63 48 76,19 22 24 2 15 

TOTAL 

UNITATE 
685 637 608 95,45 179 329 100 29 

 

În urma analizei datelor statistice de la sfârșitul anului şcolar, se observă o creștere a 

promovabilității față de anul școlar 2013-2014, la clasele din învăţământul liceal zi şi seral 

și o scădere la învățământul profesional. 

 Date statistice privind frecvența elevilor la cursuri în anul școlar 2014-2015 

 

Clasa 

Nr. elevi rămași la 

sfârșitul  

anului şcolar 

Absențe Frecvența 

Total Motivate Nemotivate % 

LICEU ZI 

IX T 1 30 2166 1515 651 94,00 

IX T 2 29 2816 2596 220 91,70 

TOTAL 

a IX-a 
59 4982 4111 871 92,85 

X A 18 3040 1339 1701 81,30 

X T 1 27 1313 787 526 91,89 

X T 2 29 2292 2152 140 92,55 

TOTAL 

a X-a 
74 6645 4278 2367 88,58 

XI A 20 2308 1771 537 89,87 

XI T  24 764 745 19 97,00 

TOTAL 

a XI-a 
44 3072 2516 556 93,44 

XII A 19 1627 1231 396 90,79 

XII B 21 1725 1347 378 91,70 

XII T 1 28 1407 1167 240 94,76 

XII T 2 24 1600 1408 192 95,00 

TOTAL 92 6359 5153 1206 93,06 
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Clasa 

Nr. elevi rămași la 

sfârșitul  

anului şcolar 

Absențe Frecvența 

Total Motivate Nemotivate % 

XII R.D. 

TOTAL 

LICEU-RD 
269 21058 16058 5000 91,98 

ȘCOALA POSTLICEALĂ – ZI 

I PL 1 42 492 300 192 98,92 

I PL 2 44 788 264 524 73,00 

TOTAL 

Anul I PL 
86 1270 554 716 85,96 

II PL 24 214 3 211 98,67 

II PL 37 251 32 219 96,00 

TOTAL 

Anul II PL 
61 465 35 430 97,33 

TOTAL 

POSTLICEALA 
147 1735 589 1146 91,65 

TOTAL 

LICEU ZI 
416 22793 16647 6146 91,82 

LICEU SERAL –RUTA DIRECTA 

IX S 24 1369 570 799 93,11 

X S 22 1844 901 943 91,48 

XI S/I 25 281 96 185 99,29 

XI S/II 25 399 134 265 98,32 

TOTAL  

LICEU-RD 

SERAL 

96 3893 1701 2192 95,55 

LICEU SERAL –RUTA PROGRESIVĂ 

XIII TCS  23 1328 545 783 97,50 

XIV TCS  1 22 261 20 241 99,00 

XIV TCS  2 17 208 81 127 98,00 

TOTAL  

LICEU-RP 

SERAL 

62 1797 646 1151 98,17 

TOTAL  

LICEU-

SERAL 

158 5690 2347 3343 96,86 

TOTAL  

LICEU 
574 28483 18994 9489 94,34 

ȘCOALA PROFESIONALĂ – ÎNVĂȚĂMÂNT ZI 

IX P 27 5191 1745 3446 83,57 

X P 16 2899 1039 1860 84,56 

XI P 20 2503 1033 1470 89,44 

TOTAL 63 10593 3811 6776 85,86 
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Clasa 

Nr. elevi rămași la 

sfârșitul  

anului şcolar 

Absențe Frecvența 

Total Motivate Nemotivate % 

SC.PROF. 

TOTAL 

UNITATE 
637 39076 22811 16265 90,10 

 

 

 
 

 

 Rezultate la examene 

 

 Examen de bacalaureat 

Anul şcolar 

Examenul de bacalaureat 

2014-2015 

Sesiune I Sesiune II 

Procentul de promovare la nivel de şcoală 
62% 

48,39 

 

Procentul de promovare la nivel de judeţ 

83,42 

 

33,20 
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Nr. total absente/elev Nr. absente nemotivate/elev

2010/2011 45.84 12.43

2011/2012 29.51 14.36

2012/2013 25.3 11.18

2013/2014 38.84 16.15

2014/2015 57.05 23.74
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 Examenele de certificare a competenţelor profesionale 

 

Nivel 

Examenele de certificare a 

competenţelor profesionale 

2014 - 2015 

 Nr. Elevi înscrişi % 

Nivel 2 înv.profesional - - 

Nivel 3 înv. profesional 18 100% 

Nivel 3 liceu - - 

Nivel 4 liceu 89 100% 

Nivel 3+înv.postliceal - - 

Nivel  5  înv.postliceal 48 100% 

Total  155 100% 

 

 

 Premii şi menţiuni la competiții: 

 

Premiul I  la secțiunea ecologizarea spațiilor verzi, la în cadrul proiectului comunitar 

,, Iubeşte Clujul curat!,, 

- Premiul I la Olimpiada INTERDISCIPLINARA TEHNICA, specializarea 

Tehnician Designer Vestimentar, etapa Județeană, eleva Georgiu  Liana, clasa XI A 

- Premiul I la sectiunea “Prezentare rochia de gală” în cadrulConcursului Național 

Tehnic Textil INGTEX” ,  ediţia a 4 -a, ARAD, mai 2015 

- Premiul I la  Concursul  Regional România Turistica-Secţiunea Prezentarea unui 

circuit turistic, Petric Flaviu, Ignat Victoria, clasa IX T1 

- Premiul I Concursul  Regional România Turistica-Secţiunea Prezentarea unui element 

de specific local, elevele Sabău Ştefania, Olteanu Alexandru,clasa IX T2 
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- Premiul I la Concursul  Regional Hotelierii ştiu şi câştigă, elevele Munteanu Lucia, 

Hossu Adriana, Giurgiu Ana-Maria, clasaX T2 

- Premiul special  la Concursul Regional Târgul Firmelor de Exerciţiu Alba Carolina, 

Alba Iulia- Secţiunea Cel mai bun stand, elevii Rusu Nadia, Puşcaş Dragoş, Busoiu 

Tudor, Butur Oana, Şerban Silvia, Clasa XII T2 

- Premiul I  la SimpozionulInternaţional “DEZVOLTARE LOCALĂ ANCORATĂ 

ÎN VALORI TRADIŢIONALE”, Brăila, Lucrarea „ Tradiţii ale tinerilor germani  

din Ardeal”, eleva Iuga Maria Alexandra, clasa XII A 

- Premiul I la Simpozionul Interjudețean „METAMORFOZE”, Satu-Mare, Lucrarea 

„ Tradiţii ale tinerilor maghiari din Ardeal”Acreţoaie Iulia Maria, clasa XII A 

- Premiul Special  la secţiunea Comunicări de specialitate ale elevilor pentru   lucrarea  

“Moda Eco-Friendly” 

- Premiul I si Mentiune la sectiunea  “Schița Creație Vestimentară” în 

cadrulConcursului Național Tehnic Textil INGTEX” ,  ediţia a 4 -a, ARAD, mai 2015 

- Premiul I  la secțiunea Recrutarea în cadrul Concursului Regional “Ziua 

Antreprenorului” 

- Premiul II la secțiunea de Promovare a unui produs în cadrul Concursului Regional 

“Ziua Antreprenorului 

- Premiul II la  Concursul Județean „Alimentație sănătoasă” , elevele Ignat Victoria, 

Danci Lăcrămioara, Tămas Sonia, Jecan Adela, X T1 

- Premiul II și III la sectiunea „ Rochia de epocă” în cadrul Concursului Regional  “ 

METAMORFOZE” , Editia a VI- a, aprilie  2015, Satu- Mare 

- Menţiune la Concursul  Regional Târgul Firmelor de Exerciţiu Alba Carolina, Alba 

Iulia- Secţiunea Materiale Promoţionale, elevii Aşchilean Alexandru, Sechei Florina, 

Crişan Larisa, Man Ioana, clasa XII T2. 

 

 

                                      DOMENIUL RESURSE UMANE 

 

 Număr total de cadre didactice/personal didactic auxiliar/personal nedidactic 

 

Tip de personal 
Tip de 

încadrare 

2010 - 2011 2011 - 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Personal 

didactic 

Titulari 39 79,59 28 70,00 29 76,31 28 73,69 33 91,67 

Suplinitori 10 20,41 12 30,00 9 23,69 10 26,31 3 8,33 

Personal 

didactic auxiliar 
Titulari 9 90,00 9 90,00 10 100 10 100 11 100 

Personal 

nedidactic 
Titulari 23 100 20 86,96 20 90,90 18 100 13 100 

TOTAL personal 81 - 76 - 68 - 66 - 60 - 
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Se constată o scădere a numărului de cadre didactice, în condițiile scăderii efectivelor 

de elevi și în același timp o scădere a numărului de suplinitori, față de numărul cadrelor 

didactice titulare. 

 

 Raport număr elevi/număr posturi, pe fiecare pe fiecare nivel de învățământ  

 

Forma de învățământ Număr posturi Număr elevi Raport 

Liceu  ZI 20,20 289 14,31 

Liceu  SERAL 7,60 175 23,03 

Postliceal   ZI 4,02 158 39,30 

Profesională ZI 5,28 63 11,93 

TOTAL 37,10 685 18,46 
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 Profesionalizarea meseriei de cadru didactic prin activităţi de formare continuă: 

 perfecţionare prin grade didactice- 7 cadre didactice 

  activităţi de formare / perfecţionare-12 cadre didactice 

 activități  metodice – 7 cadre didactice 

 perfecționare prin formare continuă /alte specializări- 4 cadre didactice 

 

DOMENIUL RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

 

 Dotări  

Baza materială utilizată a constat din 21 săli de clasă, 7 laboratoare, 19 cabinete, 

teren de sport, sală de sport, cămin, cantină, bibliotecă școlară și  centrul de documentare și 

informare, cabinet medical, cabinetul psihologului școlar, sală a Consiliului elevilor, capelă 

şcolară, sală pentru redacţia revistei şcolii, sala multimedia, dotate corespunzator asigurării 

unor condiții foarte bune  de desfășurare a activităților școlare şi extraşcolare. 

  Baza logistică conține  pe lângă cele  2 cabinete de informatică, dotarea cu 

calculatoare a tuturor cabinetelor cadrelor didactice și a spațiilor administrative din şcoală : 

directori, secretariat, contabilitate, bibliotecă, Consiliul elevilor, CEAC, administrator, 

pedagogi.  

 

 Burse și programe de finanțare oferite elevilor.  

Burse de merit și de studiu- s-a acordat un număr de 169 burse, în cuantum de 

276.290 lei distribuite astfel: 

     - 51 burse de merit  -în cuantum de  29.110 lei. 

     - 48 burse de studiu -în cuantum de  18.385 lei. 

     Burse sociale-31 de burse, în cuantum de 10.639 lei distribuite astfel: 

    -   8 burse de orfan  

    -   2 burse  medicale  

    - 14 burse  pentru elevi proveniti din mediul rural  

    -   7 burse pentru  elevi cu venituri mici pe familie    

     Burse pentru elevii din Republica Moldova - s-au acordat unui număr de 17 elevi, 

bursieri ai statului roman, de cetațenie moldovenească, în cuantum de 44.289 lei. 
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          Bursa profesională destinată tuturor elevilor care frecventează învățământul 

profesional s-a acordat  unui număr de 59 elevi, în cuantum de 60.962 lei. 

Programului „ Bani de liceu”- în cuantum de 24.066 lei a avut următoarea dinamică 

a benefeciarilor: 

SEPTEMBRIE 2014  - 17 beneficiari - în cuantum de 1.530 lei 

OCTOMBRIE  2014  - 17 beneficiari  - în cuantum de 3.060 lei 

NOIEMBRIE     2014 - 17 beneficiari  - în cuantum de 3.060 lei 

DECEMBRIE  2014  - 16 beneficiari  -în cuantum de  1.760 lei 

IANUARIE      2015  - 16 beneficiari  -în cuantum de  2.416 lei 

FEBRUARIE   2015  - 16 beneficiari  -în cuantum de  2.460 lei 

MARTIE         2015  - 16 beneficiari  -în cuantum de  2.880 lei 

APRILIE  2015  - 15 beneficiari  -în cuantum de  1.890 lei 

MAI                  2015  - 15 beneficiari  -în cuantum de  2.700 lei 

IUNIE               2015  - 12 beneficiari  -în cuantum de  2.160 lei 

IULIE               2015  - 12 beneficiari  -în cuantum de     450 lei 

                   

 Resurse financiare  

Sursele de finanţare ale  unității sunt compuse din: alocații bugetare de la bugetul de 

stat şi bugetul local şi venituri proprii. 

          Fondurile alocate din  Bugetul local în anul 2015  Colegiului Tehnic Napoca au fost 

de 3.267.000 lei distribuite astfel : 

 titlul 10 Cheltuieli de personal 2.026.000 lei, din care sentinţe judecătoreşti 

445.000 lei  

 titlul 20 Bunuri şi servicii  1.048.000 lei . 

 titlul 57 Transport elevi Ratuc  123.000 lei 

 titlul 59 Burse elevi 70.000 lei  

 Fondurile alocate din  Bugetul  de stat în anul 2015  Colegiului Tehnic Napoca au 

fost de 137.319 lei distribuite astfel : 

 titlul 10 Cheltuieli de personal 20.000 lei 

 titlul 20 Bunuri şi servicii  500 lei . 

 titlul 57 Transport elevi  25.191 lei 

 titlul 59 Burse elevi 91.628 lei  

              Din bugetul alocat pe parcursul anului financiar  până la data de 31.08.2015  au fost 

efectuate plăţi în valoare de 2.055.991 lei din care : 

 Cheltuieli de personal :1.435.526 lei ; 

 Bunuri şi servicii întreţinere spaţii învăţământ 501.458 lei, din care :  

              -achitat srvicii utilităţi (gaz, curent,apă, salubritate) 272.224 lei  

              -achitat servicii transport navetă  profesori  1.922 lei  

              -achitat materiale cu caracter functional 13.295 lei 

              -achitat servicii de întreţinere 63.474 lei  

              - reparatii curente 139.853 lei 

              -dotari obiecte de inventar 482 lei 

              -alte cheltuieli(telefon ,materiale curăţenie, piese de schimb etc.) 10.208 lei 

 Achitat transport local Ratuc pt elevi 77.965 lei 
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 Veniturile proprii ale unitaţii realizate la 31.08.2015 au fost de 98.264l ei. Din 

componenţa lor fac parte venituri din cazări (50.347 lei), taxe și alte  venituri (1940 lei ) și 

venituri din chirii (45.977 lei ) și sponsorizări( 2.025 lei),  din care s-au efectuat plăţi în total 

de 18.281 lei,  dupa cum urmează :  

 pentru cheltuieli de personal: 5.421 lei 

 pentru bunuri și servicii : 12.860 lei 

 

      ANUL ŞCOLAR 2015-2016 

 

DOMENIUL CURRICULUM 

 

 

 

 Rezultatele elevilor la sfârșitul anului şcolar 

 

       Situația statistică a promovabilității arată astfel: 

 

Clasa 

Nr. 

elevi 

încep

ut an 

şcolar 

Nr. 

elevi 

rămaşi 

la 

sfârşit 

an 

Nr. elevi promovaţi Promovaţi cu medii 

Repetenţi 
Nr. (%) 5-6,99 7 – 7,99 

8 –

8,99 
9-10 

LICEU ZI 

IX T 1 32 30 30 100 0 17 13 0 0 

IX T 2 31 29 29 100 1 10 15 3 0 

Total 

a IX-a 
63 59 59 100 1 27 28 3 0 

Forma de învǎţǎmânt Specializări/Calificǎri Nr. clase 
Nr. de elevi 

 

Liceu zi-ruta directă 

Filiera tehnologica 

Profil tehnic 

Profil servicii 

Tehnician designer vestimentar 

Tehnician în turism 

2 

7 

  47 

202 

Liceu seral- ruta directă 

Filiera tehnologică 

Profil tehnic 

 

 

Tehnician designer vestimentar 

 

 

6 

 

 

198 

Liceu seral- ruta progresivă 

Filiera tehnologică 

Profil tehnic 

 

 

 

Tehnician în industria textilă 

 

 

 

1 

 

 

 

30 

Şcoala Postliceală – ZI  
Domeniul: Turism 

Asistent manager unitati hoteliere 4 62 

Şcoala Profesională – ZI  
Domeniul:  

Industrie Textilă şi Pielărie 

Turism şi alimentaţie publică 

 

 

Confecţioner produse textile 

Lucrător în hotelărie 

 

1 

2 

 

18 

47 

Total unitate şcolarǎ 
23 704 
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Clasa 

Nr. 

elevi 

încep

ut an 

şcolar 

Nr. 

elevi 

rămaşi 

la 

sfârşit 

an 

Nr. elevi promovaţi Promovaţi cu medii 

Repetenţi 
Nr. (%) 5-6,99 7 – 7,99 

8 –

8,99 
9-10 

X T 1 31 29 26 89,66 4 16 6 0 3 

X T 2 30 29 24 82,76 3 7 8 6 5 

Total 

a X-a 
61 58 50 86,20 7 23 14 6 8 

XI A 25 19 18 94,73 2 8 7 1 1 

XI T 1 25 25 25 100 1 14 7 3 0 

XI T 2 29 26 26 100 0 3 14 9 0 

Total 

a XI-a 
79 70 69 98,57 3 25 28 13 1 

XII A 22 19 19 100 7 5 4 3 0 

XII T 24 24 24 100 0 3 13 8 0 

Total 

a XII-a  
46 43 43 100 7 8 17 11 0 

Total 

Liceu 
249 230 221 96,09 18 83 87 33 9 

ŞCOALA POSTLICEALĂ –ZI 

I PL 1 37 37 37 100 9 12 12 4 0 

I PL 2 38 38 38 100 4 18 11 5 0 

Total 

I PL 
75 75 75 100 13 30 23 9 0 

II PL1 43 39 39 100 8 10 15 6 0 

II PL2 44 39 39 100 11 13 11 4 0 

Total 

II PL 
87 78 78 100 19 23 26 10 0 

Total 

Postliceală 
162 153 153 100 32 53 49 19 0 

TOTAL 

ZI 
411 383 374 97.65 50 136 136 52 9 

LICEU SERAL –RUTĂ DIRECTĂ 

IX S 28 31 31 100 28 2 1 0 0 

XS 37 31 31 100 26 4 1 0 0 

XI S/I 48 43 43 100 39 4 0 0 0 

XI S/II 34 29 29 100 27 1 1 0 0 

XII S 1 26 24 24 100 23 1 0 0 0 

XII S 2 25 24 24 100 13 9 2 0 0 

Total  

liceu-ruta 

directă 

seral 

164 182 182 100 156 21 5 0 0 

LICEU SERAL –RUTĂ PROGRESIVĂ 

XIV TCS  30 25 25 100 20 5 0 0 0 

Total  

liceu-rută 

progresivă 

seral 

30 25 25 100 20 5 0 0 0 
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Clasa 

Nr. 

elevi 

încep

ut an 

şcolar 

Nr. 

elevi 

rămaşi 

la 

sfârşit 

an 

Nr. elevi promovaţi Promovaţi cu medii 

Repetenţi 
Nr. (%) 5-6,99 7 – 7,99 

8 –

8,99 
9-10 

Total  

liceu-seral 
228 207 207 100 176 26 5 0 0 

Total liceu 639 590 581 98.47 226 162 141 52 9 

ŞCOALA PROFESIONALĂ 

IX P 1 22 20 15 75,00 2 8 5 0 5 

IX P 2 22 22 19 86,36 2 7 8 2 3 

X P 21 22 16 72,73 7 7 1 1 6 

Total  

Înv. prof. 
65 64 50 78,12 11 22 14 3 14 

Total 

unitate 
704 654 631 96,48 237 184 155 55 23 

              

             

 Se constată că promovabilitatea este de 100% la clasele a IX-a, faţă de alţi ani şcolari, 

ceea ce se poate interpreta ca o premisă a creşterii calităţii, în perspectivă. 

            În ceea ce privește situația elevilor cu situația școlară neîncheiată, numărul lor este 

mai mare la clasele de seral, o justificare fiind faptul că mulți dintre elevi lucrează în 

schimburi și acumulează astfel și multe absențe. Situaţia comparativă a promovabilităţii în 

ultimii 5 ani arată astfel   

 

 

Statistici comparative 

 

 Promovabilitatea la sfârșitul anului şcolar în  ultimii 5 ani 

 

 

Nivel 
Promovabilitatea (%) 

2011 - 2012 2012-2013 2013-2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

Liceu  zi 89,62 97,15 94,05 97,77 100 
Liceu  seral 96,78 93,05 80,37 94,94 96,09 
S.A.M, An 

completare 

Sc.Profesionala zi 
88,52 91,66 86,11 76,19 78,12 

Postliceala zi 100 100 100 100 100 

TOTAL ŞCOALA 93,73 95,47 90,13 95,45 96,48 
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În urma analizei datelor statistice de la sfârșitul anului şcolar, se observă o creștere 

a promovabilității față de anii școlari precedenți la toate nivelele. 

 

   Statistica elevilor rămaşi repetenţi la sfârșitul anului şcolar pe ultimii 5 ani 

 

Nivel 
Repetenţie (%) 

2011 - 2012 2012-2013 2013-2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

Liceu  zi 10,37 3,54 5,95 2,23 3,91 
Liceu  seral 3,21 7,16 19,63 5,06 0 
S.A.M, An 

completare 

Sc.Profesionala zi 
11,48 16,66 13,89 23,81 21,88 

Postliceala zi 0 0 0 0 0 

TOTAL ŞCOALA 7,69 5,37 9,50 4,55 3,52 
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       Procentul de elevi rămaşi repetenţi la sfârşitul anului şcolar este mult mai mic decât în 

anii școlari trecuți datorită scăderii procentului la liceu  seral, şi învățământul profesional.  

            

 Starea disciplinară a elevilor la sfârşitul anului şcolar   

  

Clasa 

Nr. elevi rămaşi 

la sfârşitul 

anului şcolar 

Note la purtare Note la purtare sub 7 Elevi 

exmatricu

laţi 
De 7 -9,99 Sub 7 

Pentru 

absenţe 

Alte 

motive 

LICEU ZI 
IX T1 30 3 0 0 0 0 

IX T 2 29 1 0 0 0 0 

Total 

a IX-a 
59 4 0 0 0 0 

X T 1 29 6 4 4 0 0 

X T 2 29 10 0 0 0 0 

Total 

a X-a 
58 16 4 4 0 0 

XI A 19 0 12 12 0 1 

XI T1  25 6 0 0 0 1 

XI T2 26 2 0 0 0 0 

Total 

a XI-a 
70 8 12 12 0 2 

XII A 19 13 0 0 0 0 

XII T 24 0 0 0 0 0 

Total 

A XII-a  
43 13 0 0 0 0 

Total liceu zi 230 41 16 16 0 2 

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ – ZI 
An I PL 1 37 0 0 0 0 0 

An I PL 2 38 8 0 0 0 0 

Total An 

I PL 
75 8 0 0 0 0 

An II PL 1 39 0 4 4 0 4 

An II PL 2 39 0 4 4 0 4 

Total An II 

PL 
78 0 8 8 0 8 

Total 

Postliceală 153 8 8 8 0 8 

Total zi 383 49 24 24 0 10 

LICEU SERAL –RUTĂ DIRECTĂ 

IX  S 31 1 0 0 0 0 

X S 31 4 0 0 0 8 

XI S/I 43 0 0 0 0 8 

XI S/II 29 14 0 0 0 2 

XII S1 24 0 0 0 0 0 

XII S2 24 0 0 0 0 3 

Total  Liceu 
seral –ruta direc 182 19 0 0 0 21 

LICEU SERAL –RUTĂ PROGRESIVĂ 

XIV TCS  25 7 0 0 0 5 
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Clasa 

Nr. elevi rămaşi 

la sfârşitul 

anului şcolar 

Note la purtare Note la purtare sub 7 Elevi 

exmatricu

laţi 
De 7 -9,99 Sub 7 

Pentru 

absenţe 

Alte 

motive 

Total Lic 

seral-ruta 

progresivă 
25 7 0 0 0 5 

Total  

Liceu seral 
207 26 0 0 0 26 

Total liceu 590 75 24 24 0 36 

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT ZI 

IX P1 20 4 6 6 0 0 

IX P2 22 0 4 4 0 0 

X P 22 6 5 5 0 0 

TOTAL  

Înv. Prof. 
64 10 15 15 0 0 

TOTAL 

UNITATE 
654 85 39 39 0 36 

 
       Procentul de elevi cu nota scăzută la purtare sub 7 este de  5,96%, față de 5,34% la 

sfârșitul anului şcolar 2014-2015. 

       Procentul de elevi exmatriculați este de 5,11%,  față de 3,94%  la sfârșitul anului şcolar 

2014-2015. 

       În schimb,  procentul de elevi sancționați pentru abateri disciplinare este de 22,72%, cu 

mult în scădere față de 24,18% la sfârșitul anului 2014-2015.   
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purtare sub 7

Procent elevi exmatriculati Procent elevi sanctionati pt. abateri
disciplinare

2011/2012 4.48 1.76 32.97

2012/2013 3.1 3.86 29.74

2013/2014 7.94 2.37 12.15

2014/2015 5.34 3.94 24.18

2015/2016 5.96 5.11 22.72
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 Frecventa elevilor  

           Distribuția absențelor pe filiere și clase se prezintă astfel: 

 

                                                                              

Clasa 

Nr. elevi rămaşi la 

sfârşitul  

anului şcolar 

Absenţe Frecvenţa 

Total Motivate Nemotivate % 

LICEU ZI 

IX T 1 30 1262 1010 252 97,86 
IX T 2 29 1309 1156 153 96,13 

Total 

a IX-a 
59 2571 2166 405 96,99 

X T 1 29 2831 798 2033 92,00 
X T 2 29 2979 2492 487 91,55 

Total 

a X-a 
58 5810 3290 2520 91,77 

XI A 19 2411 1747 664 88,00 
XI T1  25 1300 893 407 95,44 
XI T2 26 1412 1290 122 95,00 

Total 

a XI-a 
70 5123 3930 1193 92,81 

XII A 19 1814 1323 491 91,16 

XII T 24 460 458 2 98,25 

Total 

A XII- 
43 2274 1781 493 94,70 

Total liceu zi 230 15778 11167 4611 94,06 

ŞCOALA POSTLICEALĂ – ZI 
An I PL 1 37 138 46 92 99,28 

An I PL 2 38 162 23 139 98,00 

Total 

Anul I PL 
75 300 69 231 98,64 

An II PL 39 458 10 448 90,00 
An II PL 39 679 312 367 90,00 

Total 

Anul II PL 
78 1137 322 815 90,00 

Total postliceală 153 1437 391 1046 94,32 

Total zi 383 17215 11558 5657 94,19 

LICEU SERAL –RUTĂ DIRECTĂ 

IX S 31 771 659 112 96,99 

X S 31 1933 1022 911 91,57 

XI S/I 43 532 17 515 97,00 

XI S/II 29 381 31 350 89,00 

XII S1 24 658 405 253 97,03 

XII S2 24 660 380 280 95,00 

Total  

Liceu seral-

ruta directă 

182 4935 2514 2421 94,43 

LICEU SERAL –RUTĂ PROGRESIVĂ 

XIV TCS 25 634 322 312 97,29 
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Clasa 

Nr. elevi rămaşi la 

sfârşitul  

anului şcolar 

Absenţe Frecvenţa 

Total Motivate Nemotivate % 

Total Liceu 

seral-ruta 

progresivă 
25 634 322 312 97,29 

Total  seral 207 5569 2836 2733 95,86 

Total liceu 590 22784 14394 8390 95,02 

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT ZI 

IX P1 20 3261 1589 1672 86,93 

IX P2 22 1979 1195 784 92,79 

X P 22 3360 1068 2292 85,85 

Total 

înv.prof. 
64 8600 3852 4748 88,52 

Total unitate 654 31384 18246 13138 91,77 
 

        Se constată o ameliorare a acestui indicator, datorată în mare parte introducerii 

catalogului on-line. 

 

 Examene de absolvire 

 

 Examenul de bacalaureat 

 

    -sesiunea iunie – iulie 2016 

 

NR ELEVI  

ÎNSCRIŞI 

NR ELEVI 

PREZENŢI 

NR ELEVI 

PROMOVAŢI 

PROCENT DE 

PROMOVARE 

Prom

oţia 

2016 

Promo

ţii 

anterio

are 

Tot

al 

Prom

oţia 

2016 

Promo

ţii 

anterio

are 

Tot

al 

Prom

oţia 

2016 

Promo

ţii 

anterio

are 

Tot

al 

Prom

oţia 

2016 

Promo

ţii 

anterio

are 

Total 

 

24 

 

11 

 

35 

 

24 

 

11 

 

35 

 

16 

 

8 

 

24 

 

66,66

% 

 

72,72

% 

 

68,5

7% 

 

 

 -sesiunea august – septembrie 2016 

 

 

NR ELEVI  

ÎNSCRIŞI 

NR ELEVI 

PREZENŢI 

NR ELEVI 

PROMOVAŢI 

PROCENT DE 

PROMOVARE 

Prom

oţia 

2016 

Promo

ţii 

anterio

are 

Tot

al 

Prom

oţia 

2016 

Promo

ţii 

anterio

are 

Tot

al 

Prom

oţia 

2016 

Promo

ţii 

anterio

are 

Tot

al 

Prom

oţia 

2016 

Promo

ţii 

anterio

are 

Total 

 

15 

 

8 

 

23 

 

15 

 

6 

 

21 

 

3 

 

1 

 

4 

 

20% 

 

16,66

% 

 

19,0

4% 
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Dacă ne raportăm la numărul total al elevilor înscrişi în clasa a XII-a, procentul de 

promovare este de 44,18% după ambele sesiuni de examen, faţă de procentul de promovare 

raportat la nr. de înscrişi la examenul de bacalaureat de  61,29% după ambele sesiuni, această 

diferenţă fiind dată de elevii care nu au intrat în examen din cauza corigenţelor sau care au 

ales să nu se înscrie la examen. 
 

 Examenul de absolvire a școlii postliceale 
 

 

Nr. elevi 

promovați 

Nota 6-6,99 Nota 7-7,99 Nota 8-8,99 Nota 9-9,99 Nota 10 

Nr. 

note 
% 

Nr. 

note 
% 

Nr. 

note 
% 

Nr. 

note 
% 

Nr. 

note 
% 

56 - - 4 7,14 6 10,71 46 82,14 - - 

 

 

 Premii şi menţiuni la competiţii :       

  
           Premiul I la Concursul Judeţean de proiecte derulate în săptămâna Să ştii mai multe, 

să fii mai bun!, cu proiectul interdisciplinar ,, Fii ghid pentru o zi!” şi calificare la etapa 

naţională a concursului; 

           Premiul Special al Juriului și  Premiul I  la secțiunea ”Așii Reciclării ” la Concursul 

de proiecte,, Iubeşte Clujul curat!,, 

Marele  Premiu și Premiul  I în județul Cluj, la Concursul Național  “Suntem 

generatia in miscare” , ediția a 3-a; 

Premiul Special la  Simpozionul National  “ EXPECTATIVE ”  ediţia a 17-a, ARAD,  

secţiunea Comunicări de specialitate ale elevilor,  eleva Lǎcǎtuş Cristina, clasa a XI-a T1; 

Premiul I la Concursul National Tehnic Textil INGTEX”  ediţia a 6 -a, Universitatea 

“Aurel Vlaicu” , Arad, sectiunea  “Compoziție grafică pentru produse textile”, Lǎcǎtuş 

Cristina, clasa a XI-a T1; 

Premiul  special la Festivalul Internaţional “ Itinerarii culturale” Brăila, ediția 1; 

Premiul I la la Festivalul Internaţional “ Itinerarii culturale” Brăila  la secţiunea   “ 

Obiecte de Artizanat “, editia  I, Danci Lăcrămioara  clasa a. X-a T2 și  Lăcătuş Cristina, clasa 

a XI-a T1; 

Premiul I la la Festivalul Internaţional “ Itinerarii culturale” Brăila  la secţiunea   “ 

Parada portului popular “, ediția 1, Danci Lăcrămioara  clasa a. X-a T2 și  Lăcătuş Cristina, 

clasa a XI-a T1; 

           Premiul I la Concursul Regional “ România turistică ”, ediția a 3-a, secţiunea 

”Prezentarea unui circuit touristic”, Beșleaga Mihaela, Suruceanu Loredana, clasa a IX-a T2; 

Premiul I la Concursul Interjudețean ”Ziua Europeană a Limbilor”, Munteanu Lucia 

Sălcuțan Nicoleta, clasa a XI -aT2 și Melnic Mihaela, Gherțescu Nicoleta,  clasa a XII –aT;       

Premiul I la Concursul Festival  ”Episcop Nicolae Ivan”, ediția a 4-a, eleva Suruceanu 

Loredana, clasa a IX-a T1 ; 

Premiul I la Concursul Județean la Târgul de primăvară al Firmelor de Exercițiu Cluj- 

Napoca, ediția a 3-a, secțiunea cea mai reprezentativă mascotă, Giurgiu AnaMaria, Stan 

Andreea, - FE Napoca Events, clasa a XI -aT2; 

Premiul II la Concursul Județean ” De la musique avant toute chose” , Suruceanu 

Loredana,  clasa a IX –aT2; 

Premiul II la Concursul Regional “ România turistică ”, ediția a 3-a secţiunea 

”Prezentarea  unui element de specific local”, Betea Andreea, Milchiș Cristian,  clasa a IX -

aT2;  
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Premiul II la Concursul Regional “ România turistică ”, ediția a 3-a secţiunea 

“ Hotelierii ştiu şi câştigă ”,, Biriș Loredana, Cenan Andreea, Sabău Ștefania,  clasa a X -aT2; 

Premiul II , la Concursul  Județean Let's hear the music first and foremost, ediția 1, 

Hossu Adriana, clasa a XI-a T2; 

Premiul II la Concursul  Județean, Let's hear the music first and foremost limba 

engleza, ediția 1, Hossu Adriana și Salcuțan Nicoleta clasa a XI-a T2; 

Premiul II, la Concursul  Județean de cultura generală Teen Quiz Competition, ediția 

a 13-a, Mihaela Beşleaga, Loredana Suruceanu clasa a IX-a T1, Lucia Munteanu clasa a a 

XI -aT2; 

Premiul III la Olimpiada interdisciplinară, domeniul turism- Hossu Adriana, clasa a 

XI -aT2; 

Premiul II la Olimpiada de istorie, etapa județeană, Beșleagă Mihaela, clasa a IX -

aT2; 

Premiul III, la Concursul  Județean  Let's hear the music first and foremost limba 

engleza, ediția 1, Suruceanu Loredana, clasa a IX-a T1; 

Premiul III  la Concursul Regional Târgul interjudețean al firmelor de exercițiu – 

Zalău,  ediția a 3-a , secțiunea cel mai bun spot publicitar, Sălcuțan Nicoleta, Hossu Adriana 

Moteoc George, Chira Marian, Cociș Diana, clasa a XI -aT2; 

Premiul III la Concursul Interjudețean ” Questions pour des champions”, Munteanu 

Lucia, Sălcuțan Nicoleta, clasa a XI -aT2 și  Suruceanu Loredana, Beşleaga Mihaela, Betea 

Andreea clasa a IX –aT2; 

Premiul III la Concursul Județean “ Alimentaţie sănătoasă ”, ediția a 4-a , Andraș 

Mădălina, Mariș Sânziana ,clasa a IX-aT1; 

Premiul III la Concursul Regional “ România turistică ”, ediția a 3-a secţiunea 

“ Hotelierii ştiu şi câştigă ”,, Danci Lăcrimioara, Petrule Andreea, Gavrilă Bianca,  clasa a X –

aT1; 

Premiul III la Concursul Regional Târgul firmelor de exercițiu “Alba Carolina” – 

Alba Iulia, ediția a 2-a ,secțiunea ”cel mai bun catalog” Giurgiu AnaMaria, Stan Andreea 

clasa a XI –a T2; 

Premiul special la Concursul Regional Târgul firmelor de exercițiu “Alba Carolina” – 

Alba Iulia, ediția a 2-a , Hossu Adriana,Chira Marian, Cociș Diana, Socaci Bogdan clasa a XI 

–a T2; 

            Premiu de Excelenţă la competiţia  de proiecte“10 pentruCluj- JunioriiClujului-

Speranţele cetăţii”, secţiunea Inovație-realizări în domeniul tehnologic; 

            Premiul II la Concursul Județean la Târgul de primăvară al Firmelor de Exercițiu 

Cluj- Napoca, ediția a 3-a, secțiunea cea mai reprezentativă mascotă, Sălcuțan Nicoleta, 

Hossu Adriana, Moteoc George, Chira Marian, Cociș Diana, clasa a XI -aT2; 

Premiul II la Concursul Regional la Târgul interjudețean al firmelor de exercițiu 

“pregătim antreprenori” – Sibiu, ediția a 2-a, secțiunea cea mai reprezentativă mascotă, 

Sălcuțan Nicoleta, Hossu Adriana, Moteoc George, Chira Marian, Cociș Diana, clasa a XI -

aT2; 

Premiul III la Concursul Județean la Târgul de primăvară al Firmelor de Exercițiu 

Cluj- Napoca, ediția a 3-a, secțiunea cele mai bune materiale publicitare, Chețan Bogdan, Bria 

Bianca, Giurgiu Mădălina, Lăcătuș Cristina,  clasa a XI-a T1; 

Premiul III la Concursul Regional la Târgul interjudețean al firmelor de exercițiu 

“pregătim antreprenori” – Sibiu, ediția a 2-a, secțiunea cel mai bun catalog, Safta Mădălina, 

Vădan Adriana, Stan Andreea, Socaci Bogdan, clasa a XI -aT2; 

          Mentiune la Concursul Județean la Târgul de primăvară al Firmelor de Exercițiu Cluj- 

Napoca, ediția a 3-a, secțiunea cea mai bună prezentare power point, Safta Mădălina 

Vădan Adriana, Stan Andreea, Socaci Bogdan, clasa a XI-a T2; 
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Mentiune la Concursul Județean la Târgul de primăvară al Firmelor de Exercițiu Cluj- 

Napoca, ediția a 3-a, secțiunea cea ma bună echipă, Drândă Camelia, Fuia Sorina, Dan Vlăduț 

Safta Mădălina, clasa a XI-a T1; 

          Mentiune la Concursul National Târgul Firmelor de Exercițiu Rivulus Dominarum 

Tineret, Baia Mare, Moteoc George, Salcuţan Nicoleta, Cociş Diana, Svetenco Anatolie, clasa 

a XI-a T2. 

Mențiune – Concursul Național - Târgul firmelor de exercițiu “Rivulus Dominarum 

Tineret”,  Baia Mare, ediția 8-a, secțiunea cea mai reprezentativă mascotă, Sălcuțan Nicoleta 

Hossu Adriana, Moteoc George, Chira Marian, Cociș Diana, clasa a XI -aT2. 

 

 

DOMENIUL RESURSE UMANE 

 

Număr total de cadre didactice/personal didactic auxiliar/personal nedidactic 

Tip de 

personal 

Tip de 

incadrare 

2011 - 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Personal 

didactic 

Titulari 28 70,00 29 76,31 
28 73,69 33 91,6

7 

29 87,8

8 

Suplinitori 12 30,00 9 23,69 
10 26,31 3 8,33 4 12,1

2 

Personal 

didactic 

auxiliar 

Titulari 9 90,00 10 100 10 100 11 100 11 100 

Suplinitori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Personal 

nedidact

ic 

Titulari 20 86,96 20 90,90 18 100 13 100 11 100 

Suplinitori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL personal 76 - 68 - 66 - 60 - 55 - 

 

 

 
 

Se constată o scădere a numărului de cadre didactice, în condițiile scăderii efectivelor 

de elevi și în același timp ocreştere a numărului de suplinitori, față de anul trecut, în condiţiile 

în care sunt două cadre didactice titulare au fost în concediu îngrijire copil şi au existat două 

pensionări la sfârşitul anului şcolar trecut. 
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 Raport număr elevi/număr posturi, pe fiecare pe fiecare nivel de învățământ  

 
Forma de 

învăţământ 
Număr posturi Număr elevi Raport 

Liceu zi 15,42 249 16,15 

Liceu  seral 8,56 198 23,13 

Postliceală zi 3,89 162 41,64 

Profesională zi 5,49 65 11,83 

TOTAL 34,61 704 20,34 

 

 
 

 
 

 Profesionalizarea meseriei de cadru didactic prin activităţi de formare continuă 

            

  În anul şcolar 2015-2016 cadrele didactice au participat la activităţi de formare, 

distribuite după cum urmează: 

 perfecţionare prin grade didactice- 6 cadre didactice 

 activităţi de formare / perfecţionare-10 cadre didactice 

 activități  metodice – 18 cadre didactice 

 perfecționare prin dobândirea altor specializări- 3 cadre didactice 
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DOMENIUL RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

 

 Dotări   
            Baza  materială utilizată a constat din 21 săli de clasă, 7 laboratoare, 20 de cabinete, 

teren de sport, sală de sport, cămin, cantină, bibliotecă școlară și  centrul de documentare și 

informare, cabinet medical, cabinetul psihologului școlar, sală a Consiliului elevilor, capelă 

şcolară, sală pentru redacţia revistei şcolii, sala multimedia. 

            Baza logistică conține  pe langa cele  2 cabinete de informatică ( cu câte  25  

calculatoare fiecare), dotarea cu calculatoare a tuturor cabinetelor cadrelor didactice și a 

spațiilor administrative din școală : direcțiune, secretariat, contabilitate, biblioteca, Consiliul 

elevilor, CEAC, administrație. 

 

 Burse și programe de finanțare oferite elevilor.  

Pentru anul şcolar 2015 - 2016, s-au aprobat un numă de 186 burse, în cuantum de 

193.242 lei, dintre care: 

 Burse şcolare de merit şi de studiu: 
- 34 burse de merit  -în cuantum de  24.665 lei. 

- 27 burse de studiu  -în cuantum de  16.979 lei. 

            Burse sociale- 46 burse, în cuantum de 25.106 lei: 

-   4 burse de orfan    

-   5 burse medicale  

-  37 burse pentru elevi proveniţi din mediul rural   

 Bursa profesională s-a acordat unui număr de 57 elevi, în cuantum de 78.532 lei.  

             Burse pentru elevi moldoveni s-au acordat unui număr de 12 elevi, bursieri ai 

statului român, de cetăţenie moldovenească, în cuantum de 32.609 lei.           

             Programul Bani de liceu- 10 beneficiari, în cuantum de 15.351 lei. 

 

 Resurse financiare   
Fondurile alocate din  Bugetul local în anul 2016  Colegiului Tehnic Napoca au fost  de 

3.588.000 lei din care  la : 

– titlul 10 Cheltuieli de personal 2.225.000 lei  

– titlul 20 Bunuri și servicii  1.165.000 lei . 

– titlul 57 Transport elevi Ratuc  126.000 lei 

– titlul 59 Burse elevi 72.000 lei  

             Fondurile alocate din  Bugetul stat în anul 2016  Colegiului Tehnic Napoca au fost 

de 214.500 lei din care  la : 

– titlul 10 Cheltuieli de personal  23.500 lei  

– titlul 20 Bunuri și servicii  500 lei . 

– titlul 57 Transport elevi  45.000 lei 

– titlul 59 Burse elevi 145.000 lei  

            Din bugetul alocat pana la 31.08.2016  au fost efectuate plăţi în valoare de 2.036.598 

lei din care : 

– Cheltuieli de personal (buget local + buget de stat) : 1.393.416 lei  

– Bunuri și servicii întreţinere spaţii învăţămant 459.099 lei, distribuite astfel :  

 achitat servicii utilități (gaz, curent, apă, salubritate) 364.172 lei  

 achitat servicii transport navetă  profesori  1.619 lei  

 achitat materiale cu  caracter funcțtional 8.115 lei 

 achitat servicii de întreținere 67.856 lei  

 reparații curente 0 lei 

 dotări obiecte inventar 2.963 lei 
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 alte cheltuieli (telefon , materiale curațenie, piese de schimb, furnituri 

birou,  servicii medicina muncii, cărți premii, cărți bibliotecă  etc.) 

14.374 lei 

 Achitat transport local elevi 50.233 lei  

  Achitat burse elevi buget local (merit, studiu, sociale ) 42.480 lei  

  Achitat navetă elevi :15.381 lei 

 Achitat burse profesional,burse moldoveni și Bani  de liceu : 75.989 lei 

            Veniturile proprii ale unitaţii realizate la 31.08.2016 au fost de  87.646 lei, din 

componenţa lor făcând  parte venituri din cazări 80.190 lei,  taxe si alte  venituri în învăţământ 

3.174 lei și venituri din chirii 4.282 lei  și sponsorizări 2.020 lei . Din aceste sume s-au 

efectuat plăţi în total de 37.428 lei  dupa cum urmează :  

 pentru cheltuieli de personal 5.557 lei 

 pentru bunuri şi servicii  31.871 lei   

 

 

Anul şcolar 2016-2017 

 

DOMENIUL CURRICULUM 

 

 

 

 Rezultatele elevilor la sfârșitul anului şcolar 

Clasa 
Nr. elevi 

început 

an şcolar 

Nr. elevi 

rămaşi 

la sfârşit 

an 

Nr. elevi 

promovaţi 
Promovaţi cu medii Repetenţ

i 
Nr. (%) 5-6,99 7 – 7,99 8 –8,99 9-10 

LICEU ZI 

IX T 1 29 29 29 100 6 10 6 7 - 

IX T 2 29 29 29 100 4 3 14 8 - 

Total 

a IX-a 
58 58 58 100 10 13 20 15 - 

X T 1 32 30 30 100 1 15 9 5 - 

X T 2 32 30 28 93,33 - 8 12 8 2 

Total 64 60 58 96,66 1 23 21 13 2 

Forma de învǎţǎmânt Specializări/Calificǎri Nr. clase 
Nr. de elevi 

 

Liceu zi-ruta directă 

Filiera tehnologică 

Profil tehnic 

Profil servicii 

Tehnician designer 

vestimentar 

Tehnician în turism 
1 

8 

  18 

224 

Liceu seral- ruta directă 

Filiera tehnologică 

Profil tehnic 

 

Tehnician designer 

vestimentar 

 

 

8 

 

 

269 

Şcoala Postliceală – ZI   
Domeniul: Turism 

Asistent manager unități 

hoteliere 
4 155 

Şcoala Profesională – ZI   
Domeniul: Turism și alimentație 

Lucrător hotelier 2 43 

Şcoala Profesională – ZI   
Domeniul: Industrie Textilă şi Pielărie 

Confecţioner produse 

textile 
2 46 

Total unitate şcolarǎ 25 755 
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Clasa 
Nr. elevi 

început 

an şcolar 

Nr. elevi 

rămaşi 

la sfârşit 

an 

Nr. elevi 

promovaţi 
Promovaţi cu medii Repetenţ

i 
Nr. (%) 5-6,99 7 – 7,99 8 –8,99 9-10 

a X-a 

XI T 1 25 24 24 100 5 13 4 2 - 

XI T 2 27 29 27 93,10 - 5 12 10 2 

Total 

a XI-a 
52 53 51 96,22 5 18 16 12 2 

XII A 18 15 14 93,33 4 7 3 - 1 

XII T1 25 27 26 96,29 3 10 9 4 1 

XII T2 25 25 25 100 1 3 15 6 - 
Total 

a XII-a  
68 67 65 97,01 8 20 27 10 2 

Total 

Liceu ZI 242 238 232 97,47 24 74 84 50 6 

ŞCOALA POSTLICEALĂ –ZI 

I PL 1 38 38 38 100 - 3 16 19 - 

I PL 2 40 41 41 100 - 1 22 18 - 

Total 

I PL 
78 79 79 100 - 4 38 37 - 

II PL1 38 33 33 100 1 4 18 10 - 

II PL2 39 32 32 100 - 2 14 16 - 

Total 

II PL 
77 65 65 100 1 6 32 26 - 

Total 

Postliceală 155 144 144 100 1 10 70 63 - 

LICEU SERAL –RUTĂ DIRECTĂ 

IX S 26 21 21 100 17 4 - - - 

XS 47 47 47 100 41 5 1 - - 

XI S 1 48 42 42 100 32 10 - - - 

XI S 2 19 24 24 100 18 5 1 - - 

XII S 1 45 45 45 100 29 16 - - - 

XII S 2 32 33 33 100 30 3 - - - 

XIII S 1 26 26 26 100 12 13 1 - - 

XIII S 2 26 25 22 88,00 14 6 2 - 3 

Total 

Liceu 

Seral 

269 263 260 98,85 193 62 5 - 3 

ŞCOALA PROFESIONALĂ 

IX P  29 27 21 77,77 7 6 6 2 6 

X P 1 21 18 16 88,88 3 6 7 - 2 

X P 2 22 22 20 90,90 4 2 11 3 2 

XI P 17 17 14 82,35 5 4 3 2 3 

Total  

Profesionala 
89 84 71 84,52 19 18 27 7 13 

Total 

unitate 
755 729 707 96,98 237 164 186 120 22 

 

Se constată că promovabilitatea este de 100% la clasele a IX-a, faţă de alţi ani şcolari 

și, de asemenea numărul mare al mediilor generale de peste 9,00 ceea ce se poate interpreta ca 

o premisă a creşterii calităţii, în perspectivă, în schimb este mai scăzută la clasele a XI-a, ceea 
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ce impune găsirea unor metode de creștere a motivației pentru învățare, în vederea ameliorării 

situației la învățătură, cu atât mai mult cu cât îi așteaptă în acest an examenul de bacalaureat. 

  În ceea ce privește situația elevilor repetenți, numărul lor este mai mare la clasele de 

învățământ profesional,  ceea ce demonstrează încă o dată lipsa motivației la acesti elevi, care 

au și un număr mare de absențe, în consecinț nu primesc nici bursa profesională și, în aceste 

condiții, nu vor nici o forță de muncă pregătită și atracativă pentru angajatori, așa cum 

societatea așteaptă de la absolvenți învățământului profesional. 

 

 

 

Statistici comparative 

 

 Promovabilitatea la sfârșitul anului şcolar în  ultimii 4 ani 

 

Nivel 
Promovabilitatea (%) 

2013-2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016-2017 

Liceu  zi 94,05 97,77 96,09 97,47 

Liceu  seral 80,37 94,94 100 98,60 

 Învățământ profesional 86,11 76,19 78,12 84,52 

Înv. Postliceal 100 100 100 100 

TOTAL ŞCOALĂ 90,13 95,45 96,48 96,98 

  

În urma analizei datelor statistice de la sfârșitul anului şcolar, se observă o creștere 

a promovabilității față de anii școlari precedenți la toate nivelele. 

 

Statistica elevilor rămaşi repetenţi pe ultimii 4 ani: 

 

Nivel 
Repetenţie (%) 

2013-2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016-2017 

Liceu  zi 5,95 2,23 3,91 2,52 

Liceu  seral 19,63 5,06 0 1,14 

Înv.Profesional 13,89 23,81 21,88 15,47 

Înv. Postliceal 0 0 0 0 

TOTAL ŞCOALA 9,50 4,55 3,52 3,01 

 

Procentul de elevi rămaşi repetenţi la sfârşitul anului şcolar este mult mai mic decât în anii 

școlari trecuți datorită scăderii procentului la liceu  seral, şi învățământul profesional.  

 

Starea disciplinară a elevilor la sfârşitul anului şcolar   

 Situaţia mediilor la purtare scăzute: 

  

Clasa 

Nr. elevi rămaşi 

la sfârşitul 

anului școlar 

Note la purtare Note la purtare sub 7 Elevi 

exmatricu

laţi 
De 7 -9,99 Sub 7 

Pentru 

absenţe 

Alte 

motive 

LICEU - ZI 

IX T1 29 2 2 2 - - 

IX T 2 29 3 - - - - 

Total a IX-a 58 5 2 2 - - 

X T 1 30 2 1 1 - - 

X T 2 30 2 1 1 - - 
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Clasa 

Nr. elevi rămaşi 

la sfârşitul 

anului școlar 

Note la purtare Note la purtare sub 7 Elevi 

exmatricu

laţi 
De 7 -9,99 Sub 7 

Pentru 

absenţe 

Alte 

motive 

Total 

a X-a 
60 4 2 2 - - 

XI T1  24 7 - - - - 

XI T2 29 8 - - - - 

Total a XI-a 53 15 - - - - 

XII A 15 9 - - - - 

XII T 1 27 9 1 1 - - 

XII T 2 25 1 - - - - 

Total a XII-a  67 19 1 1 - - 

Total liceu zi 238 43 5 5 0 0 

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ – ZI 

An I PL 1 38 - - - - - 

An I PL 2 41 - - - - - 

Total An 

I PL 
79 - - - - - 

An II PL 1 33 - - - - - 

An II PL 2 32 - - - - - 

Total An II 

PL 
65 - - - - - 

Total 

Postliceală 
144 0 0 0 0 0 

LICEU SERAL  

IX  S 21 1 - - - 7 

X S 47 3 - - - 1 

XI S1 42 - - - - - 

XI S2 24 6 - - - 4 

XII S1 45 5 - - - - 

XII S2 33 3 - - - - 

XIII S1 26 - - - - - 

XIII S2 25 - - - - - 

Total  liceu 

seral  
263 17 - - - 12 

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT ZI 

IX P 27 6 4 4 - - 

X P1 18 8 1 1 - - 

X P2 22 3 3 3 - - 

XI P 17 9 5 5 - - 

TOTAL  

Înv. Prof. 
84 26 13 13 - - 

TOTAL 

UNITATE 
729 86 18 18 - 12 

 

 

 

Situaţia comparativă a ultimilor ani şcolari arată astfel: 

Procentul de elevi cu nota scăzută la purtare sub 7 este de 2,46%, față de 5,96% la 

sfârșitul anului şcolar 2015-2016. 
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        Procentul de elevi exmatriculați este de 1,65%,  față de 5,11%  la sfârșitul anului 

şcolar 2015-2016.  

              Procentul de elevi sancționați pentru abateri disciplinare este de 15,91%, cu mult în 

scădere față de 22,72% la sfârșitul anului 2015-2016.   

 

  Frecventa elevilor  

           Distribuția absențelor pe filiere și clase se prezintă astfel: 

 

Clasa 

Nr. elevi rămaşi 

la sfârşitul  

anului școlar 

Absenţe Frecvenţa 

Total Motivate Nemotivate % 

LICEU ZI 

IX T 1 29 1454 1195 259 96,53 

IX T 2 29 1196 980 216 96,59 

Total a IX-a 58 2650 2139 511 96,56 

X T 1 30 1390 890 500 95,93 

X T 2 30 1567 1391 176 95,41 

Total a X-a 60 2957 2281 676 95,67 

XI T1  24 1455 1031 424 94,80 

XI T2 29 2699 2394 305 91,61 

Total a XI-a 53 4154 3425 729 93,21 

XII A 15 1523 1058 465 91,00 

XII T1 27 1626 954 672 95,20 

XII T2 25 1027 965 62 96,14 

Total a XII-a 67 4176 2977 1199 94,11 

Total liceu zi 238 13937 10822 3115 94,89 

ŞCOALA POSTLICEALĂ – ZI 

An I PL 1 38 54 50 4 99,85 

An I PL 2 41 403 247 156 97,00 

Total Anul I PL 79 457 297 160 98,42 

An II PL 33 63 - 63 99,58 

An II PL 32 64 - 64 99,52 

Total Anul II PL 65 127 - 127 99,55 

Total postliceală 144 584 297 287 98,98 

LICEU SERAL 

IX S 21 1062 442 620 92,82 

X S 47 1382 1135 247 96,21 

XI S 1 42 576 224 352 97,11 

XI S 2 24 407 191 216 95,84 

XII S1 45 1244 600 644 97,01 

XII S2 33 922 658 264 96,19 

XIII S1 26 513 405 108 97,83 

XIII S2 25 717 410 307 96,00 

Total  

Liceu seral 263 6823 4065 2758 96,13 

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT ZI 

IX P 27 3775 1753 2022 87,73 
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Clasa 

Nr. elevi rămaşi 

la sfârşitul  

anului școlar 

Absenţe Frecvenţa 

Total Motivate Nemotivate % 

X P1 18 1955 1154 801 92,40 

X P2 22 1341 712 629 95,26 

XI P 17 1361 413 948 92,30 

Total Înv. 

profesional 
84 8432 4032 4400 91,92 

Total unitate 729 29776 19216 10560 94,22 

  

  Situaţia comparativă din ultimii ani şcolari arată o creștere a numărului de 

absențe față de anul școlar trecut: 

-Numărul total de absenţe/elev este de 39,43, faţă de 25,25 în anul școlar  2015-2016. 

-Numărul de absenţe nemotivate/elev este de 13,98, faţă de 9,56 în anul școlar 2015-

2016. 

              

Examene de absolvire 

 

 Examenul de bacalaureat 

 

Sesiunea iunie-iulie 2017 

NR. ELEVI 

ÎNSCRIŞI 

NR. ELEVI 

PREZENŢI 

NR. ELEVI 

PROMOVAŢI 

PROCENT DE 

PROMOVARE 

Prom

oţia 

2017 

Promoţii 

anterioar

e 

Total 
Promoţ

ia 2017 

Promoţii 

anterioar

e 

Total 
Promoţ

ia 2017 

Promo

ţii 

anterio

are 

Total 
Promoţia 

2017 

Promoţii 

anterioare 
Total 

33 11 44 33 10 43 23 4 27 69,70% 40,00% 62,79% 

 

 

 

 

 Sesiunea august 2017 

NR. ELEVI 

ÎNSCRIŞI 

NR. ELEVI 

PREZENŢI 

NR. ELEVI 

PROMOVAŢI 

PROCENT DE 

PROMOVARE 

Prom

oţia 

2017 

Promoţii 

anterioar

e 

Total 
Promoţ

ia 2017 

Promoţii 

anterioar

e 

Total 
Promoţ

ia 2017 

Promoţii 

anterioare 
Total 

Promoţia 

 2017 

Promoţii 

anterioare 
Total 

16 14 30 11 8 19 2 1 3 18,18% 12,50% 15,79% 

 

Raportat la rezultatele ultimilor 4 ani, procentul din acest an, din prima sesiune, promoția curentă 

demonstrează încă o dată creșterea calitativă a absolvenților licelui nostru, care situează școala 

printre primele locuri într-un clasament al liceelor tehnologice la nivel de județ și municipiu. 

 

Anul şcolar 

                               Examenul de bacalaureat 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Sesiune I Sesiune II Sesiune I Sesiune II Sesiune I Sesiune II Sesiune I Sesiune II 

Procent de 

promovare  
66,66% 33,33% 62%% 48,39% 66,66% 20%% 69,70% 18,18% 
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Premii şi menţiuni la competiţii :    

    
- Premiul I obţinut de elevele Suruceanu Loredana, Beşleaga Mihaela (clasa  a X -aT2) şi 

Munteanu Lucia, Salcuţan Nicoleta (clasa a XII-a T2) la concursul organizat cu ocazia Zilei 

Europene a Limbilor («Journée Européene des Langues»), la Colegiul Agricol „Traian 

Săvulescu” Târgu-Mureş, prof. Dan-Pop Mădălina, prof. Valentina Ancău 

- Premiul I obţinut de eleva Suruceanu Loredana din clasa a X-a T2 la concursul « Chants, 

Sons sur Scène », faza pe județ, organizat la Liceul de Muzică Sigismund Toduță, Cluj-

Napoca , prof. Ancău Valentina 

- Premiul I obţinut de eleva Suruceanu Loredana din clasa a X-a T2  în cadrul concursului 

educativ cuprin în CAER, “ Icoana micului creștin” –  secțiunea “Interpretare pricesne”,  

parteneri Mănăstirea Râșca Transilvană, Școala “A. Iancu”, Beliș, prof. Crăciun Cristina 

- Premiul I obţinut de eleva Suruceanu Loredana din clasa a X-a T2  în cadrul concursului 

educativ cuprin în CAER, “ Icoana micului creștin” –  secțiunea “Prezentare port popular”,  

parteneri Mănăstirea Râșca Transilvană, Școala “A. Iancu”, Beliș, prof. Marinela Marc 

- Premiul III obținut de elevele Munteanu Lucia, Salcuțan Nicoleta  clasa a XII-a T2, 

Beșleaga Mihaela, Suruceanu Loredana ,clasa a X-a T2, la concursul regional « Questions 

pour des champions », organizat la Colegiul de Transporturi Transilvania, Cluj-Napoca , prof. 

Valentina Ancău 

- Premiul III  obținut la concursul “ School Idol „-partener Transilvania College, prof. Dan-

Pop Mădălina , prof. Valentina Ancău 

- Premiul III obținut la  Concursul transdisciplinar „ Hristos se naște, slăviți-l! Cuprins în 

CAER 2017, parteneri  ISJ Cluj, Școala Gimnazială “Emil Isac, prof. Crăciun Cristina 

- Premiul Juriului obţinut de eleva Suruceanu Loredana la concursul „In_Cluj_Art”, prof. 

Valentina Ancău 

b)concursuri specifice domeniilor de pregătire: 

- Top 10 placament recogniton award – obținut de către firma de exercițiu ”Pensiunea 

Floarea de Colț” la Târgul Internațional al firmelor de exercițiu Celje, Slovenia, prof. Moricz 

Judith  

- Premiul I  obținut de către firma de exercițiu ”Pensiunea Floarea de Colț ”, în cadrul  

secțiunii ”Cea mai bună pagină Web”, la Târgul Internaţional al firmelor de exercițiu, - 

București, prof. Moricz Judith  

- Premiul I  obținut de către firma de exercițiu Madness Tour, la Târgul Naţional al firmelor 

de exercițiu „Rivulus Dominarum – tineret” Baia Mare,  prof Sofron Paul  

- Premiul I  obținut de către firma de exercițiu Madness Tour, la secțiunea ”Cele mai multe 

tranzacţii” la Târgul Regional al Firmelor de Exerciţiu, Beclean,  prof Sofron Paul 

- Premiul I  obținut de către firma de exercițiu Madness Tour, la secțiunea ” Cel mai bun 

stand” la Târgul Regional al Firmelor de Exerciţiu, Beclean,  prof Sofron Paul 

- Premiul I  obținut de către firma de exercițiu Madness Tour, la secțiunea ” Cea mai bună 

siglă” la Târgul Naţional al Firmelor de exerciţiu, Arad,  prof Sofron Paul 

- Premiul I  obținut de către firma de exercițiu Madness Tour, la secțiunea ” Cele mai bune 

material promoţionale” la Târgul Regional al Firmelor de Exerciţiu, Beclean, prof Sofron Paul 

- Premiul I  obținut la Concursul Ce vreau sa fiu? Cum am devenit?, secţiunea plan de 

afaceri, organizat de CCD Cluj, prof.Sofron Paul 

- Premiul I  obținut la secțiunea ” Cea mai buna echipă managerială”în cadrul proiectului 

CAER “ Târgul de primăvară al firmelor de exercițiu “,Cluj-Napoca, prof. Souca Ana Maria. 

- Premiul I  obținut de elevele elevele Ipatii Natalia si Corduneanu Andreea , clasa IXT2  în 

cadrul concursului  CAEJ “  România Turistică “,Cluj-Napoca, prof. Souca Ana Maria. 

- Premiul II  obținut de către firma de exercițiu Madness Tour, la secțiunea ” Cea mai bună 

firmă la toate competiţiile” la Târgul Regional al Firmelor de Exerciţiu, Beclean,  prof Sofron 

Paul 
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- Premiul III  obținut de către firma de exercițiu Madness Tour, la secțiunea ” Cel mai bun 

spot publicitar” la Târgul Regional al Firmelor de Exerciţiu, Beclean,  prof Sofron Paul 

- Premiul III  obținut în cadrul Competiţiei Busines Plan prof Sofron Paul 

- Premiul III obținut de eleva Roba Ionela clasa XI T1, la Concursul Naţional Tehnic Textil“ 

IngTex” , ediţia a  VII –a, Arad, prof. Negrea Iuliana, 

- Premiul III obținut de eleva Hossu Adriana, clasa  XIIT2, la concursul județean ”Made for 

Europe”, prof. Pojar Lucia 

- Premiul III obținut de către firma de exercițiu ”Pensiunea Floarea de Colț”  în secțiunea 

”Cel mai bun stand”în cadrul proiectului CAER “ Târgul de primăvară al firmelor de exercițiu 

“,Cluj-Napoca, prof. -Moricz Judith 

- Premiul III obținut de către firma de exercițiu ”Madness Tour” la Târgul Internaţional al 

firmelor de exercițiu, București,  prof Sofron Paul 

- Menţiune obținută de eleva Jecan Adela, clasa XI T1, la Concursul Naţional Tehnic Textil“ 

IngTex” , ediţia a  VII –a, Arad, prof. Marțiș Camelia 

- Mențiune obținută de către firma de exercițiu ”Pensiunea Floarea de Colț” în secțiunea ”Cel 

mai bun stand”în cadrul proiectului CAER “ Târgul de primăvară al firmelor de exercițiu 

“,Cluj-Napoca,  prof. -Moricz Judith 

- Mențiune obținută de către firma de exercițiu ”Pensiunea Floarea de Colț” în secțiunea ” 

Cele mai bune materiale promoționale ”în cadrul proiectului CAER “ Târgul de primăvară al 

firmelor de exercițiu “,Cluj-Napoca,  prof. -Moricz Judith 

- Mențiune obținută de către firma de exercițiu ”Pensiunea Floarea de Colț” în secțiunea ” 

Comunicare și negociere” în cadrul proiectului CAER “ Târgul de primăvară al firmelor de 

exercițiu “, Cluj-Napoca, prof. -Moricz Judith 

- Mențiune obținută de către firma de exercițiu ”Pensiunea Floarea de Colț” în secțiunea ” 

Cele mai bune materiale promoționale” în cadrul proiectului CAER “ Târgul de primăvară al 

firmelor de exercițiu “, Cluj-Napoca, prof. -Moricz Judith 

- Mențiune  obținută de către firma de exercițiu Madness Tour, la Târgul Naţional al firmelor 

de exercițiu „Rivulus Dominarum – tineret” Baia Mare,  prof Sofron Paul 

- Mențiune obținută de către firma de exercițiu ”Madness Tour” în secțiunea ”Cea mai 

reprezentativă mascotă” la Târgul Internaţional al firmelor de exercițiu, București,  prof 

Sofron Paul 

- Mențiune obținută la secțiunea ” Cel mai bun stand” la “Târgul Regional al Firmelor de 

Exerciţiu, Zalău, prof. Souca Ana Maria. 

- Mențiune obținută de eleva Purcel Cristina clasa IXP la Concursul Național de Creație 

Vestimentară Junior Designer , prof. Pojar Lucia 

- Premiul  de excelenţă obținut de elevele Roba Ionela, Roba Carmen , clasa XT2, Jecan 

Adela clasa XI T1 la Parada de  modă “Eco chic” la Simpozionul Naţional “ High School 

Science Project”, prof. Negrea Iuliana, prof. Marțiș Camelia, prof. Hanc Letiția 

- Premiu Special obținut de eleva Roba Ionela, clasa XT2,  cu lucrarea „ HAINA 

PĂRULUI”- la Simpozionul Naţional de specialitate “EXPECTATIVE”,  ediţia a XVIII –a,  

Arad, prof. Marțiș Camelia 

- Premiul special obținut de către firma de exercițiu ”Pensiunea Floarea de Colț” la secțiunea 

” Cel mai reprezentativ slogan” la “Târgul Internaţional al firmelor de exercițiu, București,  

prof. -Moricz Judith 

 

DOMENIUL RESURSE UMANE 

 

Număr total de cadre didactice/personal didactic auxiliar/personal nedidactic 

Tip de personal 
Tip de 

incadrare 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Personal didactic Titulari 28 73,69 33 91,67 29 87,88 29 82,85 
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Suplinitori 10 26,31 3 8,33 4 12,12 6 17,15 

Personal didactic 

auxiliar 

Titulari 10 100 11 100 11 100 11 100 

Suplinitori 0 0 0 0 0 0 0 0 

Personal nedidactic 
Titulari 18 100 13 100 11 100 11 100 

Suplinitori 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL personal 66 - 60 - 55 - 57 - 

 

Se constată o scădere a numărului de cadre didactice, în condițiile scăderii efectivelor 

de elevi și în același timp o creştere a numărului de suplinitori, față de anul trecut, în 

condiţiile în care sunt două cadre didactice titulare în concediu îngrijire copil şi au existat 

două pensionări la sfârşitul anului şcolar trecut. 

 

Raport număr elevi/număr posturi, pe fiecare pe fiecare nivel de învățământ  

 

Forma de 

învăţământ 
Număr posturi Număr elevi Raport 

Liceu zi 15,36 242 15,75 

Liceu  seral 9,78 269 27,50 

Postliceală zi 4,02 155 38,55 

Profesională zi 7,40 89 12,02 

TOTAL 37,73 755 20,01 

 

 

Profesionalizarea meseriei de cadru didactic prin activităţi de formare continuă 

În anul şcolar 2016-2017 cadrele didactice au participat la activităţi de formare, 

distribuite după cum urmează: 

 

 perfecţionare prin grade didactice- 3 cadre didactice 

 activităţi de formare / perfecţionare-7 cadre didactice 

 activități  metodice – 23 cadre didactice 

 perfecționare prin dobândirea altor specializări- 2 cadre didactice 

 

DOMENIUL RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

 

 Dotări   
            Baza  materială utilizată a constat din 21 săli de clasă, 7 laboratoare, 20 de cabinete, 

teren de sport, sală de sport, cămin, cantină, bibliotecă școlară și  centrul de documentare și 

informare, cabinet medical, cabinetul psihologului școlar, sală a Consiliului elevilor, capelă 

şcolară, sală pentru redacţia revistei şcolii, sala multimedia. 

            Baza logistică conține  pe langa cele  2 cabinete de informatică ( cu câte  25  

calculatoare fiecare), dotarea cu calculatoare a tuturor cabinetelor cadrelor didactice și a 

spațiilor administrative din școală : directori, secretariat, contabilitate, bibliotecă, Consiliul 

elevilor, CEAC, administrator, toate calculatoarele fiind conectate la reţeaua de internet. 

 Burse și programe de finanțare oferite elevilor -270 burse în cuantum de 219.714 

lei, acestea fiind distribuite după cum urmează: 

Burse şcolare de merit şi de studiu: 

- 53 burse de merit -în cuantum de  33.554 lei. 

- 34 burse de studiu -în cuantum de  17.512 lei 

 Burse sociale- 57 burse, în cuantum de 30.645 lei: 

 -   7 burse de orfan      
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 -   3 burse medicale      

       -   47 burse pentru elevi proveniţi din mediul rural      

Bursa profesională s-a acordat unui număr de 66 elevi, în cuantum de 94.572 lei.  

        Burse pentru elevi moldoveni s-au acordat unui număr de 12 elevi, bursieri ai 

statului român, de cetăţenie moldovenească, în cuantum de 31.968 lei.           

             Programul Bani de liceu- 8 beneficiari, în cuantum de 11.463 lei. 

 

 Resurse financiare   
           Fondurile alocate din  Bugetul local în anul 2016  Colegiului Tehnic Napoca sunt de 

4157000  lei din care  la : 

 titlul 10 Cheltuieli de personal 2916000  lei din care sentinţe judecătoreşti în 

cuantum de 16000lei  

 titlul 20 Bunuri si servicii  1084000  lei . 

 titlul 57 Transport elevi Ratuc  75000 lei 

 titlul 59 Burse elevi 82.000 lei  

             Fondurile alocate din  Bugetul stat în anul 2016 Colegiului Tehnic Napoca sunt de 

207.965 lei din care  la : 

 titlul 10 Cheltuieli de personal  23500 lei  

 titlul 20 Bunuri si servicii  500 lei  

 titlul 57 Transport elevi naveta  15522lei 

 titlul 59 Burse elevi 126788  lei      

 

            Din bugetul alocat pe parcursul anului financiar  au fost efectuate plăţi in valoare de 

2329212 lei din care : 

 Cheltuieli de personal :1709678 lei  

 Bunuri si servicii întreţinere spaţii învăţămant 513754  lei, distribuite astfel :  

              -achitat servicii utilitati (gaz, curent, apa, salubritate) 379481  lei  

              -achitat servicii transport navetă  profesori  2400 lei  

              -achitat materiale cu  caracter functional 7795 lei 

              -achitat servicii de intretinere 97874 lei  

              - reparatii curente   lei 

              -dotari obiecte inventar 45.894 lei 

              -alte cheltuieli (telefon , materiale curatenie, piese de schimb, furnituri birou,  

servicii medicina muncii  etc.) 24442 lei 

 Achitat transport local elevi 57935 lei  

  Achitat burse elevi buget local (merit, studiu, ajutor social ) 75536 lei  

                 Veniturile proprii ale unitaţii realizate la 31.12.2016 au fost de  291630 lei, din 

componenţa lor făcând  parte venituri din cazări 76080 lei,  taxe si alte  venituri in învaţămant 

2050 lei si venituri din chirii 46591 lei. Din aceste sume s-au efectuat plăţi în total de 

1253046 lei, din care pentru bunuri şi servicii  253046 lei.   

 

 

I.2.1.ANALIZA MEDIULUI EXTERN (PEST) 

 

Contextul European, Național și Regional 

      1.2.1.1. Contextul european 

 

       Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și 

indicatorilor derivați din Strategia Europa 2020: 
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       1. Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 

2010-2020: 

a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel 

puțin 75%1; 

b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 

c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 

30%, dacă există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii 

energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei 

energetice, comparativ cu 1990; 

d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii1 la maximum 10%2 și creșterea procentului 

persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel 

puțin 40%3 în 2020; 

e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune 

socială cu 20 de milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 20084. 

2. Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele: 

1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la 

programele de învățare de-a lungul vieții5; 

2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de 

citire, matematică și științe exacte6, ar trebui să fie mai mic de 15 %; 

3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul 

terțiar7, ar trebui să fie de cel puțin 40 %; 

4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii8 din sistemele de educație și 

formare, ar trebui să fie sub 10 %; 

5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta 

pentru înscrierea obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație 

preșcolară; 

6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați9 cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, 

care au finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani 

înaintea anului de referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % 

în 201010. 

                                                 
1 Prin definiția acceptată de UE încă din 2003 (Reuniunea miniștrilor educației în cadrul Consiliului UE din mai 
2003), abandonul școlar timpuriu se referă la persoanele cu vârstă cuprinsă între 18 și 24 de ani care au absolvit 
cel mult învățământul secundar inferior și care nu-și continuă educația sau formarea profesională 
2 Față de nivelul de referință de 15% la momentul adoptării Strategiei EFP 
3 Față de nivelul de referință de 31% la momentul adoptării Strategiei EFP 
4 Pragul național de sărăcie este stabilit la 60% din venitul median disponibil în fiecare stat membru 
5Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani care a participat la programe de educație și 
formare în cele patru săptămâni care au precedat ancheta (Eurostat, Studiul privind forța de muncă) 
6Sursă: OCDE/PISA 
7 Nivelurile ISCED 5 și 6 (EUROSTAT, UOE) 
8Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care au absolvit doar învățământul 
secundar inferior sau mai puțin și care nu mai sunt înscriși într-o instituție de învățământ sau de formare 
(Eurostat, Studiul privind forța de muncă) 
9 Se referă la absolvenții învățământului secundar superior (ISCED 3), terțiar nonuniversitar(ISCED 4) și 
absolvenții învățământului terțiar (ISCED 5-6) 
10Măsurată ca proporția populației angajată cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani, care a absolvit în urmă cu 1, 

2 și 3 ani și care nu este înscrisă în prezent în nici o altă activitate de educație și formare profesională. 
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3. Pentru obiectivele strategice care vizează educația și formarea profesională, derivate 

din cadrul strategic ET 2020 și Strategia Europa 2020, sunt prezentate, în continuare, 

comparativ, evoluția indicatorilor în cazul României şi a Uniunii Europene, 28 de state: 

Fig.nr.1 

Indicatori Unitate 

România 

Perioada de referinţă  

Medi

a UE-

28 

Țint

a 

RO 

Țint

a 

UE 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2020 2020 

Rata de 

părăsire 

timpurie a 

şcolii11 

% 

(18-24ani) 
19,6 16,6 18,4 17,5 17,4 17,3 17,3 17,3 12 11,3 10 

Ponderea 

absolvenților 

de 

învățământ 

terțiar12 

% 

(30-34 ani) 
11,4 16,8 18,3 20,3 21,7 22,9 25,0 25,6 38,7 26,7 40 

Procentul 

persoanelor 

cu vârsta de 

15 ani cu 

competențe 

scăzute de 

citire, 

matematică 

și științe 

exacte13 

% 

(15 

ani) 

Citire  40,4   37,3  
 

38,7 19,7  15,0 

Matematic

ă 
 47,0   40,8  

 
39,9 22,1  15,0 

Științe   41,4   37,3  

 

38,5 23,5  15,0 

Participarea 

adulților în 

ÎPV14 

% 

(25-64 ani) 
1,6 1,5 1,2 1,4 1,2 1,8 1,5 1,3 10,7 10 15 

Rata de 

ocupare a 

absolvenților 

(ISCED 3-

6)15 

% 

(20-34 

ani) 

ISCED 3-

8 
72,0 77,7 71,2 70,8 70,1 67,2 66,2 68,1 76,9  82 

ISCED 3-

4 
62,7 69,1 60,8 58,9 59,3 55,0 57,2 59,8 70,9   

ISCED 5-

8 
84,7 85,9 82,4 81,3 79,0 77,1 74,2 77,1 81,9   

Rata de 

ocupare16 

% 

(20-64 ani) 
63,6 63,5 64,8 63,8 64,8 64,7 65,7 66,0 70,1 70,0 75 

Sursa: Pentru datele Eurostat, baza de date online 

 

4. Analizând evoluția indicatorilor de mai sus, comparativ cu media europeană și țintele 

asumate de România pentru 2020, rezultă următoarele constatări: 

a) rata părăsirii timpurii a școlii în România, 17,3% în 2015,  cu 5,3 puncte procentuale 

peste media europeană de 12%, este una din cele mai ridicate din Europa, cu o evoluţie 

                                                 
11 Sursa: Eurostat (date online, code: t2020_40) 
12Sursa: Eurostat (date online, code:t2020_41) 
13 Sursa: Educational Training Monitor 2014, conform OECD (PISA 2009 și 2012), 
14 Sursa: Eurostat (date online, code:trng_lfs_13) 
15 Sursa: Eurostat (date online, code:edat_lfse_32) 
16Sursa: Eurostat (date online, code: t2020_10) 
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sinuoasă, fără un progres semnificativ în direcția țintei naționale, de 11,3%, pentru anul 

2020; 

b) ponderea absolvenților de învățământ terțiar a înregistrat un progres bun în direcția 

țintei naționale, de 26,7% pentru 2020, în creștere de la 16,8% în 2009, la 25,6% în 

2015. Cu toate acestea, se constată un decalaj semnificativ între valorile indicatorului la 

nivel naţional şi cele la nivelul UE 28: media europeană de 38,7% în 2015, ţinta 

europeană de 40% pentru 2020. 

c) impactul redus al serviciilor de orientare în carieră oferite elevilor de gimnaziu, care ar 

contribui semnificativ la informarea și conștientizarea abilităților native ale elevilor, 

atât de către aceștia, cât și de către familii și cadre didactice; 

d) România continuă să se situeze pe penultimul loc între țările europene participante în 

programul PISA17. În ciuda unui progres bun înregistrat la testarea din 2015 faţă de 

testarea din 2012 la matematică, rezultatele tinerilor români, în vârstă de 15 ani,  indică 

un procent foarte ridicat al celor cu competențe scăzute, de 39,9%, în condițiile în care 

media europeană, în același an, a fost de 22,1%. În 2015 se înregistrează  o creştere a 

ponderii tinerilor cu competenţe scăzute  la citire şi la ştiinţe faţă de 2012.  La citire, 

38,7% din tinerii din România au  un nivel scăzut, faţă de numai 19,7% cât este media 

la nivelul celor 28 de state europene.  La ştiinţe, 38,5% din tinerii din România au  un 

nivel scăzut, faţă de numai 23,5% cât este media la nivelul celor 28 de state europene 

Ţinta din Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul  educației și 

formării profesionale ET 2020 propusă la nivel european pentru anul 2020 este de 15% 

pentru toate cele 3 criterii, citire, matematică şi ştiinţe; 

e) în contextul crizei economice și financiare, rata de ocupare a absolvenților cu vârsta 

cuprinsă între 20 și 34 de ani, la cel mult 3 ani de la absolvire, a cunoscut o evoluție 

descrescătoare după anul 2009, cu o uşoară revenire în anul 2015. În cazul 

absolvenților de învățământ secundar superior ISCED 3-4, rata de ocupare în 2015 a 

fost de 59,8%, faţă de 69,1% în 2009 şi faţă de media UE 28 DE 70,9%. Cu o rată a 

ocupării absolvenților de 68,1% în anul 2015, pe ansamblul nivelurilor de educație 

ISCED 3-8, România se plasează cu peste 8 puncte procentuale sub media europeană, 

de 76,9% şi departe de ținta de 82%, propusă la nivel european pentru anul 2020; 

f) în ansamblul populației active, cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, rata de ocupare 

în România a fost, în 2015, de 66% față de media europeană de 70,1%, fără progrese 

semnificative în perioada analizată, în raport cu ținta de 70%, asumată la nivel  național 

pentru anul 2020; 

g) rata de participare a adulților în programe de formare pe parcursul întregii vieți a fost, 

în 2015, de 1,3 %, în scădere în ultimii 3 ani, mult sub valoarea europeană de 10,7% și 

departe de ținta de 10% propusă de România pentru 2020. 

 

                                                 
17 OECD 2016 - PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education  
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5. Ponderea relativ bună a tinerilor înscriși în învățământul profesional și tehnic în 

totalul elevilor înscriși în învățământul secundar superior, ISCED 3, în 2015, de 56,3%,  

în România, față de media UE-28 de 48,1%18, demonstrează importanța formării 

profesionale inițiale pentru piața muncii din România. Cu toate acestea, în perioada 

2013-2015 s-a înregistrat o scădere continuă a valorii indicatorului, de la 62,9% în 2013 

la 56,3% în 2015. 

 

1.2.1.2. Contextul naţional 

Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă 

deosebită pentru educaţia şi formarea profesională se numără: 

 Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020; 

 Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020; 

 Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România; 

 Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020; 

 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020; 

 Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020; 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030; 

 Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020; 

 Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi 

competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni; 

 Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020; 

 Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii 

rome pentru perioada 2014-2020; 

 Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 

 Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020; 

 Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020; 

 Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 

2020-2030; 

 Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020; 

 Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 

2011-2020; 

 Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020. 

 

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are 

următoarele obiective strategice şi direcţii de acţiune:  

 

                                                 
18  Date actualizate pentru anul 2012, conf. Eurostat (date online, code: educ_uoe_enra13) 
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Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională 

pentru piaţa muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa 

de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 

63% până în 2020, față de 57,2% în 2014  

 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi 

a auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al 

calificărilor, pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii 

în educaţie şi formare profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii; 

2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, 

definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în 

concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă 

şi adaptarea programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii; 

3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare; 

4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională; 

5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale; 

6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare 

profesională. 

 

Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de 

formare profesională, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în 

învăţământul profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014;  

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții 

la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014. 

  

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor 

învăţării dobândite în context nonformal şi informal; 

8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră; 

9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor 

învăţării dobândite în context nonformal şi informal; 

10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ 

pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile; 

 

Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte 

strategice: 

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul 

profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ; 

b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la 

examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014;  

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 

10% în 2020, de la 1,5% în 2014. 

 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării 

profesionale la nivel de sistem; 

12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării; 

13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de 

formare profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională 
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continuă și în evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și 

informal; 

14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue; 

15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională. 

 

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în 

domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea 

spiritului antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;  

b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 

4.600 în 2020, de la 2.800 în 2014. 

 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din 

cadrul programelor de formare profesională; 

17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională; 

18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării 

premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive. 

 

Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin 

strategiile menţionate mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 2011, 

cu modificările şi completările ulterioare. Structura învăţământului profesional şi tehnic 

este ilustrată în figura de mai jos. 

Fig.nr.2 

 
Sursa:MEN 
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Învățământul liceal asigură continuarea studiilor în învățământul obligatoriu (clasele 

a IX-a și a X-a) și în ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a), dezvoltând, aprofundând și 

particularizând  competențe (cunoștințe, abilități și atitudini) formate în ciclurile anterioare ale 

învățării. 

Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri: 

    a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real; 

    b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului; 

    c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic. 

Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 4 

ani, în conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educației. Pentru unele forme 

de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an. 

Studiile învățământului liceal se finalizează cu examenul național de bacalaureat și cu examen 

de certificare, pentru absolvenții filierelor tehnologică și vocațională. 

Absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul 

postliceal și pot obține, ulterior, nivelul 5 de calificare. Absolvenții cu diplomă de bacalaureat 

pot continua studiile în învățământul postliceal pentru obținerea nivelului 5 sau în 

învățământul superior, în orice program de studii și pot obține nivelurile  de calificare 6, 7 și 

8. 

Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională, care 

promovează examenul de certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului 

naţional al calificărilor (tehnician) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform 

Europass.  

Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile 

pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare 

regionale, județene și locale, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea 

de învățământ, operatorul economic și elev. 

Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare: 

- învăţământ profesional, cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, 

ca parte a învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2014/ 2015, pe 

baza unui contract cadru, încheiat între unitatea de învățământ şi operatorii economici 

implicaţi în formarea profesională a elevilor; 

- învăţământul dual cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca 

parte a învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2017/ 2018, pe baza 

unui contract de parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici sau 

între o asociaţie/un consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi 

unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară. unui contract 

de pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ – agentul economic și elev; 

- stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea clasei a 

X-a de liceu , formă de organizare specifică în prezent programelor de tip „A doua 

șansă”. 

În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi 

modulele de pregătire de specialitate pentru obținerea calificării profesionale. Studiile se 

finalizează cu examen de certificare. Absolvenții care promovează examenul de certificare a 

calificării profesionale dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al Cadrului naţional al 

calificărilor (muncitor calificat) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. 
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         1.2.1.3. Contextul regional 

 

Planul de dezvoltare regională (PDR) este principalul document de planificare elaborat 

la nivel regional şi reflectă politicile de dezvoltare relevante la nivel naţional în raport cu 

nevoile specifice la nivel de regiune, dar şi cu direcţiile strategice de politică ale celorlalţi 

principali finanţatori ai programelor de dezvoltare aferente regiunii respective.  

Planificarea are în vedere atât fondurile externe (europene), cât şi interne 

(naţionale/guvernamentale, regionale, locale). PDR a fost realizat în conformitate cu 

orientările metodologice elaborate de către Ministerul Dezvoltării Regionale ce vizează atât 

conţinutul Planurilor de Dezvoltare Regională, cât și cadrul partenerial de elaborare, 

consultare și aprobare al acestora, fiind modificat în urma analizei ex-ante. 

Planul de Dezvoltare Regională își propune să contribuie la realizarea celor trei 

obiective de bază ale politicii de dezvoltare regională în România, stipulate în Legea 

nr.315/2004 privind dezvoltarea regională: 

  1. Diminuarea dezechilibrelor regionale existente, 

  2.  Corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, 

  3.  Stimularea cooperării inter-regionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere. 

PDR 2014-2020 porneşte de la analiza cantitativă şi calitativă a condiţiilor existente şi 

a tendinţelor înregistrate în perioada de programare trecută (2007-2013) la nivelul regiunii de 

dezvoltare Nord-Vest (Transilvania Nord) în domenii legate de: resursele naturale, sistemul  

de aşezări, structura socio-demografică a populaţiei, infrastructura, mediul, economia, 

turismul, agricultura şi dezvoltarea rurală şi administraţia şi buna guvernanţă. 

Analiza situaţiei existente se încheie cu evidenţierea potenţialului şi a nevoilor 

specifice regiunii, prin intermediul analizei punctelor tari și slabe, oportunităţilor și 

ameninţărilor (SWOT). Pe baza acestor informaţii, a viziunii de dezvoltare pe termen lung, 

precum şi a contextului de planificare şi programare de la nivel naţional şi european privind 

politica de coeziune pentru perioada 2014-2020, au fost formulate obiective, priorităţi şi 

acţiuni specifice de dezvoltare ale regiunii pentru exerciţiul financiar 2014-2020.  

În cadrul PDR se realizează o analiză detaliată a tuturor sectoarelor de dezvoltare a 

regiunii Nord-Vest, un capitol aparte reprezintă Educația, care cuprinde informații relevante 

atât pentru învățământul profesional și tehnic, căt și pentru învățământul superior.  

Strategia de dezvoltare propusă pentru Regiunea Nord-Vest pentru perioada 2014-

2020 se bazează pe rezultatele analizei SWOT şi pe nevoile şi provocările, care au putut fi 

identificate în această analiză. De asemenea are în vedere viziunea şi obiectivele identificate 

la nivel regional pe termen lung, precum şi orientările de la nivel european şi naţional.În ceea 

ce priveşte aspectele metodologice s-a adoptat orientarea europeană bazată pe concentrarea 

tematică a resurselor şi orientarea către rezultate şi impact, ca răspuns la principalele 

provocări identificate. Conform logicii de intervenţie promovate la nivel european pentru 

perioada 2014-2020, strategia se structurează pe următoarele nivele de intervenţie: obiectiv 

general, priorităţi şi priorităţi de intervenţie 69, pentru care s-au stabilit obiective specifice, 

respectiv acţiuni orientative 70. Fiecare prioritate corespunde mai multor Obiective Tematice 

Europene. 

OBIECTIVUL  GENERAL 

Creşterea economiei regionale prin dezvoltare multidimensională şi integrată pentru 

diminuarea disparităţilor intra- şi interregionale şi creşterea standardului de viaţă 

regional. 

Prioritatea 1 –Creşterea competitivităţii regiunii şi stimularea cercetării şi inovării 

Prioritatea 2 – Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi 

a informaţiilor 
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Prioritatea 3 – Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune 

Prioritatea 4 – Protecţia mediului natural şi antropic, utilizarea eficientă a resurselor şi 

reducerea 

emisiilor poluante 

 

Prioritatea 1 –Creşterea competitivităţii regiunii şi stimularea cercetării şi inovării 

 

1.1 Îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor şi a microîntreprinderilor şi creşterea gradului 

de internaţionalizare ale acestora 

OBIECTIV SPECIFIC: Creşterea competitivităţii IMM-urilor şi a microîntreprinderilor prin 

investiţii în infrastructură, acces la servicii şi reţele internaţionale 

1.2 Sprijinirea şi promovarea activităţilor de CDI 

OBIECTIV SPECIFIC: Creşterea capacităţii de cercetare, inovare şi transfer tehnologic, 

1.3 Dezvoltarea şi încurajarea antreprenoriatului 

OBIECTIV SPECIFIC: Dezvoltarea spiritului antreprenorial 

1.4 Dezvoltarea şi valorificarea potenţialului touristic 

OBIECTIV SPECIFIC: Creşterea performanţei sectorului turistic în economia regional 

 

Prioritatea 2 – Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi a 

informaţiilor 

2.1 Dezvoltarea unui sistem de transport durabil şi sustenabil 

OBIECTIV SPECIFIC: Dezvoltarea unui sistem integrat de infrastructură de transport 

regional, conectat la reţeaua TEN-T 

2.2 Îmbunătăţirea accesului la infrastructura TIC şi creşterea atractivităţii utilizării reţelelor de 

către mediul privat şi public 

2.2 Îmbunătăţirea accesului la infrastructura TIC şi creşterea atractivităţii utilizării reţelelor de 

către mediul privat şi public 

 

Prioritatea 3: Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune obiective tematice europene 

corespunzătoare 

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

serviciilor din aceste domenii 

OBIECTIV SPECIFIC: Creşterea calităţii infrastructurii şi a serviciilor în domeniul educaţiei, 

sănătăţii şi a serviciilor sociale 

durabile şi incluzive 

3.2 Dezvoltarea capitalului uman 

OBIECTIV SPECIFIC: Promovarea ocupării forţei de muncă 

3.3 Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în zonele urbane şi rurale 

OBIECTIV SPECIFIC: Îmbunătăţirea calităţii vieţii grupurilor vulnerabile şi dezavantajate, 

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

3.4 Dezvoltarea capacităţii administrative regionale 

OBIECTIV SPECIFIC: Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a administraţiei publice 

Acţiuni orientative: 

 

Prioritatea 4: Protecţia mediului natural şi antropic, utilizarea eficientă a resurselor şi 

reducerea emisiilor poluante 

4.1 Promovarea eficienţei energetice în sectorul public şi privat 

4.2 Protecţie împotriva efectelor schimbărilor climatice 

4.3 Protejarea biodiversităţii şi a resurselor naturale (apă, aer, sol) 

4.4 Dezvoltare urbană durabilă 

4.5 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în sectoarele apă şi deşeuri 

4.6 Dezvoltarea sustenabilă a patrimoniului cultural şi construit 
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         1.2.1.4. Contextul județean și local 

 

Judeţul Cluj reprezintă, conform tuturor indicatorilor, un punct de referinţă pe harta 

României, dinamica din ultimii patru ani având ca locomotivă ritmul deosebit de dezvoltare 

care a caracterizat redimensionarea municipiului Cluj-Napoca, a făcut ca acesta să devină un 

model de dezvoltare pentru multe regiuni din ţara noastră. 

Așezarea geografică a județului 

Amplasat în nord-vestul tării, județul Cluj face parte din regiunea de dezvoltare Nord-

Vest sau Transilvania de Nord. Judeţul Cluj se situează în jumătatea nord-vestică a ţării, 

având o suprafaţă de 6674,4 kmp, desfăşurată în zona de contact a trei unităţi naturale 

reprezentative: Munţii Apuseni, Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei. Din punct de 

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

cu 2,8%. 

Poziţia geografică oferă județului un avantaj competitiv deosebit, având în vedere 

faptul că județul Cluj se află relativ în apropierea granițelor cu Ungaria și Ucraina, precum şi 

într-o zonă de convergentă a mai multor culoare de dezvoltare: Coridorul Oradea-Cluj-

Brașov-Bucureşti, care va lega coridoarele paneuropene 5 şi 9, permițând conectarea 

României cu axele de comunicații din Europa Centrală; Coridorul Suceava-Cluj, principală 

axă de comunicație est-vest din ţară, precum şi mai multe axe tradiționale de comunicație 

către centrul țării. Județul Cluj va avea în viitor o poziţie relativ periferică dacă se consideră 

configurația coridoarelor paneuropene: din acest motiv finalizarea autostrăzii „Transilvania” 

va fi crucială în vederea menținerii rolului de pol de dezvoltare la nivel naţional şi european, 

asigurând legăturile cu reţeaua TEN-T. 

    Populația județului Cluj era de 723031 locuitori la 1 iulie 2016, iar județul ocupa locul 

8 în ierarhia judeţelor la nivel naţional cu o pondere de 3,25% din populaţia ţării. 

    Judeţul Cluj are o reţea de unități administrative-teritoriale formată din: 

 un municipiu de rang 1: Cluj-Napoca – care are cel mai puternic efect de polarizare, 

concentrând 66,8% din populația județului, exercitând efecte negative asupra dezvoltării 

celorlalte centre urbane din județ. 

 4 municipii de rang 2: Turda, Dej, Câmpia Turzii şi Gherla; 

 un oraş de rang 3: Huedin; 

 75 comune, având 420 de sate. 
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        Sursa: Strategia de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020 

 

Evoluţia populaţiei proiectate pe grupe mari de vârstă în perioada 2003 -2025 

 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică , Baza de date TEMPO, 

peste 25% din populaţia regiunii Nord-Vest se regăseşte în judeţul Cluj. Conform datelor 

finale, la 1 iulie 2016 populația totală a județului Cluj era de 723031 locuitori, iar evoluția 

este în trend crescător în perioada 2008_2016. Populația județului Cluj a crescut cu 31042 

locuitori, adică 4,49% în perioada 2008-2016, fiind superioară creșterii la nivel 

regional(4,06%). Județul Cluj rămâne în continuare județul cu cea mai numeroasă populație 

din cadrul Regiunii Nord-Vest. 

 

 

 

 
    

            Sursa: INS , Baza de date TEMPO 
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Totuși, analizand datele statistice privitoare la evoluția populatiei pe grupe mari de 

vârstă în perioada 2003 – 2025, se poate aprecia că tendința de scădere a populației se va 

manifesta în continuare astfel că în anul 2025 populatia judetului Cluj se va reduce cu 106,5 

mii persoane, comparativ cu anul 2003. Din analiza grupelor mari de vârstă în perioada mai 

sus menționată, se constată scăderi semnificative în cadrul grupelor 0 -14 ani (37,4 mii 

persoane) și 15 -64 ani (79,8 mii persoane). Grupa de vârstă 65 ani și peste va înregistra o 

creștere de 10,7 mii persoane. 

Evoluția populației pe grupe mari de vârstă este prezentată în figura de mai jos. 

 
      Sursa: INS, Statistica teritorială, 2008  

 

Evoluţia populaţiei şcolare proiectate pe perioada 2003-2025 

Tendințele privind evoluția populației preșcolare și școlare sunt de scădere continuă și  

accentuată pe grupele de vârstă 7-14 ani (22,8 mii persoane) și 15 -24 ani (48,9 mii persoane). 

Vom asista și la o reducere semnificativă a ponderii populației școlare în structura grupei de 

vârstă 15 -64 ani. Dacă în anul 2003 populația școlară reprezenta 33,92% din totalul 

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

 
      Sursa: INS, Statistica teritorială, 2008  
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Previziunile demografice pentru 2025 nu sunt optimiste, populaţia de vârstă şcolară şi 

preşcolară scade faţă de 2005, după cum urmează: grupa de vârsta 0-14 ani cu 33,1%, grupa 

de vârstă 14-64 de ani cu 16,2%, în timp ce populaţia de peste 65 de ani creşte cu 8.2%. 

Sursa: INCSMPS, conf.INS, «Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în 2025» 

(realizată în 2003) - varianta medie. 

 
 

a. 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 tânăra, dar şi necesitatea de personal 

calificat pentru asistenţa socială şi medicală, care se vor avea în vedere la 

planificarea ofertei educaţionale.  

b. Acest lucru determină creşterea raportului de dependenţă demografică, precum şi 

creşterea nevoii de servicii sociale şi asistenţă, alocarea unui procent mai mare din 

PIB pentru servicii medicale, pensii şi alte facilităti pentru populaţia de vârsta a 

treia.  

c. Eficientizarea reţelei şcolare va trebui să ia în considerare numărul de intrări care 

vor fi ţinând cont de rezultatul acestei analize: spor natural negativ, populaţie 

îmbătrânită, populaţia viitoare preponderent feminină în anumite zone, educaţie 

multiculturală, creşterea accesului pentru grupurile etnice dezavantajate.  

d. Evoluţiile  demografice scot în evidenţă necesitatea implicării unităţilor de 

învăţământ ca furnizori de formare continuă, pentru pregătirea grupei de vârstă de 

mijloc pentru cerinţele de competenţe şi calificări cerute pe piaţa muncii.  Vor fi 

luate în considerare şi fenomenele de migraţie externă.  

 

 Mobilitatea populației 

Migraţia îmbracă forme multiple. Dintre acestea, cele mai caracteristice sunt 

deplasările pentru găsirea unui loc de muncă. Existenţa deplasărilor pentru muncă a constituit 

un fenomen aproape permanent, care a însoţit dezvoltarea forţelor de producţie în toate 

timpurile. Cauzele principale constau în disproporţiile care apar în economia capitalistă, ce se 

referă la raportul dintre resursele naturale şi industriale, dintre resursele naturale şi agricole, 

dintre industrie şi agricultură şi dintre dezvoltarea economică şi densitatea populaţiei. 

Schimbările în fluxurile migratorii au constituit, pe lângă sporul natural negativ, o cauză care 

a influenţat actualele structuri ale populaţiei României. În special migraţia unor categorii 

importante din populaţia României (cu precădere populaţia înalt calificată şi pregătită ) s-a 
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intensificat. Deplasările de populaţii atât în interior cât si în exterior, au repercursiuni 

puternice atât pentru zonele cu emigraţie, cât şi pentru cele cu imigraţie. Consecinţele sunt 

atât de ordin demografic, cât şi economic. Deplasările de mari proporţii ale forţei de muncă 

determină mari dificultăţi, atât pe plan economic, cât si pe plan social. 

Analiza datelor INS referitoare la emigranții definitivi înregistrați în perioada 1990 -

2015 se constată că regiunea a pierdut 67250 de locuitori, cea mai mare pierdere 

înregistrându-se în județul Cluj, de 18143 locuitori. 

Emigranții definitivi pe grupe de vârstă, înregistrați la nivelul Regiunii Nord-Vest, în 

perioada 1992-2015,  se ridică la un total de 51031 de persoane. Grupa de vârstă cea mai 

numeroasă care a emigrat, la nivelul regiunii este cea cuprinsă între 25-64 de ani, adică 31835 

de persoane. 

Analiza numărului de emigranți definitivi pe grupe de vârstă, în perioada 2012-2015, 

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

înregistrează cel mai mare număr de emigranți definitivi, adică 9410 persoane, în contextul în 

care grupa respectivă reprezintă populația aptă de muncă.  

 

              Sursa: INS , Baza de date TEMPO 

La nivelul județelor regiunii, județul Cluj înregistrează cel mai mare număr de 

emigranți temporari (6758 de persoane), în perioada 2012-2015. Cel mai mic număr de 

emigranți temporari îl înregistrează județul Sălaj, cu 2115 de persoane. 
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           Sursa: INS , Baza de date TEMPO 

Grupele de vârstă relevante pentru învățământul profesional și tehnic din regiune, 

înregistrează valori mult mai mici. Dintre județe, Clujul  înregistrează cel mai mare număr de 

emigranți din grupele de vârstă relevante pentru IPT, adică 1468 de persoane. 

Soldul schimbărilor de domiciliu situează Regiunea Nord-Vest între cele 3 regiuni cu 

migraţie netă pozitivă, numărul celor stabiliţi în regiune în anul 2011 depăşind numărul celor 

care au părăsit regiunea, cu 1.815 persoane. Migraţie pozitivă se înregistrează în judeţele Cluj 

şi Bihor, în timp ce în toate celelalte judeţe migraţia internă este negativă, mai accentuată în 

judeţul Sălaj (-542 locuitori). Soldul schimbărilor de domiciliu pe medii relevă tendinţa de 

stabilire în mediul rural, care se păstrează pe întregul interval analizat 2005-2011. 

Proiecţii demografice la orizontul anului 2060 

 

Populaţia de vârstă preşcolară şi şcolară, grupa de vârstă 0-14 ani, reprezenta în 2011, 

15,9 % (3190 mii persoane) din totalul populației României, evoluția fiind descendentă, astfel 

că ea va reprezenta doar 12,1%(1568 mii persoane) în anul 2060. Aparent scăderea 

procentuală nu pare deosebit de mare dar raportat la populația totală a României scăderea 

acesteia va fi foarte accentuată de la 20122 mii locuitori în 2011 la 12947 mii locuitori în 

2060. 

 

                      Sursa: INS 

Populaţia României pe grupe mari de vârstă, în anii 2011, 2020, 2030 şi 2060, varianta 

constantă, scade pregnant la grupele de vârstă 0-14 ani și 15-64 de ani, și rămâne aproximativ 

constantă la grupa 65 de ani și peste. 

 Implicaţiile evoluției demografice pentru învățământul profesional și tehnologic 

 

  Declinul demografic general va continua, în mod accentuat pentru populaţia tânără. De 

aici, nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de 

investiţii corespunzătoare în capitalul uman. 

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

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

şcolarizare cât mai aproape de cererea de pe piaţa muncii. 

    Din analiza grupelor de vârstă ale populației, relevante pentru învățământul profesional 

și tehnic (grupele: 10-14 ani, 15-19 ani, 20-24 ani), în perioada 2008-2015, situația se prezintă 

astfel: 
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 Grupa 10-14 ani înregistrează o ușoară creștere la nivelul județului Cluj cu 3,85%, 

adică 1184 de persoane, comparativ cu 2008; 

 Pentru grupa de vârstă 15-19 ani, Județul Cluj  înregistrează o scădere accentuată a 

populației de (-30,33%), adică 13644 de persoane în perioada 2008-2016. 

  La nivelul grupei de vârstă 20-24 de ani scăderea înregistrată în perioada 2008-2016 a 

fost de (-40,72%) adică de 23929 persoane, la nivelul județului Cluj, cea mai 

accentuată din cadrul regiunii.  

În schimb, proiecţiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015-

2025) o consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii, ceea ce va 

conduce la o nevoie crescândă de formare continuă - oportunitate în atenţia şcolilor interesate 

de compensarea pierderilor de populaţie şcolară. 

Judeţul Cluj este de departe cel mai urbanizat județ al regiunii, cu 66,32% din 

populaţie trăind în mediul urban și 33,68% în mediul rural. 

Analiza pe medii rezidențiale și sexe a relevat faptul că în județul Cluj populația de 

sex feminin este majoritară atât în mediul urban 52,53%, cât și în mediul rural 50,58%. 

 Ponderea semnificativă a populaţiei feminine reclamă următoarele activităţi: din 

partea ofertei de pregătire - calificările dorite de populaţia feminină; programe de sprijin 

(facilităţi) pentru participarea la educaţie (ex. pentru mamele care participă la cursuri de 

formare continuă: îngrijirea copiilor în cadrul şcolii pe parcursul orelor de curs).  

Analizând grupele de vârstă relevante pentru învățământul profesional și tehnic în 

contextul mediului rezidențial se constată diferențe majore la comparația făcută între grupe: 

grupa de vârstă 10-14 ani  - - majoritatea persoanelor aparținând acestei grupe de 

vârstă trăiesc în mediul urban, în medie 62% față de 38% în mediul rural. Raportat la 

anul 2016 trendul grupei de vârstă este crescător. 
  grupa de vârstă 15-19 ani  - scăderea populației din mediul urban  în județul Cluj   a 

fost de 9740 de persoane, iar în mediul rural de 1064 persoane.Trendul grupei de 

vârstă se menține descrescător. 

 grupa de vârstă 20-24 ani  - în perioada supusă analizei se constată că majoritatea 

populației din grupa de vârstă locuiește în mediul urban, situația fiind aceeași pe toată 

perioada analizată.; scăderea populației din mediul urban în perioada 2008-2016 a fost 

de 39% de la 35377 persoane la 21628 persoane în mediul urban, iar în mediul rural a 

fost mult mai redusă, de 9% în perioada monitorizată.  

Sistemul de educaţie şi formare profesională este chemat să contribuie prin măsuri 

specifice vizând: ofertă de pregătire adecvată şi asigurarea condiţiilor de învăţare în unităţile 

de învăţământ din mediul rural, pentru a atrage elevii să rămână cât mai aproape de domiciliu; 

educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului cultural specific şi resurselor 

naturale din mediul rural; îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în mediul rural prin dotarea 

corespunzătoare a atelierelor şi laboratoarelor unde se realizează pregătire de specialitate.  

 

 

Profilul economic al județului Cluj 

( Date extrase din Strategia de dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2014-

2020) 

 

Economia regională este caracterizată de un trend pozitiv de creştere în linie cu 

tendinţa regională şi naţională. În ceea ce priveşte contribuţia la formarea PIB-ului (produs 

intern brut), judeţul Cluj se clasifică pe primul loc în regiunea Nord-Vest. În anul 2008, PIB-

ul pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare era cu 20 de puncte procentuale peste 
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media naţională şi cu 35,6% mai mult decât la nivel regional. Confruntarea cu datele UE arată 

totuşi că PIB-ul judeţean pe cap de locuitor se afla, în 2008, la doar 56% din media UE27.  

 

 

 
 

           Sursa datelor: Eurostat   

 

Analiza sectorială confirmă faptul că economia judeţului se bazează în special pe 

servicii şi industrie care, în 2008, contribuiau cu 58,3% şi, respectiv, cu 23,7% la formarea 

VAB-ului (valoare adăugată brută), sectorul agricol fiind în declin. Prin analiza de trend 

pentru perioada 2000-2008 se pot remarca modificările structurale care au avut loc în 

economia judeţului: contribuţia sectorului agricol la VAB-ul judeţean s-a înjumătăţit (de la 

9,3% la 4,6%) pe când VAB-ul general în industrie şi în sectorul terţiar s-au redus uşor (-1,5% 

şi, respectiv, -1,2%). Ponderea în creştere a sectorului construcţiilor (+7,5%) este rezultatul 

boom-ului imobiliar de după 2005. 

În anul 2009 existau în judeţul Cluj 2925 de unităţi active în domeniul industrial, cu 

46.000 de angajaţi. În intervalul 2007-2009 cifra de afaceri a sectoruluia crescut de 2,4 ori în 

termeni nominali, depăşind creşterea la nivel naţional. Dinamica deosebit de pozitivă este 

datorită investiţiilor străine realizate în ultimi ani, mai ales investiţiei realizată de compania 

Nokia (2007) care este, în momentul de faţă, principala unitate industrială din judeţ. În acelaşi 

timp, structura sectorului a devenit mai competitivă, înlocuind ramuri cu valoare adăugată 

scăzută de tip “lohn” (textile, confecţii, încălţăminte, etc.) cu ramuri de profil competitiv mai 

ridicat (IT). Investiţiile nete realizate de companii au contribuit la performanţa sectorului care, 

în perioada 2008-2009, a înregistrat o creştere remarcabilă a productivităţii muncii (+32,7%). 

Patrimoniul bogat în resurse naturale şi culturale de care se bucură judeţul Cluj este un 

element de potenţial pentru dezvoltarea turismului. Prin poziţia sa centrală în cadrul 

Transilvaniei, judeţul Cluj se situează pe două arii geografice cu potenţial turistic complex: 

Munţii Apuseni şi Depresiunea colinară a Transilvaniei. Peste 25% din teritoriul judeţean este 

acoperit de arealul montan al Munţilor Apuseni (Munţii Trascăului, Masivul Gilău-Muntele 
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Mare, Munţii Vlădeasa şi o mică parte a Munţilor Plopiş). Cheile, văile şi ponoarele sunt 

forme de relief de mare spectaculozitate care caracterizează peisajul, ultimele fiind specifice 

în zonele carstice, acolo unde reţelele hidrografice de suprafaţă sunt captate în subteran.  

Întinderea zonelor montane constituie o bază pentru dezvoltarea turismului recreativ 

montan, inclusiv turismul pentru sporturi de iarnă, alpinismul şi turismul de drumeţie. Sunt, 

însă, necesare investiţii substanţiale în vederea amenajării zonelor de munte prin crearea de 

trasee la standarde adecvate în termeni de accesibilitate şi siguranţă precum şi prin 

diversificarea ofertei de pârtii de schi, foarte limitată în momentul de faţă. Mai mult, prezenţa 

a 160 de cavităţi subterane, care cuprind obiective de mare interes şi frumuseţe (cum ar fi 

peștera Humpleu – a doua ca lungime în România - precum şi peştera Altarului – considerată 

cea mai frumoasă cavitate subterană din Europa) oferă un cadru favorabil pentru dezvoltarea 

speoturismului.  

Oferta turistică a judeţului, în termeni de număr de unităţi de cazare, a prezentat în 

perioada 2005-2010 o dinamică ascendentă, de la o cotă minimă de 181 unităţi până la un 

maxim de 224, atins în 2009, ultimul an al intervalului înregistrând o mică scădere cu 2 

unităţi. Cele 222 structuri de cazare în funcţiune în 2010 cuprindeau 48 hoteluri, 113 pensiuni 

agroturistice, 29 pensiuni turistice, 88 dintre ele fiind în mediul urban (67% în Cluj Napoca, 

unde sunt amplasate 32 din cele 48 hoteluri existente).  

          Pensiunile agroturistice relevă o distribuţie spaţială diversificată, acoperind majoritatea 

zonelor judeţului; o concentrare mai ridicată poate fi găsită însă în zonele montane şi 

submontane, mai specific în arealul din jurul oraşului Huedin şi a comunei Sâncrai.  

Majoritatea structurilor de cazare oferă un nivel de confort mediu, sau scăzut: doar 23% se 

clasifică în unităţi de 4 sau de 5 stele. 

Capacitatea de cazare existentă în anul 2010 era de 6.960 locuri, 26,6% din capacitatea 

totală de cazare la nivel regional, pe locul 2 după Bihor. În mod firesc cele mai multe locuri 

de cazare revin hotelurilor (52,61%) urmate de cabane turistice (10,9%) şi pensiuni 

agroturistice (7,19%). Din perspectivă teritorială, aproape 60% dintre locurile de cazare sunt 

localizate în mediul urban, din care aproape 50% în Cluj-Napoca. Nu poate fi totuşi neglijat 

faptul că niște localităţi din mediul rural dispun de un număr ridicat de locuri de cazare, cum 

ar fi Mihai Viteazu (593 locuri, 8,5% din capacitate totală), Băişoara (331, 4,7%), Gilău (316, 

4,5%). 

Infrastructura de afaceri  

În Regiunea Nord-Vest, în anul 2010 existau mai multe tipuri de structuri de sprijinire 

a afacerilor, respectiv 10 parcuri industriale, 3 incubatoare de afaceri, 3 parcuri logistice, o  

serie de centre de afaceri şi centre expoziţionale şi la stadiul incipient, ideea dezvoltării unui 

parc ştiinţific şi tehnologic prin aportul autorităţilor şi al universităţilor din regiune. 

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

cu titlul acordat prin Ordin de Ministru sau declarate prin Hotărâre a Guvernului, care 

găzduiesc 86 de firme cu 2.661 de salariaţi. Din cele 10 parcuri industriale, șase sunt 

localizate în judeţul Cluj, după cum urmează: Tetarom 1 Cluj Napoca (31,93 ha) ,în Cluj-

Napoca, Administrator: SC „Tetarom” SA, înfiinţat în anul 2002; Tetarom 2 Cluj Napoca (12 

ha, în Cluj-Napoca, Administrator SC „Tetarom” S.A.), înfiinţatîn anul 2006; Tetarom 3 Cluj 

Napoca (154,562 ha, localitatea Jucu, Administrator SC „Tetarom” S.A.), înfiinţat în anul 

2008; Parcul Industrial Dej (40,185 ha, în Dej, Administrator SC „Arc Parc Industrial” SRL.), 

înfiinţat în anul 2005; Parcul Industrial Turda1 (29,3 ha) şi Turda2 (20,5 ha) – în localitatea 

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

înfiinţate şi declarate prin HG în 2012. 
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Din punct de vedere al exporturilor judeţul Cluj se plasează pe locul 4 în România – 

după Bucureşti, Argeş şi Timiş – cu o pondere de 6,4% (2011) în totalul exportului ţării. 

Volumul exporturilor FOB - 2379 Meuro în 2011 – a crescut în mod semnificativ în ultimii 

ani (+62,8% faţă de 2010, +240% faţă de 2008). Creşterea importurilor CIF a fost mai puţin 

susţinută determinând o situaţie progresiv favorabilă în ceea ce priveşte deficitul balanţei 

comerciale care, de la 1.200 Meuro în 2008 a scăzut la 400 Meuro în 2010. Atât import-urile 

cât şi exporturile sunt foarte concentrate pe anumite grupuri de mărfuri: “Maşini şi aparate 

electrice”, care însumează trei pătrimi din exporturi precum şi 63,2% din importuri urmată, la 

mare distanţa, de “Produse metalurgice” (6% din exporturi şi 6,2% din importuri). 

Forța de muncă 

Cu aproximativ 459.500 de persoane, judeţul Cluj se află pe primul loc la nivel 

regional, şi pe locul 6 la nivel naţional, din perspectiva resurselor de muncă disponibile. 

Ultimele date disponibile privind nivelul de instruire alforţei de muncă, colectate prin 

Recensământul din 2002, arată ca 8% aveau studii superioare (faţă de 5,1% la nivel naţional), 

28% aveau studii liceale şi 43% aveau doar studii primare sau gimnaziale.  

În privinţa ratei de activitate şi ratei de ocupare a forţei de muncă, judeţul Cluj 

înregistra în 2009 o rată de activitate de 75,2% şi o rată de ocupare de 70,5%, clasându-se 

astfel pe locul 5, respectiv 4, în România. De remarcat faptul că, deja în 2007, Cluj a atins 

ţinta de ocupare de 70%, stabilită de Agenda Lisabona şi confirmată de Strategia Europa 2020 

ca ţintă pentru România. Mai puţin pozitive sunt datele dezagregate pe gen: în 2009 rata 

ocupării bărbaţilor era cu 13,2 puncte procentuale mai mare decât rata de ocupare a femeilor. 

Diferenţa între sexe în anul 2005 era doar de 3,4 puncte procentuale: creşterea acesteia se 

leagă de reorientarea economiei judeţene către activităţi cu forţă de muncă preponderent 

masculină (construcţii, transporturi, ITC). Structura populaţiei ocupate a judeţului este tipică 

unei economii cu caracter post-industrial, orientată către servicii: sectorul terţiar atrage 49,4% 

din totalul forţei de muncă, pe când sectorul industrial, cu 20,9% se situează sub media 

naţională şi regională. Destul de scăzută este ponderea populaţiei ocupată în agricultură, care 

se situează la 22,2% din totalul populaţiei ocupate faţă de 28,7% înregistrat la nivel naţional.  

Uniunea Europeană a aprobat un obiectiv de ocupare a forţei de muncă pentru bărbaţi 

şi femei de 75% pentru grupa de vârstă 20-64 de ani până în 2020: un angajament ambiţios în 

sensul durabilităţii modelului social european, a sistemelor de asistenţă socială, a creşterii 

economice şi a finanţelor publice. 

Nu va fi uşor să se ajungă la îndeplinirea obiectivului. Criza a redus ocuparea forţei de 

muncă la 69% şi a crescut şomajul până la 10%; presupunând că piaţa forţei de muncă se 

stabilizează în 2010-2011, realizarea unei ocupări a forţei de muncă de 75% până în 2020 va 

necesita o creştere medie a ocupării forţei de muncă de uşor peste 1% pe an. Scăderea 

fertilităţii va face ca populaţia de vârstă activă din UE (15-64) să înceapă să scadă deja din 

2012, chiar dacă fluxurile de imigraţie continuă. Competenţa forţei de muncă reprezintă o 

valoare esenţială pentru dezvoltarea unei economii competitive, durabile şi inovatoare, în 

conformitate cu obiectivele Europa 2020. În perioade de constrângeri bugetare şi presiuni 

competitive globale fără precedent, politicile UE privind ocuparea forţei de muncă şi 

competenţele, care contribuie la conturarea tranziţiei la o economie ecologică, inteligentă şi 

inovatoare, trebuie să reprezinte o prioritate. 

Structura procentuală a  proiecției cererii potentiale pe domenii de pregătire în 

judetul Cluj : 
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Din analiza evoluției ponderii populației ocupate civile pe activități ale economiei 

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

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

(8,6%). 

 

 

 

 
 

           Sursa datelor: INS Baza de date TEMPO-Online 

Prognoza locurilor de muncă disponibile 

 

În regiunea Nord-Vest, în ipotezele scenariului moderat, proiecțiile indică o 

creștere a cererii potențiale la orizontul anului 2020, creșteri mai semnificative 

observăm în comerț, în industria prelucrătoare și în industria extracivă, iar după 

2013 în transporturi, depozitare și comunicații. Cererea potențială de forță de muncă 

scade în sectoarele agricultură, energie electrică și termică, gaze și apă, construcții, 

dar și administrație publică și apărare, învățământ și sănătate și asistență socială. 

În regiunea Nord-Vest, domeniul Mecanic se plasează pe primul loc în cererea 

potențială de forță de muncă din cadrul regiunii,  deși ponderea sa este mai mică decât media 

la nivel național.  Alte domenii cu o cerere semnificativă sunt:  Economic, Comerț, Industrie 

textilă şi pielărie. 

Prognoza cererii de formare profesională 

Structura cererii potențiale, pe domenii de formare ale IPT, în ipotezele 

scenariului moderat în regiunea Nord-Vest în perspectiva 2017-2020 se prezintă astfel: 

Domenii de formare % 

Agricultură 2,6 

Chimie industrială 1,2 

Construcţii instalaţii şi lucrări publice 8,6 
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Comerţ 13,9 

Economic 14,4 

Electric 3,7 

Electromecanică 3,0 

Electronică automatizări 3,7 

Fabricarea produselor din lemn 2,3 

Industrie alimentară 0,9 

Industrie textilă şi pielărie 13,9 

Materiale de construcţii 0,9 

Mecanică 21,5 

Turism şi alimentaţie 7,4 

Resurse naturale şi protecţia mediului 1,9 

Tehnici poligrafice 0,1 

Total 100,0 

Sursa: Studiul previzional privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013 și 

în perspectiva anului 2020. Componenta -Anchetă în firme privind cererea de forţă de muncă 

pe termen scurt (6-12 luni) Regiunea Nord Vest . 

Referitor la  cererea de pregătire profesională trebuie privită doar ca un element de 

ghidare, atât timp cât informațiile statistice nu oferă un grad de detaliere care să permită o 

estimare mai corectă, iar pentru  estimarea cererii de formare profesională pe domeniile de 

calificare ale învăţământului profesional şi tehnic ar fi fost necesară existenţa unor informaţii 

cu privire la inserţia profesională a absolvenţilor la nivelul fiecărui judeţ şi la nivel naţional. 

              Structura cererii potențiale pe domenii în perspectiva anului 2020 realizată în cadrul 

studiilor realizate de Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și 

Protecției Sociale reprezintă o bază de plecare în stabilirea ponderilor domeniilor la nivel 

regional și local.  

 

Contextul educațional județean 

           Tradiţia comunităților urbane din judeţul Cluj în domeniul educaţiei este bogată, 

primul dintre ele fiind municipiul Cluj-Napoca, unul dintre cele mai vechi centre de 

învățământ şi culturale din Transilvania. Şi astăzi, judeţul Cluj deţine un rol de prim rang în 

nord-vestul României: învăţământul are o ofertă variată şi o structură bine echilibrată, cu 

efecte pozitive asupra nivelului calificării populaţiei, mai educată faţă de media regiunii 

precum şi față de media ţării. Mai în detaliu, 25,9% din populaţie a absolvit studii liceale – 

peste media naţională de 21,4% - şi 10,2% au studii superioare, mult peste media naţională 

(7,1%) fiind cu 5 puncte procentuale sub media UE27. Cu toate că evoluţia este diferită pentru 

diferite nivele de învăţământ, în perioada 2000-2009 populaţia şcolară din sistemul 

preuniversitar în ansamblu s-a diminuat cu 20,6%, scăderile înregistrându-se atât în mediul 

urban cât şi în zonele rurale; în direcţie opusă s-a orientat dinamica studenţilor înscrişi în 

învăţământul superior care au crescut cu circa 20% în aceeaşi perioadă.  

      Rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională 

Din analiza datelor statistice referitoare la rata netă de cuprindere în sistemul de 

educaţie şi formare profesională, jud. Cluj  este situat pe locul doi la nivel naţional în ceea ce 

priveşte rata de cuprindere în învăţământ la toate nivelurile de peste 75%, după Bucureşti. 

Comparativ cu situaţia la nivel regional judeţul Cluj deţine rate de cuprindere mai mari decât 

media regională la toate nivelurile de învăţământ. 
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Ratele nete de cuprindere pentru ciclul secundar inferior (75,1%) şi ciclul secundar 

superior (66,3%) ale jud. Cluj sunt sensibil mai mari decât cele de la nivel regional, dar se 

menţin totuşi scăzute în raport cu progresele recomandate de Comisia europeană. Aşadar, 

atingerea benckmark-ului european, (ca  85%  din populaţia şcolară să finalizeze ciclul 

superior al liceului), nu a putut fi realizata la nivelul anului 2010.  

Învăţământul profesional şi tehnic din județul Cluj 

 

           Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul liceal 

 

Analiza evoluției  numărului de elevi  cuprinși în învățământul liceal la nivelul 

județelor regiunii Nord-Vest a scos în evidență o scădere a numărului de elevi, cea mai mare 

scădere fiind în județul Bihor, cu 5974 de elevi și jud.Cluj cu 4778 de elevi, în perioada 2007-

2016. 

 Evoluția ponderii elevilor din ciclul liceal pe sexe  a scos în evidență faptul că 

populația feminină la nivelul județului Cluj reprezintă o pondere de 51,3% la nivelul anului 

2016 cu o ușoară scădere față de 2007 52,5%. Populația de sex masculin  reprezenta 48,7% în 

2016, comparativ cu 47,5% în 2007. 

Evoluția ponderii elevilor pe medii de rezidență la nivelul regiunii (locația școlii) este 

de 91,7% pentru mediul urban și 8,3% pentru mediul rural. Analiza pe județele regiunii arată 

că ponderea elevilor de liceu din mediul urban este cea mai ridicată  în județul Cluj 99,2% în 

2017 și cea mai scăzută în județul  Bistrița-Năsăud,  de 79,6%. Ponderea elevilor din 

învățământul liceal din mediul rural în județul Cluj este extrem de mică de 0,8% în 2016. 

 
       

                                                                     Sursa: INS 

           Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul profesional 

 

 Din datele statistice analizate în perioada 2007-2016, s-a constatat că în toate regiunile 

de dezvoltare numărul elevilor înscriși în învățământul profesional a fost ridicat în perioada 

2007-2010, a scăzut apoi dramatic în perioada 2010-2012, după care a înregistrat o creștere 

anuală care a devenit semnificativă în 2016. 

Analiza datelor statistice privind evoluția numărului de elevi din învățământul profesional pe 

județele regiunii situează în anul 2016, jud. Bihor pe primul loc cu 2383 elevi, urmat de 

jud.Cluj cu 2148 de elevi și jud. Maramureș cu 2072 de elevi. 

Evoluţia ponderii pe sexe a elevilor din învăţământul profesional în județul Cluj este 

de 69,1% pentru populația școlară de sex masculin și 30,9% pentru cea de sex feminine, în 
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anul 2016. Ponderea pe medii de rezidență este 97,9% pentru mediul urban și 2,1% pentru 

mediul rural, la nivelul anului 2016. Județul Cluj are cea mai ridicată pondere a elevilor din 

învățământul profesional din mediul urban, iar jud.Sălaj cea mai ridicată din mediul rural 

(38,1%). 

 
                                                                   Sursa: INS 

 

          Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul postliceal 

 

 Pentru învățământul postliceal datele statistice arată că numărul elevilor a crescut 

simțitor în toate județele regiunii de dezvoltare.  

 

 
                                                    Sursa: INS 

 

Analiza pe județe arată că în anul 2016,  jud.Cluj are cel mai mare număr de elevi din 

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

Maramureș cu 2039 de elevi. 

Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2007 2008 5200 4187 6414 6263 4995 2468

2008 2009 4637 3753 5536 5420 4355 2181

2009 2010 2901 2342 3493 3200 2541 1397

2010 2011 1469 921 1711 1549 1096 717

2011 2012 289 313 393 334 279 177

2012 2013 520 564 495 649 522 302

2013 2014 838 642 730 735 690 445

2014 2015 1897 1074 1397 1459 1196 843

2015 2016 2383 1404 2148 2072 1625 1036

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

n
r.

 e
le

vi

Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul profesional
la nivelul judeţelor Regiunii 

Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj

2007 2008 1583 354 1956 1009 573 207

2008 2009 2184 514 2362 1457 694 260

2009 2010 2511 609 2931 1801 716 386

2010 2011 2487 572 3181 1797 824 544

2011 2012 2623 648 3446 1780 1008 617

2012 2013 3096 1040 3821 1769 1299 692

2013 2014 3244 1240 4314 2450 1504 718

2014 2015 3310 1241 4380 2306 1679 678

2015 2016 2988 1059 4225 2039 1699 668
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 Ponderea pe sexe arată că elevii de sex feminin ocupă 69%, iar cei de sex masculin de 

31%, la nivelul județului Cluj în anul 2016.  

Ponderea pe medii de rezidență este 100% pentru mediul urban în județul Cluj, în 

perioada analizată 2007-2016. 

 
            Cuprinderea elevilor  în  învăţământul profesional în anul şcolar 2017-2018 

 

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

în care se școlarizează în învățământul profesional, în județul Cluj în anul școlar 2017-2018, a 

evidențiat următoarele: 

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

privește numărul elevi cuprinși în învățământul profesional și învățământul 

dual în anul 2017-2018, cu 108 clase și 2623 de elevi. Pe primul loc se situează 

județul Bihor cu 114 clase și 2697 de elevi. Județul Maramureș are 113 clase și 

2520 de elevi; 

 Anul școlar 2017-2018 introduce în Regiunea Nord-Vest învățământul dual. 

Clase de învățământ dual au fost realizate în județele: Satu-Mare - 8 clase cu 

200 de elevi,Cluj – 8 clase cu 172 de elevi, Bihor – 7,5 clase cu 196 de elevi și 

Maramureș – 2 clase cu 46 de elevi; 

 Ponderea învățământului profesional și dual școlarizat   în județul Cluj, în anul 

școlar 2017-2018, reprezintă 3,09% raportată la nivelul național și este a doua 

ca mărime din Regiunea Nord-Vest, după județul Bihor cu 3,18%. 

 Domeniile de formare cu cel mai mare număr de elevi în învățământul 

profesional la nivelul județului Cluj sunt reprezentate în figura de mai jos: 

 
                                                             Sursa:ISJ Cluj 

 

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

elevi,  Turism și alimentație cu 678 de elevi, Construcţii, instalaţii şi lucrări 

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

Fabricarea produselor din lemn cu 134 de elevi; 
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 Domeniile de formare cu cel mai mic număr de elevi în învățământul 

profesional și în anul școlar 2017-2018 în județul Cluj sunt: Comerțul cu 24 de 

elevi, Chimia industrială cu 39 de elevi și Agricultura cu 49 de elevi; 

 Analiza ponderilor pe calificări profesionale arată că cea mai solicitată 

calificare la nivelul județului este ”Mecanic auto” urmată de calificarea 

profesională ”Operator la mașini cu comandă numerică”din domeniul 

Mecanică. Pentru domeniul Turism și alimentație calificările cele mai cerute: 

Bucătar și Ospătar(chelner) în unități de alimentație ocupă ponderi ridicate 

Rețeaua școlară pentru învățământ profesional și tehnic din județul Cluj numără 46 de 

unități de învățământ, în anul școlar 2017-2018.  

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

de stat 33, iar 13 unități de învățământ aparțin sistemului de învățământ particular. În mediul 

urban funcționează 44 de unități de învățământ ÎPT, iar în mediul rural 2 unități. 

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

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

o unitate de învățământ ÎPT în cadrul Penitenciarului Gherla pentru școlarizarea persoanelor 

aflate în detenție. 

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

formare cele mai solicitate și numărul de școli ÎPT care școlarizează în aceste domenii. 

Situația poate fi urmărită în figura de mai jos. 

IERARHIZAREA ȘCOLILOR IPT DIN JUDEȚUL CLUJ 

Nr.     

crt. 

DOMENIUL  DE FORMARE 

PROFESIONALĂ 
NUMĂR DE 

ȘCOLI 

NUMĂR DE 

ELEVI 

1 Agricultură 3 191 

2 Chimie industrială 2 143 

3 Comerț 4 216 

4 Construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice 4 377 

5 Economic 10 1091 

6 Electric 7 444 

7 Electromecanică 3 129 

8 Electronică automatizări 10 717 

9 Estetica şi igiena corpului omenesc 5 229 

10 Fabricarea produselor din lemn 3 85 

11 Industrie alimentară 2 251 

12 Industrie textilă şi pielărie 3 153 

13 Materiale de construcţii 0 0 

14 Mecanică 10 1430 

15 Producţie media 2 260 

16 Protecţia mediului 3 205 

17 Silvicultură 0 0 

18 Tehnici poligrafice 0 0 

19 Turism şi alimentaţie 11 1685 

Sursa datelor: Inspectoratele şcolare 
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Din situația prezentată reiese că domeniile de formare cu cele mai multe școli sunt și 

cele mai solicitate de către operatorii economici județeni și în topul preferințelor elevilor: 

Turism și alimentație (11 de școli), Economic (10 școli), Mecanica (10 școli). 

 

Indicatori de proces 

 

Mecanisme decizionale şi descentralizarea funcţională în ÎPT 

 

 Strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar vizează transferul de 

autoritate, responsabilitate şi resurse în privinţa luării deciziilor şi a managementului general 

şi financiar către unităţile de învăţământ şi comunitatea locală. 

 Descentralizarea funcţională implică şi antrenarea sporită în mecanismele decizionale 

a partenerilor sociali, pentru a garanta apropierea deciziei de beneficiarii serviciului public de 

educaţie. Cadrul instituţional pentru dezvoltarea parteneriatului social în educaţie şi formare 

profesională se bazează pe structurile consultative iniţiate în sprijinul deciziei la nivel local şi 

regional. Aceste structuri sunt: 

-la nivel regional: Consorţiul Regional (CR) – ca structură partenerială consultativă în 

sprijinul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și al 

Inspectoratelor Școlare; 

-la nivel local (judeţean): Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 

(CLDPS) – ca structură partenerială consultativă în sprijinul Inspectoratelor Școlare; 

-la nivelul unităților de învățământ: Consiliile de administraţie/Consiliile profesorale 

-la nivel naţional: Comitetele sectoriale. 

 Principalele atribuţii ale structurilor menţionate, în procesul de planificare a ofertei 

educaționale, sunt următoarele: 

-Comitetele sectoriale (la nivel naţional): validarea Standardelor de Pregătire 

Profesională. 

-Consorţiul Regional: identificarea nevoilor de calificare la nivel regional, 

elaborarea/actualizarea Planului regional de acțiune pentru învățământ (PRAI), cu integrarea 

componentei privind contribuția specifică a învățământului superior la dezvoltarea regională;  

-CLDPS: corelarea ofertei educaționale din învățământul profesional și tehnic cu 

comanda socială și cu nevoile de dezvoltare personală și profesională a beneficiarilor 

pregătirii profesionale; elaborarea/actualizarea Planului local de acțiune pentru învățământ 

(PLAI); analizarea și avizarea propunerilor prezentate de inspectoratul școlar privind 

proiectele planurilor de școlarizare pentru învățământul profesional și tehnic din județ; 

-Consiliile de administraţie/Consiliile profesorale: sprijinirea elaborării şi avizarea 

Planului de Acţiune a Şcolii (PAS) 

 În cadrul programului multianual Phare TVET, Consorţiile Regionale și Comitetele 

Locale au fost antrenate în elaborarea, respectiv actualizarea anuală a documentelor de 

planificare strategică pe termen lung la nivel regional (PRAI) şi local (PLAI), pe baza cărora 

la nivelul fiecărei şcoli din program au fost elaborate planuri şcolare de acţiune (PAS). 

 La nivelul unităţilor şcolare, principalul instrument de planificare strategică pe baza 

analizei mediului intern (autoevaluare) şi extern este concretizat prin Planurile de acţiune ale 

şcolilor (PAS) Şcolile cuprinse în programul Phare TVET au beneficiat de formare şi asistenţă 

pentru elaborarea PAS şi în raport cu PRAI şi PLAI. Începând cu anul şcolar 2006-2007 s-a 

generalizat elaborarea Planurilor de acţiune ale şcolilor (PAS) pentru toate unităţile de 

învăţământ profesional şi tehnic. În sprijinul elaborării documentului, şcolile au beneficiat de 

formare şi asistenţă din partea unităţilor de învăţământ cuprinse în programul Phare 2003 şi a 

inspectoratelor şcolare. 

 Având în vedere mecanismele de finanţare în vigoare şi autonomia comunităţii 

locale, este esenţială antrenarea autorităţilor locale în procesul de planificare strategică pe 

termen lung în ÎPT. 
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  Principalele probleme identificate în cadrul acestui proces sunt referitoare la: 

-slaba legătură şi controlul redus între nivelul regional de planificare şi nivelul 

decizional în învăţământ (inspectoratele şcolare judeţene şi şcolile, autorităţile locale); 

-finanţarea învăţământului preponderent centrată pe activităţile curente/pe termen 

scurt şi foarte puţin pe nevoile şi priorităţile pe termen lung; 

-antrenarea insuficientă a agenţilor economici în efortul de planificare pe termen lung 

în ÎPT; 

-neimplicarea sau implicarea formală a partenerilor sociali din Consiliile de 

Administraţie ale Şcolilor în procesul de planificare pe termen lung la nivelul şcolii. 

 Un alt domeniu al descentralizării funcţionale este curriculum-ul în dezvoltare locală 

(CDL)–componentă importantă a planului de învăţământ, care vizează adaptarea conţinutului 

pregătirii la cerinţele locale din partea beneficiarilor instruirii (agenţi economici, comunitate 

locală, elevi). 

 

 Asigurarea calităţii în ÎPT 

 

 Nevoia unor mecanisme reglementate de asigurare a calităţii serviciilor de educaţie şi 

formare profesională care să garanteze aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire şi 

satisfacţia beneficiarilor (forţa de muncă şi angajatorii) a condus la adoptarea Legii nr. 87 din 

13 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei. 

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

începând cu anul şcolar 2006-2007 pentru toate unităţile de învăţământ, mai întâi aplicându-se 

principiul 5 al calităţii – “predarea şi învăţarea” și a fost extins treptat astfel încât, în prezent, 

se aplică pentru toate cele 7 principii. 

 Mecanismul de asigurare a calităţii utilizat este construit pe autoevaluarea din partea 

şcolii, confruntată cu evaluarea externă (prin inspecţie şcolară), ambele fiind structurate pe 

acelaşi set de indicatori (descriptori de performanţă). Rezultatele evaluării se regăsesc în 

planurile de îmbunătăţire a calităţii. 

  Conducând la creşterea transparenţei faţă de beneficiari, mecanismele de asigurare a 

calităţii vor avea, în același timp, un impact decisiv în motivarea şi implicarea partenerilor 

sociali în planificarea ofertei şi a strategiilor de îmbunătăţire a acesteia. 

 

Indicatori de ieşire pe niveluri de educaţie 

 

Absolvenți în învățământul liceal 

 Analiza evoluției numărului de absolvenți din învățământul liceal urmărită în perioada 

2010-2014, la nivelul județului Cluj a scos în evidență tendințe de evoluție diferite pentru cele 

trei filiere. 

Numărul absolvenților filierei teoretice a marcat o creștere semnificativă în perioada 

analizată de la 2347 de absolvenți în 2011 la 2731 de absolvenți în 2014. 

Pentru filiera tehnologică evoluția a fost sinuoasă cu scăderi și creșteri semnificative, 

astfel că la începutul intervalului numărul de absolvenți a fost de 3250, iar în 2014 acesta 

ajuns la 2628 de absolvenți. 

Pentru filiera vocațională evoluția a fost crescătoare de la 572 de absolvenți la 681de 

absolvenți. 
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                                                             Sursa: INS 

 

Absolvenți în învățământul profesional 

 

 Evoluția numărului de absolvenți în învățământul profesional în Regiunea Nord-Vest a 

fost profund influențată de aspectele legislative care au marcat schimbări în învățământul 

profesional. Scăderea masivă s-a produs în anul 2011, unde comparativ cu 2010, numărul de 

absolvenți a scăzut de la 4925 de absolvenți la 829 de absolvenți. 

Modificarea politicilor educaționale în sensul încurajării învățământului profesional a 

făcut ca în perioada 2011 – 2014 numărul absolvenților din învățământul profesional să 

crească la 1874 de absolvenți, trendul fiind crescător. 

 
                                                        Sursa: ISJ Cluj 

 

Absolvenți în învățământul postliceal 

 

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

numărul absolvenților a crescut de 928 în 2010, la 1264 în 2014. 
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                                                            Sursa: INS   

Indicatori de impact 
Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra şomajului poate fi 

evaluat prin stabilirea unor corelaţii în timp între rata de inserţie profesională, respectiv rata 

şomajului absolvenţilor şi rata totală a şomajului. Rata ridicată a şomajului tinerilor din grupa 

de vârstă 15-24 de ani, şi ponderea ridicată a acestora în numărul total al şomerilor, sugerează 

o problemă serioasă a sistemului de pregătire în raport cu finalităţile obţinute în plan 

ocupaţional. Din acest motiv, se reţine ca un prim indicator de impact, care poate fi măsurat 

pe baza datelor statistice disponibile, şomajul tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, cu 

rezerva că acesta nu este diferenţiat pentru absolvenţii ÎPT. Agenţiile de Ocupare a Forţei de 

Muncă (AJOFM) pot oferi date anuale valoroase despre absolvenţii înregistraţi în baza de date 

ca şomeri, dar acestea nu sunt diferenţiate în acord cu noua structură pe niveluri de pregătire 

şi finalităţile din ÎPT. Se recomandă colaborarea între ministere în vederea structurării (unitare 

la nivel naţional) a bazei de date a AJOFM pentru evidenţierea diferenţiată a absolvenţilor de 

ÎPT pe calificări şi niveluri de calificare, adaptat noilor trasee şi finalităţi ale sistemului de 

educaţie şi formare profesională. 

 Inserţia profesională a absolvenţilor IPT  la 6/12 luni de la absolvire, pe niveluri 

de educaţie  

La nivel național sunt în vigoare metodologiile de monitorizare a inserției 

absolvenților de învățământ profesional și tehnic (ordinul MECT 6011/21.11.2008) și  

metodologia și instrumentele de lucru privind studiile de monitorizare a inserției pe piața 

muncii a absolvenților de învățământ superior (ordinul MECT 6012/ 21.11.2008).  

 Metodologia de monitorizare a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor 

învățământului profesional și tehnic a fost aplicată în mai multe judeţe, în perioada 2010-

2013, prin proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. În regiunea Nord-Vest a fost 

implementat un astfel de proiect în județul Cluj. 

 Mecanismul de monitorizare a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor, este însă 

insuficient dezvoltat, deoarece nu sunt cuprinși toți absolvenţii de  programe de formare și, 

deasemena, lipsește componenta de monitorizare pe cale administrativă, aplicată sistematic şi 

cuprinzător la nivel teritorial.  

 Deoarece capacitatea instituțională a instituțiilor cu responsabilități în implementarea 

metodologiei este limitată, iar costurile sunt foarte ridicate, nu este posibilă încă 

monitorizarea pe cale administrativă a tuturor absolvenților învățământului profesional și 

tehnic.  

 În Strategia Educației și Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-

2020, este prevăzut ca obiectiv monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor 

programelor de formare, cu următoarele acțiuni specifice: 
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 Crearea unui mecanism naţional de monitorizare pe cale administrativă a inserţiei 

profesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic  

 Revizuirea Metodologiei pentru monitorizarea inserţiei socioprofesionale a 

absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic, preponderent din perspectiva 

deficitului de competenţe  

 Realizarea sistematică a monitorizării inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de 

învăţământ profesional şi tehnic pe cale administrativă şi prin anchete la nivel 

naţional. 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Cluj a realizat o 

monitorizare a inserției absolvenților de liceu din anul școlar 2016-2017, la 3 luni de la 

absolvire. Situația absolvenților de liceu ai filierei tehnologice este prezentată în figura de 

mai jos: 

 
                                                      Sursa: CJRAE Cluj 

 

 Ponderea absolvenților de liceu filiera tehnologică care continuă studiile în 

învățământul superior este de 31%, la aceeași valoare ca și ponderea celor angajați pe 

piața muncii. Un procent de 11% dintre absolvenți nu sunt nici angajați nici nu continuă 

studiile. Evident că situația inserției absolvenților trebuie reactualizată la 6 luni și 12 luni 

de la absolvire pentru a avea o imagine corectă și realistă. 

 Legat de inserția absolvenților de învățământ profesional, analiza a fost 

realizată de către ISJ Cluj și se referă la prima promoție de absolvenți ai școlii 

profesionale cu durata de 3 ani. 
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                                      Sursa:ISJ Cluj 

Calificările profesionale cu cel mai mare număr de absolvenți au fost: Mecanic auto cu 

113 absolvenți, Bucătar cu 80 absolvenți și Frizer, coafor, manichiurist-pedichiurist cu 23 de 

absolvenți. 

Calificările cu cea mai bună inserție a absolvenților au fost:Lăcătuș mecanic întreținere și 

reparații 100%, Electronist 100%, Tinichigiu auto 100%,Zugrav-vopsitor-faianțar-tapetar 

82%. 

Principalele concluzii din analiza învăţământului tehnic şi profesional 

 

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

în care se școlarizează în învățământul profesional, în județul Cluj în anul școlar 2017-2018, a 

evidențiat următoarele: 

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

privește numărul elevilor cuprinși în învățământul profesional și învățământul 

dual în anul 2017-2018, cu 108 clase și 2623 de elevi. 

 Anul școlar 2017-2018 introduce în Regiunea Nord-Vest învățământul dual.În 

județul Cluj au fost realizate 8 clase cu 172 de elevi pentru învățământul dual, 

cele mai solicitate calificări profesionale sunt în domeniile: Mecanica  cu 862 

elevi,  Turism și alimentație cu 678 de elevi, Construcţii, instalaţii şi lucrări 

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

Fabricarea produselor din lemn cu 134 de elevi. 

În anul școlar 2017-2018, numărul elevilor școlarizați prin învățământul postliceal la 

nivelul județului Cluj a fost de 3731 de elevi, repartizați atât la școala postliceală cât și la 

școala de maiștri. 

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

școlarizați prin școala postliceală se află în învățământul postliceal particular 2103 elevi, iar în 

învățământul de stat 1355 de elevi. Prin școala de maiștri (învățământ de stat) se școlarizează 

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

Sănătate și asistență pedagogică, 2501 de elevi, urmat de domeniul Economic cu 200 de elevi 

și Turism și alimentație cu 155 elevi. Județul Cluj este singurul din Regiunea Nord-vest care 

școlarizează elevi cu deficiențe în învățământul postliceal de stat. În anul școlar 2017-2018 

funcționează 2 clase de învățământ postliceal pentru elevi cu deficiențe cu 17 elevi în 

domeniul Estetica şi igiena corpului omenesc, calificarea Tehnician maseur. 

Învățământul profesional și dual este organizat pe baza parteneriatului școală-operator 

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

învățământ  profesional și tehnic.  

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

total 1671 de locuri, din care au fost aprobate de către inspectoratul școlar județean 1171 de 

locuri pentru învățământul profesional și dual (924 pentru învățământul profesional și 247 de 

locuri pentru învățământul dual), adică 70%, datorită constrângerilor legate de fundamentarea 

planurilor anuale de școlarizare.  

Analiza rezultatelor elevilor prin prisma promovabilității  a scos în evidență faptul că 

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

promovabilitate între regiuni cu 97,6%. Media la nivel național a fost de 96,3%. 

 Din analiza pe județele regiunii a rezultat că județul Cluj a avut cea mai mare 

promovabiltate  de 97,9%, în învățământul liceal dintre toate județele regiunii. 

 Analiza pe județele regiunii relevă faptul că procentele de promovabilitate la 

învățământul profesional din județul Cluj au fost cele mai mici de 89,9%.Toate celelalte 

județe au avut procente de promovabilitate de peste 90%. 

 

 Promovabilitatea în învățământul postliceal, prin școala postliceală a fost cea mai 

ridicată în Regiunea Nord-Vest (98,9% și în același timp mai ridicată decât media la nivel 

național de 97,3%. 

Dintre județele regiunii, județul Cluj a avut un procent de promovabilitate de 98,7%. 

Județul  Maramureș a avut cea mai ridicată pondere de 100%.   

Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional a tinerilor (18-24 ani), la nivel 

național și implicit la nivel regional rămâne mult mai ridicată decât media europeană.Dacă 

media europeană în 2015 era de 11%, România avea o rată de 19,1%, iar Regiunea Nord-Vest  

de 16,9%, a treia după Regiunea București-Ilfov și Regiunea Vest.  

România are o rată a tinerilor NEET mai ridicată decât media europeană. În 2016 UE 

avea o rată de 16,7 %, iar România 23,6%. 

Datele statistice arată că rata de participare la formarea continuă a populației adulte 

din UE, se menține la valoarea de 10,8% în 2016.Comparativ la nivel național rata de 

participare  a scăzut în 2016 la 1,2%și rămâne în continuare mult mai scăzută decât media 

europeană. Analiza pe regiuni a scos în evidență că în anul 2016, Regiunea Vest avea cea mai 

mare rată de participare de 1,6%.Regiunea Nord-Vest, avea o rată de participare la formarea 

continuă a adulților de 1,4%. 
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I.2. 2.ANALIZA MEDIULUI INTERN (SWOT) 

 

DOMENIUL CURRICULUM 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care o 

furnizează şcoala este în general pozitivă 

motivată şi responsabilă. 

• Organizarea şcolii prin cuprinderea mai multor 

forme de învăţământ (liceal, profesional, 

postliceal). 

• Rezultatele elevilor la examele de bacalaureat și 

certificare a competențelor profesionale fac 

dovada unei pregătiri corespunzătoare. 

• Proiectarea corectă a activităţii didactice la 

majoritatea cadrelor didactice, cu accent pe 

formarea competențelor cheie. 

• Evaluarea se realizează ritmic, formativ şi 

sumativ prin metode alternative în majoritatea 

cazurilor. 

• Curriculum în dezvoltare locală este diversificat 

şi reflectă nevoia de pregătire a elevilor și a 

operatorilor economici. 

• Valorificarea competenţelor cadrelor didactice 

pentru dezvoltarea personală a elevilor. 

• Strategiile didactice în multe situaţii  

continuă să fie majoritar tradiţionale, bazate 

pe activitatea preponderentă a profesorului. 

• Nu se oferă elevilor activităţi diferenţiate 

raportate la nevoile lor de dezvoltare. 

• Cadrele didactice nu cuantifică în mod 

constant prin intermediul rezultatelor şi 

evaluărilor progresul şcolar al elevilor. 

• Nu se utilizează într-o măsură suficientă 

auxiliare curriculare moderne – fişe de 

lucru, portofolii ale elevilor, softuri 

educaţionale etc. 

• Nu toate cadrele didactice motivează elevii 

în vederea creșterii performanței școlare.  

. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Accesul liber al cadrelor didactice la elaborarea 

de manuale, ghiduri, materiale auxiliare etc. 

• Ofertă sporită a activităţilor cu caracter 

extracurricular. 

• Creşterea considerabilă a diversităţii   

disciplinelor opţionale în strânsă legătură cu 

activităţile practice  şi cu nevoile comunităţii 

locale. 

• Accesul tuturor cadrelor şi elevilor la cabinetele 

și ateliere dotate la standarde europene. 

• Motivarea rezultatelor  elevilor din clasele 

terminale pentru continuarea parcursului 

academic, în învățământul postliceal sau 

integrarea pe piața muncii. 

• Implicarea insuficientă  a părinţilor în 

procesul educaţional, mai ales la clasele de 

învățămât profesional 

• Reforma în învățământul profesional și 

tehnic nu aduce modificările așteptate în 

curicculum 
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DOMENIUL RESURSE UMANE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Încadrarea şcolii cu cadre didactice calificate în 

proporţie de 100 %. 

• Majoritatea cadrelor didactice titulare şi cu 

grade didactice 

• Participarea cadrelor didactice la  cursuri de 

formare continuă organizate prin Casa Corpului 

Didactic sau alți furnizori de formare 

profesională. 

• Consultarea consiliului elevilorși a consiliului 

reprezentativ al părinților în toate activitățile 

școlii. 

• Lipsa unor instrumente de evaluare a 

activităţii depuse de cadrele didactice, fără 

a putea cuantifica cu exactitate ceea ce 

aceştia realizează în afara fişei postului  

elaborate de MEN. 

• Fenomenul de migratie a părinților elevilor 

în străinătate, în vederea găsirii de locuri de 

muncă. 

• Dezinteresul unor cadre didactice care au 

obţinut grade didactice pentru formarea 

profesională. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

• Modificarea legislaţiei, care să permită creşterea 

autonomiei unităţilor şcolare în plan financiar, 

ceea ce ar permite o salarizare diferenţiată a 

personalului didactic, în funcţie de implicarea 

fiecăruia.  

• Modificarea legislaţiei privind mobilitatea 

personalului didactic, care să permită 

deblocarea posturilor și aducerea deciziei de 

ocupare a posturilor vacante/rezervate la nivelul 

unităților de învățământ. 

• Supraîncărcarea cadrelor didactice cu 

sarcini şi activităţi care nu sunt remunerate. 

• Bugete insuficiente alocate susținerii 

dezvoltării personale a cadrelor didctice de 

către școală. 

• Caracteristicile economiei de piaţă care 

încurajează migraţia unei părţi a populaţiei, 

implicit a cadrelor didactice  în străinătate 

pentru venituri  superioare, ceea ce conduce 

la fluctuații ale personalului.  

 

DOMENIUL RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Şcoala dispune de o bază materială propice 

dezvoltării : cabinete și ateliere moderne 

(mobilier, calculatoare performante, rețea  de 

internet, table interactive,videoproiectoare). 

 Existența de facilități oferite elevilor: gratuitate 

la cazare în cămin și masa la cantina școlii. 

 Conducerea şcolii are în preocupare permanentă 

modernizarea bazei materiale în conformitate cu 

cerinţele curricumului. 

 Motivare slabă a cadrelor didactice în 

domeniul dezvoltării mijloacelor didactice 

necesare predării interactive a disciplinei. 

 Slaba motivare  a părinţilor în a contribui la 

sporirea fondurilor destinate modernizării 

resurselor. 

 Imposibilitatea unui număr mare de familii 

de a-şi susţine copiii la şcoală, din punct de 

vedere material  

OPORTUNITATI AMENINTARI 
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 Accesul la programe de dezvoltare profesională: 

judeţene, naționale și europene. 

 Identificarea resurselor extrabugetare necesare 

dezvoltării şcolii (donaţii, sponsorizări, 

accesarea de proiecte cu finanșare externă) 

 Legislația referitoare la achizițiile publice și 

la utilizarea resurselor financiare pentru 

realizarea de reparaţii, dotări, procurări de  

mijloace fixe şi obiecte de inventar, 

susținerea participării elevilor și cadrelor 

didactice la competiții. 

 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII RELAŢIILOR COMUNITARE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Participarea la Programe şi Proiecte educative 

în beneficiul elevilor şi profesorilor, selectarea 

şi stabilirea acestor programe în funcţie de 

specificul școlii şi nevoile elevilor. 

• Relaţii bune cu partenerii sociali : 

Inspectoratul Școlar Județean, Primărie, 

Consiliul Local, Biserica,  Poliţie, 

Jandarmerie, Directia de Protecție a Copilului, 

Asociația Napoca Instituții de cultură și artă, 

Biblioteca Județeană, Universități, ONG-uri, 

presa locală etc. 

• Lipsa de experienţă a unor cadre didactice  în 

elaborarea unor programe de parteneriat şi 

proiecte educaționale. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Stabilirea unor noi relaţii de parteneriat cu 

şcoli de profil din ţară şi străinătate, în vederea 

derulării unor schimburi de bune practici și a 

unor stagii de practică pentru elevi. 

• Colaborare cu ONG-uri şi instituţii culturale 

locale  

 

• Imposibilitatea atragerii de surse financiare 

extrabugetare, în contextul schimbărilor 

legislative, care produc blocaje. 

• Dificultatea comunicării cu familiile unor 

elevi din medii dezavatajate /plecaţi în 

străinătate 

 

Analiza de nevoi, alături de stabilirea politicilor şi strategiilor adecvate, este o condiţie 

necesară (chiar dacă nu şi suficientă ) şi constituie primul pas, adesea cel hotărâtor în orice 

activitate managerială. Nevoile care sunt satisfăcute într-o instituţie de învăţământ sunt 

numeroase, diverse şi se referă la realizarea finalităţilor şi a sarcinilor, cât şi la dimensiunea 

umană a instituţiei şcolare. Aceste nevoi pot fi: materiale, financiare, de timp, de informaţie, 

de comunicare şi de stabilire a relaţiilor sociale, de apartenenţă şi participare, de educaţie şi 

dezvoltare. 

 În elaborarea analizei de nevoi am folosit procedura SWOT, care se referă la : 

 punctele tari şi punctele slabe care caracterizează mediul intern aferent unităţii de 

învăţământ; 

 oportunităţile şi ameninţările din mediul extern al unităţii de învăţământ.  
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De fapt este vorba de o viziune asupra viitorului în care se ţine seama de 

caracteristicile instituţiei de învăţământ şi de o prognoză care se vrea suficient de probabilă 

privind  ameninţările si oportunităţile specifice mediului social, economic şi politic.  

 

 

PARTEA  a II-a  COMPONENTA STRATEGICĂ 
 

 

II.1. VIZIUNEA ȘCOLII 

 

Colegiul Tehnic „Napoca” asigură  pentru tinerii şi adulţii din judeţul Cluj şi din 

Regiunea de Nord-Vest servicii de educaţie şi instruire  profesională în domeniile Turism și 

Textile-pielărie, stimulând dezvoltarea carierei şi învăţarea pe tot parcursul vieţii, în acord cu 

dimensiunea europeană a educaţiei şi nevoile actuale ale pieței muncii. 

 

II.2. MISIUNEA ȘCOLII ÎN COMUNITATE 

 

Colegiul Tehnic „Napoca” este o unitate de învățământ care oferă, într-un  mediu 

modern, propice educației și formării profesionale, cu personal dedicat, promotor al valorilor 

fundamentale ale culturii române și europene, servicii educaţionale de calitate, formând 

absolvenţi bine pregătiţi profesional, capabili de transferul competenţelor dobândite în 

contexte noi de învăţare, ceea ce le permite să se adapteze exigenţelor unei societăţi 

concurenţiale în continuă schimbare. 

 

II. 3. OPȚIUNI STRATEGICE, ŢINTE, OBIECTIVE 

 

   În Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional si Tehnic 

(PLAI) pentru Regiunea Nord-Vest, document de planificare strategică a ofertei de formare 

profesională prin învăţământ profesional și tehnic în perspectiva perioadei 2017-20125, au 

fost propuse următoarele priorități: 

 Dezvoltarea capacitaţii de management în învăţământul profesional și tehnic ; 

  Creşterea calităţii în învățământul profesional și tehnic și asigurarea egalității de 

șanse ; 

  Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere si orientare profesională pentru elevi si 

adulţi ; 

 (Sursa de informare: PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA 

INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC 2017- 2025) 

 

Țintele strategice care  decurg pentru perioada următoare din documentele 

strategice la nivel regional (PRAI) și local(PLAI), respectiv informațiile relevante pentru 

domeniile de pregătire ale școlii: „Industrie textilă și pielărie” și „Turism”. 

 

Referitor la Domeniul„Industrie textilă și pielărie”, documentele stipulează o 

creștere a nevoii forței de muncă resimțite de operatorii economici din domeniul confecțiilor 
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textile, care vin spre unitățile de învățământ cu solicitări de școlarizare în învățământul 

profesional și dual. 

 În ceea ce privește Domeniul „Turism”: “Sectorul hotelurilor și restaurantelor are 

prognozată o rată de creștere proiectată peste media de 5,8 %î intervalul analizat; acest 

lucru va fi determinat de investițiile în infrastructura de turism, cât și în cea de afaceri, având 

ca efect direct un impact asupra forței de muncă, care va fi angrenată în domeniu. 

 Setul de valori care alcătuieşte cultura şcolii va fi intr-o strânsă legătura cu aspectele 

principale ale activităţilor și obiectivelor care, sub o formă sau alta, sunt prezente în fiecare 

şcoală: ţintele educaţiei, tipul de activități, adecvarea lor  la nevoile elevilor şcolii, gradul de 

satisfacție al beneficiarilor processului educațional. 

Ţinând cont de oportunităţile oferite de politicile educaţionale la nivel national, fiind 

receptivi la schimbările socio-economice contemporane, la fluctuaţiile de pe piaţa muncii, la 

tendinţele demografice şi la presiunile comunităţii de adaptare a ofertei educaţionale şi în 

contextul analizei SWOT, echipa de elaborare a Planului de Acțiune al Școlii a stabilit pentru 

perioada 2017-2021 următoarele opțiuni strategice-ținte-obiective : 

PRIORITĂȚI/ 

OPȚIUNI STRATEGICE 

SCOPURI/ȚINTE 

STRATEGICE 

 

 

OBIECTIVE 

1.Măsuri de susţinere a 

creşterii calităţii actului 

educaţional. 

1.Modernizarea 

managementului şcolar 

la toate nivelele 

 

O1.Monitorizarea creşterii calităţii 

procesului instructiv-educativ 

O2. Creșterea participării cadrelor 

didactice la cursuri de formare în 

conformitate cu nevoile de formare 

identificate în şcoală. 

O3. Creșterea gradului de siguranță a 

elevilor în incinta școlii 

2. Măsuri de adaptare a 

ofertei şcolii la nevoile 

elevilor şi cerinţele pieţei 

muncii şi implicarea activă a 

partenerilor sociali în viaţa 

şcolii 

 

2.Creşterea 

adaptabilităţii ofertei 

educaţionale la 

cerinţele pieţei muncii. 

3.Dezvoltarea 

parteneriatului social 

O4.Creşterea ponderii calificărilor 

cerute de sectoarele prioritare de 

activitate în oferta educaţională a 

şcolii. 

 

O5.Creşterea eficienței 

parteneriatului cu agenţii economici 

în vederea sprijinirii învăţământului 

tehnologic, profesional și dual.  

O6. Dezvoltarea relaţiilor şcoală-

comunitate locală, relaţii de 

parteneriat cu alte şcoli europene. 

O7. Eficientizarea relaţiilor şcoală-

familie prin implicarea părinţilor in 

viaţa şcolii 

O8. Creșterea numărului de 

parteneriate cu instituțiile de 

învățământ superior și diversificarea 
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       II.4. MODALITATI DE MONITORIZARE/EVALUARE 

 

 II.4.1.Monitorizarea 

 

 Monitorizarea Planului de Acțiune al Școlii și a Planului operational este realizată de 

director, director adjunct şi membrii C.A. Persoana care răspunde de organizarea activității 

are urmatoarele responsabilități: 

           - formarea echipei 

           - planificarea acțiunilor concrete 

          - monitorizarea desfășurării  activităților planificate; 

          - reprogramarea activităților care nu s-au putut desfășura în termenele stabilite; 

Se vor avea în vedere următorii indicatori: 

            - atingerea finalităților propuse 

             - nivelul consumului de resurse 

             - raportul dintre atingerea finalității și nivelul consumului de resurse 

             - măsura în care persoanele responsabile de organizarea activității au nevoi de 

supraveghere permanentă. 

  

 

activităților de orientare școlară 

desfășurate în parteneriat cu acestea 

3.Măsuri privind 

îmbunătăţirea serviciilor de 

consiliere şi orientare 

profesională a elevilor, de 

reducere a absenteismului şi  

prevenire a abandonului 

şcolar. 

 

4.Îmbunătăţirea 

serviciilor de consiliere 

şi orientare 

profesională pentru 

elevi. 

 

 

 

5.  Prevenirea 

abandonului şcolar şi 

reducerea 

absenteismului. 

O9. Dezvoltarea competențelor 

profesorilor consilieri  în utilizarea 

unor instrumente specifice de 

dezvoltare personală, cunoaşterea şi 

vehicularea informaţiilor despre 

ocupaţiile profesionale și valorificarea 

acestora în activitățile de consiliere a 

elevilor 

O10.Desfăşurarea de activităţi şi 

proiecte în vederea  prevenirii 

abandonului şcolar, a reducerii 

absenteismului şi creşterii ratei de 

acces în învăţământul terţiar. 

4.Măsuri privind politica de 

marketing a şcolii.  

 

6. Dezvoltarea  

relaţiilor cu mass-

media locală, pentru 

promovarea  imaginii 

școlii 

7. Diversificarea 

instrumentelor de 

promovare a școlii 

O11. Promovarea proiectelor şcolii în 

comunitate 

 O12. Promovarea profesională a 

ofertei educaționale a şcolii în 

comunitatea locală 

O13. Modernizarea site-ului școlii, în 

vederea popularizării tuturor 

activităților școlii  
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 II.4.2.Evaluarea 

 Evaluarea va avea ca scop stabilirea raportului dintre performanțele obținute și cele 

intenționate, precum și realizarea feedback-ului în vederea ameliorării rezultatelor. 

Evaluarea se va face în perioadele  stabilite de Consiliul de Administratie, iar la 

sfarsitul perioadei se va face o evaluare sumativă. 

Sursele de date pentru evaluare pot fi : indicatori ai progresului școlar, oferta 

curriculară, programe de CDL, proiectele elevilor, observarea lecţiilor, procesele-verbale ale 

ședintelor de analiză. 

Instrumentele de evaluare pot fi: autoevaluarea, chestionare de evaluare, observaţia, 

rapoarte scrise, fişe de apreciere, rezultatele proiectului. 
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PARTEA  a III-a  COMPONENTA 

OPERAȚIONALĂ 
 

III.1. Planul operațional 

 

Principalele resurse de finanţare ale Planului de Acţiune al Şcolii: 

 

 Venituri proprii obţinute prin : închirieri de spații, sponsorizări; 

 Fonduri puse la dispoziţie de Asociaţia Napoca 

 Buget alocat de către Consiliul Local pentru investiţii și reparații; 

 Fonduri obţinute în urma derulării de proiecte cu finanţare externă sau/şi locală; 

 Fonduri oferite de agenţii economici locali pentru sprijinirea formării profesionale a 

elevilor și cadrelor didactice 

 

III.2. Monitorizarea, evaluarea si actualizarea planului operațional 

 

Echipa de elaborare a PAS : 

 întâlniri de lucru – pentru informare, planificare, feedback, actualizare 

 şedinţe de analiză – după fiecare termen de finalizare a unei acţiuni incluse in PAS 

 şedinţe de analiză cu Comisia  pentru Asigurarea Calităţii 

Echipa manageriala a unităţii : 

 includerea de acţiuni specifice în Planul Managerial Anual, in Planul de Activitate al 

Consiliului de Administraţie şi în Planul de activitate al Consiliului Profesoral 

 discuţii lunare – informare, feedback, actualizare, măsuri de corecţie 

 rapoarte semestriale, analize detaliate anuale 

 rapoarte semestriale ale Comisiei pentru Asigurarea Calităţii 

Arii curriculare și comisii : 

 Planuri de acţiune anuale pentru asigurarea calităţii şi pentru implementarea PAS 

 şedinţe de lucru – informare, feedback, actualizare, măsuri, acţiuni 

 rapoarte semestriale, analize detaliate anuale 

 fise de autoevaluare a activităţii realizate de fiecare cadru didactic 

 portofolii ale catedrelor / ariilor curricular/ale  membrilor catedrelor 

 asistenţe curente – Fişă de observare conform Manualului de Asigurare a Calităţii 

 lecţii deschise, cu character interdisciplinar, interasistenţe 

 activităţi extracurriculare specifice 

 

Colectivul de elaborare: Prof. Marinela Marc- director, prof. Camelia Varga - 

director adjunct, prof. Valentina Ancău– consilier educativ, prof. Nicoleta Opriș- responsabil 

arie curriculară, prof. Iliana Cighi- responsabil arie curriculară, prof. Oana Mărginean- 

responsabil arie curriculară, prof. Judith Moricz-responsabil arie curriculară, Delia Bîrsan- 

secretar-șef, Dana Țene-contabil-șef
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III.3. PLANUL OPERAȚIONAL 2017-2018 

 

OPȚIUNE STRATEGICĂ: 1. Măsuri de susţinere a creşterii calităţii actului educaţional. 

 

CONTEXT:  

Managementul modern devine o necesitate impusă de schimbările radicale din societatea românească. Rigorile economiei de piață impun 

eficacitate în domeniul educațional, astfel încât școala să răspundă nevoilor comunității, prin livrarea pe piaţa muncii a unor absolvenţi cu un 

nivel ridicat de pregătire profesională, cu un bagaj de competenţe care să facă accesibil transferul acestora în contexte noi de învăţare. Pentru 

aceasta se impune folosirea de strategii moderne de predare-invăţare-evaluare, formarea continuă a cadrelor didactice şi îmbunătăţirea bazei 

materiale . 

SCOP/ȚINTĂ STRATEGICĂ: 1. Modernizarea managementului şcolar 

 

OBIECTIV O1: Monitorizarea creșterii calității procesului instructiv-educativ  

 

Indicatori de performanţă:  

 Creşterea ratei de promovare la examenul de bacalaureat la cel puțin de 80% până în 2021. 

 Creşterea cu 10% a indicatorilor de reuşită şcolară ( promovabilitate, certificarea competenţelor profesionale, premii la competiţii şcolare) 

Activităţi pentru atingerea obiectivului 

 
Rezultate 

aşteptate 

Termene de 

finalizare 
Responsabilități 

Resurse 

Umane/materiale/ 

financiare 

Corelarea strategiei de dezvoltare a școlii cu strategia 

MEN şi cu Strategia de dezvoltare a ISJ Cluj.  

Punerea în aplicare 

a Planului 

operațional 

Anul şcolar 

2017-2018 

Director 

Director -adjunct 

Cadre didactice 

Venituri proprii 

Încadrarea școlii cu cadre didactice calificate în 

specialitatea predată 

Proiect de 

încadrare 

Anul şcolar 

2017-2018 

Director Secretariat 

Venituri proprii 

Elaborarea de instrumentelor de învăţare/evaluare, în 

conformitate cu nevoile individuale de învăţare ale 

elevilor, pentru încurajarea performanţei şcolare, a 

creşterii numărului de absolvenţi care se înscriu la 

bacalaureat şi îşi continuă studiile în învăţământul 

terţiar. 

Rezultate la teste 

iniţiale, de progres, 

finale, examene, 

concursuri şi 

olimpiade şcolare 

Semestrial Responsabili arii 

curriculare 

Consilier educativ 

 

Elevi 

Cadre didactice 
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Valorificarea spațiilor școlare în opțiuni de petrecere a 

timpului liber pentru elevi. 

Plan de activități. Septembrie 

2017- august 

2018 

Director 

Administrator 

Contabil- șef 

Buget local  

Administrator de patrimoniu 

Administrator financiar 

Modernizarea bazei materiale, prin reparații în săli de 

clasă și cabinete, amenajarea unor grupuri sanitare, 

asfaltarea curții școlii și refacerea spațiilor verzi, 

renovarea unor camere de cămin, dotarea cu logistică 

modernă a cabinetelor școlii, dotarea sălii de sport cu 

material didactic performant.  

Plan de reparații, 

dotări, planul 

anual de achiziții 

 

Septembrie 

2017 – august 

2018 

Director 

Administrator 

Contabil- șef 

Buget local și venituri 

proprii 

Administrator de patrimoniu 

Administrator financiar 

Monitorizarea practicării unui management implicat la 

toate nivelurile. 

Plan managerial / 

operaţional 

Semestrial Director 

Director -adjunct 

Cadre didactice 

Responsabili arii 

curriculare/ departamente 

OBIECTIV O2: Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare în conformitate cu nevoile de formare identificate în şcoală. 

 

Indicatori de performanţă:   

 Creşterea anuală cu 10% a numărului cadrelor didactice implicate în activităţi de formare profesională  

 Dobândirea  de competenţe şi abilităţi în managementul proiectelor de către, cel puţin, trei cadre didactice până la finele anului 2018. 

Activităţi pentru atingerea obiectivului 
Rezultate 

aşteptate 

Termene de 

finalizare 
Responsabilități 

Resurse 

Umane/materiale/financia

re 
 

Participarea personalului la cursuri de formare privind 

evaluarea elevilor, managementul clasei, scrierea de 

proiecte, achizițiile publice. 

Grafic participare  Octombrie 2017 

– august 2018 

Director- adjunct 

Responsabil 

dezvoltare 

profesională 

CCD Cluj 

Monitorizarea impactului participării cadrelor didactice 

la cursuri de formare în vederea evaluării standardizate. 

Raport de 

monitorizare 

Octombrie 2017- 

iunie 2018 

Director- adjunct 

Responsabil 

dezvoltare 

profesională 

Profesorii  

Responsabil dezvoltare 

profesională  

Asigurarea accesului tuturor cadrelor didactice la 

proiectele școlii în scopul implementării unui sistem 

flexibil al managementului calităţii formării continue. 

Raport tematic Octombrie 2017 - 

iunie 2018 

Director- adjunct 

Consilier educativ 

Responsabil 

Profesorii  

Elevii 

Buget local 



COLEGIUL TEHNIC “ NAPOCA”                         PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII 2017- 2021 
 
 

 89 

dezvoltare 

profesională 

Venituri proprii 

Site-ul școlii 

OBIECTIV O3: Creșterea gradului de siguranță a elevilor în incinta școlii.  

 

Indicator performanţă: Reducerea cu 10% a incidentelor și actelor de violență în perimetrul școlii.  

 

Activităţi pentru atingerea obiectivului 
Rezultate 

aşteptate 

Termene de 

finalizare 
Responsabilități 

Resurse 

Umane/materiale/financia

re 
 

Monitorizarea asigurării securităţii elevilor în 

perimetrul şcolilor şi în împrejurimi. 

Grafice de 

monitorizare 

Zilnic în 

şcoală, lunar  

la I.S.J.Cluj 

Director 

Director adjunct 

Profesori serviciu 

Profesorii 

Părinţii 

Bugetul local  

Continuarea procesului de comunicare cu părinții prin 

intermediul  catalogului on-line. 

Situaţii statistice Decembrie 

2017 

Director adjunct 

Consilier educativ 

Asociaţiile de Părinţi 

Soft educațional 

Profesorii 

Părinţii 

Actualizarea Regulamentului Intern de funcţionare a 

unităţii, cu precizări privind accesul elevilor, procedura 

de părăsire a școlii în timpul programului de cursuri, 

părăsirea căminului școlii de către elevii interni.  

Procese- verbale 

prelucrare 

regulament 

semnate 

Septembrie 

2017 

Director 

Director- adjunct 

Profesori 

Elevi 

Parinti 

Site-ul școlii 

Consilierea individuală şi de grup pentru elevii care 

comit acte de indisciplină pe parcursul desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

Situatii statistice 

psiholog școlar 

Permanent  Director 

Director adjunct 

Psiholog școlar 

Profesori 

Elevi 

Parinti 

Cabinet de asistență 

psihopedagogică 

Refacerea sistemului de supraveghere video şi a 

sistemului de alarmare şi pază, în vederea asigurării 

securității elevilor în incinta școlii.  

Sistem 

supraveghere 

Permanent  Director 

Director- adjunct 

Profesori 

Elevi 

Parinti 

Sistem de supraveghere 

video 
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OPȚIUNE STRATEGICĂ: 2. Măsuri de adaptare a ofertei şcolii la nevoile elevilor şi cerinţele pieţei muncii şi implicarea activă a partenerilor 

sociali în viaţa şcolii 

 

CONTEXT:  

- Tendinţele demografice vor afecta fluxul de intrări în sistemul ÎPT, imprimând redimensionarea planului de şcolarizare și schimbări în 

structura economică a zonei, astfel încât școala trebuie să fie flexibilă la cererea pieței muncii, propunându-și atât clase din învățământul liceal, 

cât și profesional.  

- Insuficienta susţinere a procesului de învăţământ din partea unor parteneri educaționali; Implicarea redusă a angajatorilor în asigurarea 

bazei materiale pentru instruirea practică a elevilor; Implicarea redusă a angajatorilor pentru organizarea stagiilor de practică și stimularea 

materială a elevilor, care să-i determine să se angajeze la absolvire; Slaba conştientizare a rolului părinţilor ca parteneri. 

SCOP/ȚINTĂ STRATEGICĂ: 2.Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii. 

 

OBIECTIV  O4. : Creşterea ponderii calificărilor cerute de sectoarele prioritare de activitate în oferta educaţională a şcolii. 

 

Indicator de performanţă: Realizarea 100% a planului de şcolarizare propus. 

 

Activităţi pentru atingerea obiectivului 
Rezultate 

aşteptate 

Termene de 

finalizare 
Responsabilități 

Resurse 

Umane/materiale/financia

re 

Investigarea opțiunilor agenților economici în 

vederea adaptării pregătirii profesionale a elevilor la 

cerințele pieții muncii locale. 

Existenţa 

modelului de 

chestionar pentru 

agenţii economici 

Noiembrie 

2017 

Februarie 2018 

Director 

Director -adjunct 

Resp. CEAC 

Cadre didactice 

Agenți economici 

Chestionare 

Investigarea opţiunilor elevilor clasei a X-a pentru 

continuarea studiilor în ciclul superior al liceului şi a 

absolvenţilor de liceu, în vederea înscrierii în 

învăţământul postliceal, pentru  proiectarea  planului 

de şcolarizare pentru anul şcolar 2018/2019. 

Tabele opţiuni 

Mărirea 

procentului de 

elevi care solicită 

continuarea 

studiilor în cadrul 

unităţii noastre 

şcolare: 95 - 

100% 

Noiembrie 

2017 

Aprilie 2018 

Director 

Director- adjunct 

Resp. CEAC 

Cadre didactice 

Elevi 

Chestionare 
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Realizarea analizei inserţiei socio-profesionale a 

absolvenților de liceu promoția 2017. 

Machete inserţie 

socio-profesională 

Situaţii statistice 

realizate de 

diriginţii claselor 

terminale 

Octombrie 2017 Director 

Director -adjunct 

Resp. CEAC  

Diriginte 

Elevi 

Chestionare 

Comunitatea 

Aplicarea unor sondaje periodice agenţilor economici 

de profil care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Cluj, 

în vederea corelării ofertei educaţionale a școlii cu 

cerinţele reale ale pieţei muncii. 

Chestionare 

aplicate la cel 

puţin un agent 

economic pentru 

fiecare calificare 

pregătită în şcoală 

Noiembrie 2017 

Mai 2018 

Director 

Director-adjunct 

Responsabil  Aria 

curriculară 

Tehnologii 

Cadre didactice 

Chestionare 

Agenti economici 

Revizuirea PAS pe baza planului de îmbunătăţire 

elaborat de CEAC și a recomandărilor și ţintelor 

prevăzute în PLAI şi PRAI ; Elaborarea planurilor 

operaţionale 2017- 2018.Publicarea acestuia pe site-ul 

unităţii. 

Existenţa PAS şi 

planuri 

operaţionale 2017-

2018 pe site-ul 

şcolii la termenul 

stabilit 

Ianuarie 2018 Director 

Director- adjunct 

Resp. CEAC  

Cadre didactice 

Elevi 

Parinți 

Comunitatea 

Site-ul școlii 

Proiectarea notei de fundamentare pentru planul de 

şcolarizare 2018-2019 în concordanţă cu 

recomandările și ţintele prevăzute în PLAI şi PRAI . 

 

 

 

Planul de 

şcolarizare propus 

să fie avizat de 

C.L.D. şi CA al 

I.S.J 

Decembrie 2017 Agenți economici Cadre didactice 

Elevi 

Parinți 

Comunitatea 

SCOP/ŢINTĂ STRATEGICĂ : 3. Dezvoltarea parteneriatului social 

 

 

OBIECTIV  O5: Creşterea eficienței parteneriatului cu agenţii economici în vederea sprijinirii învăţământului profesional si tehnic. 

 

Indicator de performanţă: Creşterea în fiecare an cu 5% a numărului de contracte cu agenţi economici. 
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Activităţi pentru atingerea obiectivului 
Rezultate 

aşteptate 

Termene de 

finalizare 
Responsabilități 

Resurse 

Umane/materiale/financia

re 

Diversificarea şi creşterea numărului de agenţi 

economici care să se implice direct în activitatea 

şcolii. 

Listă  pateneriate Semestrial  Director 

Director- adjunct 

Cadre didactice 

Pagina web a școlii 

Comunitatea 

Încheierea cu agenţii economici de profil a convenţiei 

cadru pentru efectuarea stagiului de pregătire practică 

a elevilor.  

Numărul de elevi 

care au convenţii 

cadru încheiate cu 

agenţi economici 

Semestrial  Director 

Director -adjunct 

Cadre didactice 

Convenții de practică 

Parinți 

Agenti economici 

Implicarea agenţilor economici în activităţile 

proiectelor de parteneriat cu şcoli din județ/regiune/ 

țară, în vederea schimbului de bune practici. 

Realizarea 

minimum 2 

proiecte 

Semestrial  Director 

Director- adjunct 

Cadre didactice 

Pagină web 

Coordonator de proiecte și 

programme educative 

Obiectiv  O6. : Dezvoltarea relaţiilor şcoală-comunitate locală, relaţii de parteneriat cu alte şcoli europene. 

 

Indicator de performanţă: Creșterea în fiecare an școlar cu 10% a numărului de parteneriate active școală- comunitate, școală-școli europene, 

față de anul școlar anterior, pe perioada prezentului PAS. 

Activităţi pentru atingerea obiectivului 
Rezultate 

aşteptate 

Termene de 

finalizare 
Responsabilități 

Resurse 

Umane/materiale/financia

re 

Dezvoltarea proiectelor de cooperare locală, prin 

participarea elevilor și cadrelor didactice la proiecte 

iniţiate de comunitate (ONG-uri,  diverşi parteneri 

educaţionali).  

Proiecte comune Director 

Director adjunct 

Consilier 

educativ 

Septembrie 2016- 

Septembrie 2017 

Cadre didactice, elevi 

Comunitatea 

Proiecte 

Asigurarea mobilităţii elevilor şi cadrelor didactice la 

reuniuni transnaționale în cadrul Erasmus +.  

Proiecte Director 

Director adjunct 

Consilier 

educativ 

Semestrial Cadre didactice 

Elevi 

Comunitatea 

Venituri proprii 

Organizarea de concursuri și proiecte educaționale, 

judeţene, regionale, naţionale 

 

Grafic concursuri Director 

Director adjunct 

Consilier 

Semestrial Cadre didactice 

Elevi 

Comunitatea 
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educativ 

Inițierea de proiecte și programme educaționale cu 

impact în comunitate : tururi ghidate pentru turiști 

oferite de elevii școlii de la clasele de turism.  

 

Raport tematic Director 

Director adjunct 

Consilier 

educativ 

Martie-Aprilie 2018 Cadre didactice 

Elevi 

Comunitatea 

Asociația părinților 

Diseminarea și valorizarea rezultatelor obținute în 

urma derulării activităților proiectelor europene, în 

urma participării cadrelor didactice la mobilităţi 

individuale de formare continuă. 

Rapoarte 

diseminare, 

procese- verbale 

Octombrie 

2017- 

septembrie 

2018 

Echipa de proiect Cadre didactice 

Elevi 

Site-ul școlii 

Presa loclă 

Venituri proprii 

Comunitatea 

Oportunităţi de participare a cadrelor didactice la 

Simpozioane, Sesiuni de comunicări ştiinţifice 

internationale, finantate de UE sau cu finanţare proprie 

 

Formularul de 

aplicaţie  

Septembrie 

2017-August 

2018 

Director 

Director- adjunct 

Coordonator 

proiecte 

Cadre didactice 

Venituri proprii 

Platforme educaționale 

OBIECTIV O7: Eficientizarea relațiilor școală-familie prin implicarea părinților în viața școlii. 

 

Indicator de performanţă:  Creșterea anuală a ratei pe participare a părinților la activitățile școlii.   

 

Activităţi pentru atingerea obiectivului 
Rezultate 

aşteptate 

Termene de 

finalizare 
Responsabilități 

Resurse 

Umane/materiale/financia

re 
 

Eficientizarea activităţii Consiliilor Părinţilor pe clase. Caietul dirigintelui 

PV-ale întâlnirilor 

periodice cu 

părinţii 

Director adjunct 

Diriginţii  

Noiembrie 2017 

 

Părinţi 

Elevi 

Introducerea unor instrumente eficiente de comunicare 

cu părinții, de exemplu Catalogul online.  

Caietul dirigintelui 

PV ale întâlnirilor 

 

Director adjunct 

Consilierul 

educativ 

Diriginţii 

Martie – iunie 2018 Elevi 

Părinţi 

Cadre didactice 

Venituri proprii 

Legislație specifică 
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Implicarea părinţilor în activităţile școlare și 

extracurriculare: parteneriate şcolare, serbări, zilele 

şcolii, lectorate tematice cu părinții. 

Grafic activităţi Director 

Director adjunct 

Consilierul 

educativ 

Semestrial Asociația părinților 

Venituri proprii 

O8. Creșterea numărului de parteneriate cu instituțiile de învățământ superior și diversificarea activităților de orientare școlară desfășurate în 

parteneriat cu acestea 

Diversificarea şi creşterea numărului de  parteneriate 

cu instituţiile de învăţământ superior 

Listă  pateneriate Director 

Director adjunct 

Consilier 

educativ 

Septembrie 2016- 

Septembrie 2017 

Cadre didactice, elevi 

Instituţii de învăţământ 

superior 

Parteneriate  

Inițierea de proiecte educaționale în vederea 

valorificării competenţelor profesionale ale elevilor şi 

a continuării formării profesionale în mediul 

universitar. 

Evidenţă proiecte Director 

Director adjunct 

Consilier 

educativ 

Martie-Aprilie 2018 Cadre didactice 

Elevi 

Instituţii de învăţământ 

superior 

 

Desfășurarea de activități extracurriculare în 

parteneriat, menite să dezvolte interesele, abilitățile și 

talentele elevilor.  

Rapoarte activități  Permanent Director 

Director- adjunct 

Consilier educativ 

Elevii 

Profesorii 

Părinţii 

 

 

OPȚIUNE STRATEGICĂ : 3.Măsuri privind îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională a elevilor, de reducere a 

absenteismului şi  prevenire a abandonului şcolar. 

 

CONTEXT:  

 Procesul de consiliere a elevilor pentru dezvoltarea personală și orientarea în carieră este deosebit de important în alegerea traseului 

educațional. 

 Școala are elevi proveniți din medii sociale defavorizate, cu părinți plecați în străinătate, astfel încât elevii sunt supuși riscului de abandon 

școlar. 

 Activităţile extracurriculare şi proiectele derulate în şcoală s-au dovedit alternative pentru reducerea absenteismului, a 

comportamentelor antisociale şi a actelor de violenţă în rândule elevilor.  

SCOP/ŢINTĂ STRATEGICĂ : 4. Îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru elevi  
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OBIECTIV  O9: Dezvoltarea competențelor profesorilor consilieri în utilizarea unor instrumete specifice de dezvoltare personală, cunoașterea și 

vehicularea informațiilor despre ocupațiile profesionale și valorificarea acestora în activitățile de consiliere a elevilor.  

 

Indicator de performanţă : Creşterea cu 25% a numărului elevilor care beneficiază de servicii de consiliere şi orientare şcolară. 

 

Activităţi pentru atingerea obiectivului 
Rezultate 

aşteptate 

Termene de 

finalizare 
Responsabilități 

Resurse 

Umane/materiale/ 

financiare 

Colaborarea cu fundaţii, ONG-uri în  furnizarea de 

servicii de consiliere pentru elevi.  

Protocoale de 

colaborare 

Permanent Director 

Director- adjunct 

Consilier educativ 

Elevii 

Profesorii 

 

Implicarea profesorilor consilieri în activități 

educaționale care pot contribui la dezvoltarea 

personală a elevilor. 

Grafic activităţi Lunar Director 

Director- adjunct 

Consilier educativ 

Elevii 

Profesorii 

Părinţii 

Venituri proprii 

Achiziționarea de instrumente de investigație 

psihologică ( baterii de teste, chestionare) la cabinetul 

psihologului școlar, care să răspundă nevoilor de 

autocunoaștere a elevilor. 

Baterii de teste, 

chestionare 

Decembrie 2017 Psihologul şcolar Venituri proprii 

 

SCOP/ŢINTĂ STRATEGICĂ : 5. Prevenirea abandonului  și reducerea absenteismului 

 

OBIECTIV  O10. : Desfăşurarea de activităţi şi proiecte în vederea  prevenirii abandonului şcolar, a reducerii absenteismului şi creşterii ratei 

de acces în învăţământul terţiar. 

 

Indicator de performanţă:  Reducerea, în fiecare an școlar cu cel puțin 5% a absenteismului față de anul precedent.  

 

Activităţi pentru atingerea obiectivului 
Rezultate 

aşteptate 

Termene de 

finalizare 
Responsabilități 

Resurse 

Umane/materiale/financia

re 

Desfășurarea de activități extracurriculare, menite să 

dezvolte interesele, abilitățile și talentele elevilor.  

Plan de activități.  Permanent Director 

Director- adjunct 

Consilier educativ 

Elevii 

Profesorii 

Părinţii 
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Accesarea de proiecte europene (Erasmus+, 

POSDRU, ROSE) pentru susţinerea de activităţi 

remediale, de consiliere, în vederea creşterii 

indicatorilor de reuşită şcolară.  

Proiecte câștigate. Septembrie 

2017- august 

2018 

Director 

Director- adjunct 

Consilier educativ 

Elevii 

Profesorii 
Părinţii 

Desfăşurarea de activități în parteneriat cu unităţi de 

învăţământ superior, în vederea creşterii motivaţiei 

elevilor pentru înscrierea  în învăţământul terţiar.  

Plan de activități.  Permanent.  Director 

Director- adjunct 

Consilier educativ 

Elevii 

Profesorii 
Părinţii 

 

 

OPȚIUNE STRATEGICĂ:  4.Măsuri privind politica de marketing a şcolii.  

 

CONTEXT:  

Şcoala este o instituţie care oferă servicii educaţionale comunităţii şi îşi desfăşoară activitatea într-un sistem de liberă concurenţă pe segmentul 

de populaţie şcolară preuniversitară. În acest context, este din ce în ce mai evidentă nevoia şcolilor de a-şi configura o politică de marketing 

educaţional prin care să-şi promoveze oferta de servicii educaţionale adresate beneficiarilor primari ai educaţiei, dar şi comunităţii. 

SCOP/ŢINTĂ STRATEGICĂ: 6. Dezvoltarea  relaţiilor cu mass-media locală, publicitate și marketing. 

 

OBIECTIV O11:   Promovarea proiectelor şcolii în comunitate 

 

Indicator de performanţă :Cel puțin 10 apariții ale activităților școlii în mass-media pe an școlar. 

Activităţi pentru atingerea obiectivului 
Rezultate 

aşteptate 

Termene de 

finalizare 
Responsabilități 

Resurse 

Umane/materiale/financia

re 
 

Mediatizarea proiectelor şcolii  în rândul populaţiei 

școlare din școlile gimnaziale din judeţ. 

Realizarea de 

pliante 

Apariţii pe posturi 

de radio-TV 

Apariţii în presă 

locală 

Director 

Director adjunct 

Consilier 

educativ 

Aprilie- mai 2018 Cadre didactice 

 Elevi 

Comunitatea 

Broșuri 

Pliante 

Participarea la proiectele inițiate de comunitate : ” 

Iubesc Clujul curat!”, ”TIFF”, ” Târgul de 

Exponate 

       Pliante 

Director 

Director adjunct 

Decembrie 2017 

Aprilie- mai 2018 

Cadre didactice 

Elevi 
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Crăciun”etc.  Consilier 

educativ 

Comunitatea 

Venituri proprii 

Desfășurarea de activități în cadrul proiectelor 

educaționale la care sunt invitați elevi din clasele a 

VII-a și a VIII-a din județ. 

Comunicări 

ştiinţifice 

Concursuri 

tematice 

Spectacole 

Expoziţii 

Premierea elevilor 

Director 

Director adjunct 

Consilier 

educativ 

Aprilie- mai 2017 Cadre didactice 

 Elevi 

Comunitatea 

Venituri proprii 

O12. Promovarea profesională a ofertei educaționale a şcolii în comunitatea locală 

 

Mediatizarea ofertei educaţionale  în rândul populaţiei 

școlare din școlile gimnaziale din judeţ. 

Realizarea de 

pliante 

Apariţii pe posturi 

de radio-TV 

Apariţii în presă 

locală 

Director 

Director adjunct 

Consilier 

educativ 

Aprilie- mai 2018 Cadre didactice 

 Elevi 

Comunitatea 

Broșuri 

Pliante 

Editarea de materiale de promovare a ofertei 

educaţionale a școlii: pliante, broșuri, revista şcolii 

Materiale de 

promovare 

Director 

Director adjunct 

Consilier 

educativ 

Aprilie- mai 2018 Cadre didactice 

 Elevi 

Comunitatea 

Venituri proprii 

Participarea la târgul de oferte educaţionale şi la 

activităţi de promovare a oportunităţilor educaţionale,  

organizate la nivelul judeţului Cluj  

Exponate 

Pliante 

Director 

Director adjunct 

Consilier 

educativ 

Decembrie 2017 

Aprilie- mai 2018 

Cadre didactice 

Elevi 

Comunitatea 

Venituri proprii 

O13. Modernizarea site-ului școlii, în vederea popularizării tuturor activităților școlii  

 

Modernizarea site-ului școlii și a paginii web Site-ul şcolii. Informatician Permanent Calculator 

Actualizarea  informaţiilor prezentate pe site-ul şcolii Site-ul şcolii. Informatician Permanent Calculator 
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Glosar 

 

A 

Activitate de învăţare = demers didactic ce generează situaţii de învăţare ( identificarea, analizarea, 

construirea etc.) ce se bazează pe experienţă concreta a elevilor si pe utilizarea strategiilor specifice diverselor 

contexte de învăţare; 

Activitate extracurriculare = activitate cultural - educativa desfăşurata in afara orarului normal al şcolii ( 

vizite, excursii, concursuri şcolare, activităţi culturale, sportive, artistice sau tehnico - ştiinţifice ); 

Agenţia Naţională de Formare Profesională = instituţie prevăzuta in programul de reforma cofinanţat de 

Guvernul României si Banca Mondiala, cu administrare tripartita, menita să asigure serviciile necesare 

activităţii Consiliului Naţional pentru Formare Profesională si să pună in practica strategiile de formare 

profesională la nivel Naţional si local ( sunt prevăzute si ramuri la nivel judeţean ); 

ANS / ROM = Agenţia Naţională Socrates / România, Socrates – program de acţiune al Comunităţii Europene 

pentru cooperare in domeniul educaţiei, cu componentele: Erasmus( învăţământ superior ), Comenius, 

Lingua, EA ( educaţia adulţilor ), IDD ( Învăţământ Deschis si la Distanta ), Eurydice, Arion, Naric, Măsuri 

transversale; 

Arie curriculare = grupaj de discipline care au in comun anumite obiective de formare; Curriculum Naţional 

romanesc este structurat pe şapte arii a căror pondere este variabila in funcţie de ciclu si clasă; oferă o viziune 

mulţi si / sau interdisciplinara asupra obiectelor de studiu; 

Auditul calităţii = evaluare documentata, structurata si independenta a modului de implementare a unei 

activităţi concrete in conformitate cu cerinţe precizate anterior; 

Autoeducaţie = procesul de formare a propriei personalitatea si conduite conform cu unele modele si cerinţe, 

pe baza unor eforturi personale. Cel in cauza este in acelaşi timp subiect si obiect al educaţiei. O buna si 

eficienta educaţie, trece prin interiorizare si adaptare, in autoeducaţie care îndeplineşte funcţii de finisare sau 

împlinire educaţionala. Are scopuri corective in forma autoreeducării. Perioada de deplina instalare si de 

maxima eficienta a autoeducaţiei este adolescenta si tinereţea. Autoeducaţia se corelează, cu independenta in 

acţiuni, cu capacitatea de autoconducere ( şelf government ) si presupune cunoaşterea obiectiva de sine; 

Autoritate educativa = calitate a persoanei sau a grupului educativ care consta din ascendentul fata de copii 

sau tineri, din posibilitatea dominării acestora din capacitatea de a li se impune si a obţine permanent din partea 

lor recunoaşterea rolului educativ pe care îl îndeplinesc. Rezulta din exemplul personal, comportarea adecvata 

misiunii educative, o buna pregătire profesională si pedagogica, exigenta şi spirit de răspundere, din Dragoste si 

grija fata de cei educaţi şi din dăruire de sine in opera educativa; 

 

C 

Capitol = diviziune mai mare a unui manual sau a unei lucrări ştiinţifice, ce integrează de obicei mai multe 

teme; 

CEAC = Comisia de evaluare si asigurare a calităţii 

Certificare = recunoaştere printr-un act oficial a competentelor dobândite prin absolvirea unor cursuri; 

Ciclu curricular =periodizare a activităţii şcolare ce grupează mai mulţi ani de studiu si care au in comun mai 

multe finalităţi; 

Conţinut = mijloc prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru si a celor de referinţa; 

Competenţa = ansamblu de capacităţi si aptitudini  interrelaţionate intr-un anumit domeniu; ceea ce o persoana 

poate realiza in condiţii ideale; competenţa profesională înseamnă capacitate profesională atestata prin diplome 

/ certificate sau prin vechime in munca, profesie, post; competenţa decizionala este capacitatea de a soluţiona 
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anumite probleme, ceea ce implica cunoştinţe, aptitudini si dexterităţi dobândite in cariera prin experienţă si 

educaţie; 

Conexiune intre proiecte/programe = complementaritate a proiectelor / programelor, vizând asigurarea 

continuităţii temelor de reala valoare, precum si selectarea celor cu grad mare de noutate si modernitate, a celor 

care contribuie la dezvoltarea si restructurarea învăţământului si a celor cu rezultate concrete; 

Consiliere = acţiunea care urmăreşte sugerarea modului de a proceda sau de a se comporta in scopul de a fi 

adoptat intr-o situaţie particulara sau generala. Se bazează pe persuasiune si respectarea libertăţii de opţiunea a 

celui consiliat; 

Curriculum = disciplinele si subiectele studiate in şcoală; experienţă de învăţare a elevului, organizată de 

şcoală; o serie de experienţe pe care elevul le traiste pentru a pune in lumina abilităţile, aptitudinile, obiceiurile, 

aprecierile si formele de cunoaştere de care are nevoie; sistem de procese decizionale, manageriale si de 

monitorizare care preced, însoţesc si urmează proiectarea, elaborarea, implementarea, evaluarea si revizuirea 

permanenta si dinamica a setului de experienţe de învăţare oferite de şcoală; 

Curriculum nucleu = expresia curriculară a trunchiului comun, care cuprinde acel set de elemente esenţiale 

pentru orientarea învăţării la o anumita disciplina si reprezintă unicul sistem de referinţă pentru diversele tipuri 

de evaluări si examinări externe (Naţionale ) din sistem si pentru elaborarea standardelor curriculare de 

performanta; 

Curriculum la decizia şcolii ( CDS ) = ansamblul proceselor educative si al experienţelor de învăţare pe care 

fiecare şcoală le propune in mod direct elevilor săi in cadrul ofertei curriculare proprii; la nivelul planurilor de 

învăţământ, reprezintă numărul de ore alocat şcolii pentru construirea propriului proiect curricular; 

Curriculum si evaluare = concepte – cheie nu numai in ştiinţele educaţiei, dar si in cadrul practicii 

educaţionale contemporane; curriculum formal sau oficial cuprinde următoarele componente: documente de 

politica educaţională, obiectivele generale ale sistemului de învăţământ, planul de învăţământ, obiectivele de 

formare, programele analitice, Manuale si materiale auxiliare pentru elevi, ghiduri sau alte tipuri de materiale 

pentru profesori, instrumente de evaluare;  

 

D 

Dezvoltare personala = progresele pe care le face elevul de - a lungul şcolarizării in cunoştinţe, deprinderi, 

sentimente, atitudini si comportament; 

Dezvoltarea şcolii = Creşterea calitativa generala a activităţii şcolii ( curriculum, ethos, resurse materiale ); 

 

E 

Efect de formare = partea estimabila a rezultatului acţiunii de formare, care însoţeşte si califica partea lui 

cuantificabila ( produsul de formare ). O forma implicita este  “efectul secundar” ( side effect ) pus in evidenta 

de ştiinţele contemporane ale limbii care produc un fel de “zgomot informaţional” la nivel de formativitate; 
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Ethos- ul şcolii = cumulul factorilor de ordin curricular, relaţional, cultural, ambiental etc., care reflecta 

valorile şcolii si creează spiritul ei distinctiv; 

Evaluare = proces care permite formularea unei judecaţi de valoare asupra unui demers sau domeniu studiat; 

feed- back; proces care stabileşte daca sistemul educaţional îşi îndeplineşte funcţiile pe care le are; aprecierea 

activităţii instructiv - educative; in procesul de învăţământ este o activitate de colectare, organizare si 

interpretare a datelor privind efectele directe ale relaţiei profesor – elev, cu scopul de a eficientiza funcţionarea 

întregului sistem educaţional; formele ei sunt: evaluare socio – economica ( eficienta sistemului prin raportul 

materiale si finanţe investite – rezultatele învăţământului ) si pedagogica ( eficienta sistemului prin raportul 

obiective proiectate – rezultatele elevilor ); funcţiile evaluării sunt: sociale, pedagogice ( generale adică 

diagnostica, prognostica, de selecţie sau specifice de stimulare si de orientare ); 

 

F 

Formare iniţială si continuă = strategie de dezvoltare a sistemului de formare a personalului didactic ce 

urmăreşte: 

 profesionalizarea carierei didactice in România; 

 redimensionarea raportului dintre componenta teoretica si cea practica a Curricumului de 

pregătire a cadrelor didactice prin extinderea rutei de formare iniţială pana la obţinerea 

diplomei de profesor/ institutor prin promovarea examenului de definitivat; 

 dezvoltarea unei “pieţe educaţionale a programelor de formare continuă” bazata pe un 

sistem concurenţial loial prin intermediul căreia cadrele didactice să beneficieze de o 

ofertă diversificată din parte furnizorilor de formare continuă; 

 corelarea structurilor si a momentelor din cariera didactica cu standardele educaţionale si 

asigurarea unei dinamici profesionale prin utilizarea sistemului creditelor profesionale 

transferabile; 

 dezvoltarea unor structuri instituţionale moderne in scopul optimizării activităţilor de 

formare continuă a personalului didactic: Centrul Naţional pentru Formarea Personalului 

din Învăţământul Preuniversitar; 

Formare iniţială = pregătire in scopul dobândirii capacităţii de a practica o profesie, de obicei finalizata cu o 

certificare; 

Formare continuă = pregătire vizând actualizarea competentelor profesionale ale persoanelor ce lucrează intr-

un domeniu, de obicei deja atestaţi ca profesionişti; sinonim cu Perfecţionarea, oarecum demonetizat prin 

folosirea abuziva in regimul trecut; personalul didactic participa o data la cinci ani la un program de 

Perfecţionare prevăzut in metodologia in vigoare iar programul de Perfecţionare se considera îndeplinit si daca 

in acest interval se obţine un grad didactic; 

Formator = orice conducător al unui proces de formare, incluzând profesori, maiştri - instructori, învăţători, 

educatori, antrenori si instructori sportivi, specialişti ce conduc programe de practica productiva sau de 

reconversie profesională precum si specialişti desemnaţi pentru formarea iniţială si continuă a acestora; 

I 

 

Ideal educaţional si finalităţile sistemului = set de aserţiuni de politica educaţionala care consemnează la 

nivelul Legii învăţământului profilul de personalitate dezirabil la absolvenţii sistemului de învăţământ, in 

perspectiva evoluţiei societăţii româneşti. Au rol reglator, constituind un sistem de referinţă in elaborarea 

Curriculumului Naţional; 

Instituţie de aplicaţie = şcoală sau grădiniţa aleasă pentru practica pedagogica prin convenţii bilaterale intre 

instituţiile de învăţământ superior si ISJ-uri; 
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J 

Judecaţi evaluative = aprecieri formulate de evaluator pe baza unor criterii si metodologii; 

 

L 

Lecţie = activitate didactica delimitata in timp, desfăşurata după o anumita structura logica, utilizând strategii 

didactice specifice; 

Logistica = resursele reci aflate in dotarea necesară derulării unei sesiuni de formare; un loc esenţial in ocupa in 

acest cadru mediul de formare (ansamblul condiţiilor de formare disponibile si utilizate prin conştientizare si 

asumare); 

 

M 

Mentor = persoana resursă pentru derularea activităţilor de practica pedagogica; 

Modúl de formare = unitate de studiu secvenţa, intervenţie proiectata curricular in model “holografic” 

(regăsirea întregului in parte) aşadar nu ca un capitol, ci ca o proiecţie “suficienta siesi” a cursului in ansamblul 

sau; 

Modalităţi de evaluare = activităţi didactice care permit aprecierea cantităţii de cunoştinţe însuşite de elevi 

intr-un anumit timp şcolar; 

Monitorizare = observare sistematica a unor aspecte din activitatea şcolii; 

 

N 

Nevoi speciale = cerinţe privind mediul educativ, impuse de  identificarea elevilor cu nivel educaţional 

excepţional (minim sau maxim); 

 

O 

Obiectiv = transpunerea scopurilor sau finalităţilor educative in termeni de comportament cuantificabil sau 

observabil; element care enunţa comportamentul aşteptat, condiţiile, criteriile si finalităţile identificabile cu 

reuşita; 

Obiectiv cadru = obiectiv cu grad înalt de generalitate si complexitate referitor la formarea unor capacitaţi, 

competente si atitudini specifice unei discipline urmărite de-a lungul mai multor ani de studiu; aparţin unei arii 

curriculare si asigura coerenta in cadrul acesteia; 

Obiectiv de instruire = obiectiv pe termen scurt al programului de instruire; 

Obiectiv de evaluare = expectanţa concreta a rezultatelor evaluabile ale învăţării; 

Obiectiv de referinţa = obiectiv ce specifică  rezultatele aşteptate ale învăţării la nivelul unui an de studiu si 

urmăreşte progresul anual in achiziţia de cunoştinţe sau competente; caracterul lor este concret cu orientare spre 

obiective comportamentale; abordează obiectivele generale prin descompunerea acestora in obiective specifice; 

sunt specifice fiecărei discipline de învăţământ; 

Orientare şcolara = acţiunea de îndrumare a copilului spre forma de învăţământ care ii convine si care este 

conforma disponibilităţilor si aspiraţiilor sale; 

P 

Perfecţionare = schimbarea, proces de reforma, a mentalităţii psihopedagogie si sociale in abordarea si 

reconsiderarea rolului elevului, al profesorului si al actului educaţional; noua mentalitate pune in centru elevul, 

in măsura să-şi formeze şi să-şi exprime astfel liber personalitatea, prin intermediul situaţiilor educaţionale 

diferite si, in acest context, profesorul are menirea de realiza asistenta in instrumentarea elevului in cadrul 

actului educaţional complex; 
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Perfecţionare profesională = activitate cu caracter informativ, de lărgire si de actualizare a cunoştinţelor, de 

dezvoltare a aptitudinilor si de modelare a atitudinilor personalului; 

Performanta = finalitate realizata de o persoana in condiţii date; 

Planificare calendaristica = document administrativ alcătuit de profesor, care asociază in mod personalizat 

elemente ale programei ( obiective de referinţa / competente şi conţinuturi ) cu alocarea de timp considerata 

optima de câtre acesta pe parcursul unui an şcolar; 

Plan cadru de învăţământ = document reglator esenţial ce jalonează resursele de timp ale procesului de 

predare - învăţare. Oferă soluţii de optimizare a Buget localului de timp: pe de-o parte, sunt cuprinse activităţi 

comune tuturor elevilor din tara in scopul asigurării egalităţii de şanse a acestora si pe de alta parte, este 

prevăzuta activitatea pe grupuri / clase de elevi in scopul diferenţierii parcursului şcolar in funcţie de interesele, 

nevoile si aptitudinile specifice ale elevilor; 

Politica şcolii = modul ( strategii, obiective, regulamente locale, documente ) in care şcoală intenţionează să îşi 

îndeplinească scopul educaţional; 

Portofoliu = ansamblu de elemente tematice sau profesionale ( piese scrise, desene, grafice etc. ); dosarul, 

mapa care conţine aceste elemente; instrument complex de evaluare , integrativ ce oferă evaluatorului 

posibilitatea de a emite o judecata de valoare bazata pe un ansamblu de rezultate ce oglindesc complexitatea 

evoluţiei celui educat; 

Procedura = paşii concreţi prin care sunt implementate politicile si planurile; 

 

R 

Relaţie de formare = obiectul tipic comunicaţional al formarii, diferit de cel unilateral propus de 

magistrocentrism (centrarea pe formator ) si de pedocentrism ( centrarea pe formabil ); 

RESPONSABIL cu formarea = cadru didactic cu credibilitate profesională si umana, desemnat de conducerea 

şcolii ca RESPONSABIL al coordonării si organizării activităţilor de dezvoltare profesională a cadrelor 

didactice din şcoală;sarcinile lui sunt: 

 să se menţină la curent cu toate informaţiile referitoare la măsurile de reforma, cu stadiul 

si calendarul aplicării acestora; 

 să găsească modalitatea prin care să faciliteze accesul tuturor membrilor corpului 

profesoral la informaţii actualizate din sistem (  furnizeze materiale si resurse ); 

 să participe la activităţile de formare continuă organizate la diferite niveluri: Centru 

Regional, CCD, ISJ, universităţi, colegii, s.a.; 

 să desfăşoare acţiuni de analiza si estimare a nevoii de formare a personalului didactic 

din şcoală si să programeze acţiuni in consecinţa; 

 să faciliteze comunicarea intercolegiala din şcoală si să sprijine relaţionarea şcolii cu alte 

instituţii sau organizaţii cu scopul de a asigura o buna integrare a şcolii in mediul 

comunitar; 

 să organizeze reuniuni, ateliere, lecţii, activităţii demonstrative pe teme profesionale, pe 

catedre, comisii metodice, şcoală, interşcoli; 

 să faciliteze vizite intra si interşcolare; 

Resurse extracurriculare = categorie de resurse materiale, financiare sau umane necesare desfăşurării 

activităţii extracurriculare; 

 

S 

Standard = nivel de referinţa spre care se accede pe parcursul unor activităţi; 

Standard curricular si de performanta = criteriu de evaluare a calităţii procesului de învăţare; 
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Standard educaţional = set de criterii in raport cu care se poate face evaluarea calităţii procesului de 

învăţământ; In accepţiuni mai restrânse sunt folosiţi termenii “ standarde curriculare ”, “ standarde de sistem ”; 

nivelul măsurabil la care trebuie să ajungă subiecţii educaţiei, conform descriptorilor de performanta; 

Standard de formare iniţială = proiectarea si implementarea standardelor Naţionale pentru profesia didactica; 

Standard de formare continuă = proiectarea si implementarea standardelor Naţionale pentru profesia 

didactica – standarde evolutive ( normative si de excelenta ) pentru o cariera didactica dinamica si flexibila; 

Strategie de formare = mod specific fiecărui tip de expertiza de formulare de scopuri adecvate intersecţiei de 

nevoi, ca si cai si proceduri necesare si suficiente adecvate atingerii acestora; 

SWOT = analiza, investigarea cu specific metodologic - managerial a câmpului de nevoi obiective, cu 

detectarea părţilor forte ( Strengths ), a celor slabe ( Weakness ), a ocaziilor favorabile ( Opportunities ), si a 

ameninţărilor ( Threats ); 

 

T 

Tema = ansamblul de aspecte si caracteristici ale unui fenomen sau element; parte integranta a unui capitol; 

Trunchi comun = numărul minim de ore prevăzut pentru fiecare disciplină în parte; acest număr este alocat 

prin planurile - cadru de învăţământ si asigura egalitatea şanselor la educaţie; 

 

U 

Unitate de învăţare = structura didactica deschisă si flexibila, cu următoarele caracteristici: 

 determina formarea la elevi a unui comportament specific, generat prin integrarea unor 

obiective de referinţa sau competente specifice; 

 este unitara din punct de vedere tematic; 

 se desfăşoara in mod sistematic si continuu pe o perioada de timp; 

 se finalizează prin evaluare; 

MECTS – Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului 

CNDIPT – Centrul Naţional de dezvoltare a învăţământului profesional si tehnic 

ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean 

CJAPP – Consiliul judeţean de asistenta psihopedagogică 

CCD – Casă corpului didactic 

CLDPSFP – Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social şi formare profesională 

TVET -  Învăţământ profesional şi tehnic 

 

 

 

 

 

Director,                                                Director Adjunct, 

Prof. Marinela Marc                              Prof. Camelia Varga 
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Anexa 1 

Imagini din activități și proiecte educaționale 

 

1.  „Alimentaţia sănătoasă” - proiect judeţean 

   

   

 

2. “România turistică”- proiect judeţean 
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3. “Designer pentru o zi” - proiect judeţean 

 

  

 

4. Orientarea în carieră- activități în parteneriat cu instituții de învățământ superior 
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5. Activități sportive 

Proiect  „Sport contra droguri” 
 
 
  

  
 
 

Proiect “Educație pentru sănătate” 

 

  
 
   

6. Proiecte de mediu  

Proiectul Național „Protejăm natura pentru viaţă” 
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       Proiectul „Cheile Turzii – o poartă spre eternitate” 
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   Parada „ Eco- chic”cu creații vestimentare din materiale reciclabile 
 

 

     
 

7. Trupa de teatru Polisemantic 
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8. Proiectul “Munca fiecărui om este portretul său” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Proiectul “Târgul de Primăvară al firmelor de exercițiu” 
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10. Proiectul “Porți deschise lecturii” 
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11. Proiecte europene 

 

“Developing youngsters’skills of design, production and sales( marketing) with innovative methods by 

benefiting from different cultural elements”,  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

Augmented Reality Aplications in the field of Vocational Education and Training”( ARAVET),  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Let's Break The Ice With School  
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Anexa 2 

 

Baza materială - imagini din cabinet, laboratoare, ateliere 
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