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GLOSAR 
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PARTEA 1.   
CONTEXT 
 

1.1  SCOPUL, VIZIUNEA, MISIUNEA 
 

        Colegiul Tehnic“ Aurel Vlaicu “din Baia Mare doreşte să ofere tinerilor şi adulţilor judeţului Maramureş şanse egale de 
educaţie, calificări în concordanţă cu fluctuaţia pieţei muncii, posibilitatea schimbării mentalităţii privind şcoala şi învăţarea pe 
tot parcursul vieţii şi conştientizarea importanţei calităţii mediului pe care-l vor lăsa moştenire urmaşilor lor. Astfel şcoala 
noastră va deveni: “ O şcoală pentru viitor ! “  
 
VIZIUNEA ŞCOLII 

    Pentru ce luptăm? 

    Ce vrem să devenim? 

Colegiul Tehnic “ Aurel Vlaicu “din Baia Mare doreşte să ofere tinerilor şi adulţilor judeţului Maramureş şanse egale de 
educaţie, calificări  în concordanţă cu fluctuaţia pieţei muncii, posibilitatea schimbării mentalităţii privind şcoala şi învăţarea 
pe tot parcursul vieţii şi conştientizărea importanţei calităţii mediului pe care-l vor lăsa moştenire urmaşilor lor. 

Astfel VIZIUNEA  şcolii noastre este: “ O şcoală pentru viitor ! “ 
Luptăm pentru creşterea rolului şcolii noastre ca important centru de învăţământ şi educaţie, care să ofere oraşului Baia 

Mare un model de progres educaţional şi generaţii de cetăţeni activi, productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa 
comunităţii, capabili să decidă cu flexibilitate asupra propriei cariere, să facă faţă cu mobilitate spirituală vieţii şi unui viitor 
provocator. 

Viziunea şcolii noastre derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii, respectiv a comunităţii, şi 
vizează următoarele aspecte: 

 dezvoltarea individuală a elevului; 
 crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ; 
 garantarea pregătirii specializate prin liceu şi şcoala de arte şi meserii 
 asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă; 
 decizia de a oferi societăţii absolvenţi pregătiţi, activi şi eficienţi, apţi a se integra în viaţa societăţii; 

   
MISIUNEA ŞCOLII      
 

  Promovarea modernizării şcolii din punct de vedere uman, material, tehnic, informaţional, care să răspundă 
asteptărilor actualilor şi viitorilor elevi, comunităţii locale, regionale şi strategiei de dezvoltare economică a judeţului 
şi regiunii, prin afirmarea şi promovarea potenţialului creator al tinerii generaţii în contextul realizării unei pregătiri 
competitive şi performante pe plan profesional şi social, şi prin lansarea imaginii şcolii pe plan intern şi internaţional. 

 
 Să-i pregătească pe elevi pentru o dezvoltare profesională permanentă, pentru a face faţă schimbărilor tot mai rapide 

din societate; 
 

 Să coreleze formarea elevilor cu necesităţile comunităţii locale şi cu standardele U.E., asigurând integrarea socială şi 
profesională a tuturor absolvenţilor; 

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

 
 Să faciliteze dezvoltarea individuală a fiecărui tânăr spre o încredere matură în forţele proprii, asigurând egalitatea 

şanselor – educaţia la cerere; 
 

 Sa se realizeze o noua deschidere spre integrarea invatamantului in U.E. si dezvoltarea competentelor lingvistice ale 
elevilor si profesorilor prin proiectele europene; 

 
 Sa se realizeze motivarea elevilor in implicarea in proiectele europene care sa dezvolte ideea de cetatean european in 

educatia interculturala; 
       

 Sa se promoveze democraţia şi egalitatea de şanse prin acces la valorile culturale, bazandu-se pe diversificare, 
inovaţie, dialog, parteneriate. 

                
 Să furnizeze părinţilor siguranţa formării copiilor într-un cadru sigur, în care învaţă să coopereze cu ceilalţi  şi îşi pot 

îndeplini aspiraţiile lor de creştere şi dezvoltare pe termen lung, atât pe plan personal cât şi profesional 
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1.2  PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 
 
1.2.1 PREZENTARE GENERAL Ă 

 
Colegiul Tehnic  "Aurel Vlaicu" este o unitate de învătământ nouă şi veche în acelaşi timp, dovedind elemente de 

continuitate  parţială  şi de discontinuitate, în ceea ce priveşte formele de învăţământ tehnic – profesional, care au existat în 
timp. 
  În condiţiile restructurării învăţământului românesc, şcoala noastră s-a orientat spre domenii de formare profesională, 
care să se alinieze direcţiilor de dezvoltare ale municipiului: tehnologie informatică, industria de maşini şi echipamente, 
specializări din domeniul pedagogic şi sportiv. 
  Şcoala noastră asigură pregătirea elevilor astfel: 

 filiera tehnologică - profil tehnic, învăţământ de zi şi învăţământ seral 
 filiera vocaţională - profil pedagogic: specializarea instructor de educaţie extraşcolară  şi profil sportiv: 

specializarea instructor sportiv (fotbal, volei, rugby) 
Şcoala pregăteşte personal calificat în domeniile mecanic, electric, electromecanic, având calificări din cele mai 

căutate pe piaţa muncii  pentru judeţul Maramureş ( Tehnician proiectant CAD, Tehnician electromecanic, Tehnician mecanic 
întreţinere şi reparaţii), la standardele solicitate de Uniunea Europeană. 

Începând din anul şcolar 2014-2015 şcolarizăm elevi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, cu calificarea 
profesională Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, electrocasnice şi din industria alimentară şi Mecanic de 
mecanică fină. 

Predarea se realizează în limba română. Limbi străine studiate : Limba engleză şi Limba franceză. 
  Elevii noştri provin din diferite zone ale judeţului: Şomcuta, Baia Sprie, Dragomireşti, Săli ştea de Sus, Tăuţii 
Măgherăuş, Poienile de Sub Munte, Repedea, Ruscova, Recea, Copalnic Mănăştur, Satu Nou de Sus, Lăpuşel, Coltău, Fărcaşa, 
Bârsău de Sus şi alte localităţi din zonă şi din Bacău, Galaţi, Vaslui, Republica Moldova.  
 Cursurile se desfăşoară în două schimburi, dimineaţa (liceu-zi, şcoală profesională) şi după-masǎ (liceu-seral).  
 Pentru toţi elevii, avem în vedere formarea unor competenţe: de specialitate, de comunicare, de utilizare a 
computerului, de management şi de comunicare într-o limbă modernă. Totodată, vizăm asigurarea abilităţii de adaptare la 
schimbările survenite în contextul socio-economic naţional şi european. 
 Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu”dispune de: 17 cabinete ,  7 laboratoare,  3 ateliere şcolare,  3 săli de clasă, CDI,  
Bibliotecă,  Cabinet Psihopedagogic, Cabinet  Asigurarea Calităţii, Cabinet medical, Cabinet pentru Consiliere şi Orientare 
  În anul 2015 Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” a devenit, pentru a treia oară, ŞCOALĂ EUROPEANĂ. 
 
1.2.2 INFORMAŢII PRIVIND ANUL ŞCOLAR  2017-2018 
 

REPARTIZAREA CLASELOR PE FILIERE SI SPECIALIZARI  

LICEU CURS  DE ZI  

CLASA FILIERA PROFIL SPECIALIZARE 

IX A  Vocationala Sportiv Instructor sportiv - mozaic 
IX B Vocationala Sportiv Instructor sportiv - fotbal 

IX C prof. Tehnologica Tehnic 
Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, 
electrocasnice şi din industria alimentară 

X A Tehnologica Tehnic Tehnician proiectant CAD 
X B Vocationala Pedagogic Instructor sportiv - mozaic 
X C Vocaţională Sportiv Instructor sportiv - fotbal 

X D prof. Tehnologica Tehnic 
Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, 
electrocasnice şi din industria alimentară 

XI A  Tehnologica Tehnic Tehnician proiectant CAD 
XI B Vocaţională Sportiv Instructor sportiv - mozaic 
XI C Vocaţională Sportiv Instructor sportiv - fotbal 

XI D prof. Tehnologica Tehnic Mecanic de mecanică fină 
XI E prof. Tehnologica Tehnic 

Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, 
electrocasnice şi din industria alimentară 

XII A  Tehnologica Tehnic Tehnician proiectant CAD 
XII B Vocationala Pedagogic Instructor de educaţie extraşcolară 
XII C Vocaţională Sportiv Instructor sportiv - mozaic 
XII D Vocaţională Sportiv Instructor sportiv - fotbal 
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LICEU CURS  SERAL  

IX S Tehnologică Tehnic Tehnician electromecanic 
X S Tehnologică Tehnic Tehnician electromecanic 
XI S Tehnologică Tehnic Tehnician electromecanic 
XI H Tehnologică Tehnic Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii  
XII H  Tehnologică Tehnic Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii  
XII  S Tehnologică Tehnic Tehnician electromecanic  
XIII H  Tehnologică Tehnic Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii  

 

INFORMA ŢII PRIVIND PERSONALUL ANGAJAT 

 
În anul şcolar 2017-2018 în unitatea noastră funcţionează 45 cadre didactice, din care 36 cu norma de bază în instituţia noastră. 
Personalul didactic auxiliar cuprinde 9 angajaţi, iar personalul nedidactic numără 13 angajaţi. 
Repartizarea pe arii curriculare a cadrelor didactice: 

 

 
 

Încadrarea personalului didactic  în 2017– 2018 s-a realizat astfel: 
 

Nr. total Titulari 
Suplinitori Grad 

didactic 
I 

Grad 
didactic 

II 

Grad 
didactic 
definitiv 

Debutanţi 
calificaţi necalificaţi 

 profesori 31 3 - 23 7 3 1 
maistru 1 1 - 1 - 1 - 

 
 
 

Total norme didactice Din care acoperite: 

36.32 Norma de bază Cumul Plata cu ora 
Profesori 26.33  

30.74 
 
- 

 
5,58 Ingineri 8.08 

Maiştri 1.78 1,78 - 0.28 

 

ARIA CURRICULAR Ă SPECIALITATEA 
NUMĂR 

PROFESORI 

LIMB Ă 
ŞI 

COMUNICARE 

  Limba şi literatura română 4 
Limba engleză 2 
Limba franceză 2 

MATEMATIC Ă 
ŞI 

ŞTIIN ŢE 

Matematică 3 
Fizică 2 
Chimie 2 
Biologie 1 

OM 
SOCIETATE 

Geografie 1 
Istorie 1 
Socio-umane 3 
Religie 1 
Pedagogie 5 

SPORT  ŞI ARTE 
Educaţie fizică 6 
Educaţie plastică 1 
Educaţie muzicală 1 

TEHNOLOGII 

Mecanică 5 
Electromecanică 3 
Electronică şi automatizări 1 
TIC 1 
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1.2.3 PROIECTE / PROGRAME / ACTIVIT ĂŢI PROPUSE PENTRU ANUL ŞCOLAR 
            2017-2018 
 
 

TITLUL SI TIPUL  
PROIECTULUI 

PERIOADA 
DE 

DERULARE 
PARTENERI COORDONATOR 

1. ,,Adolescenta fara 
dependenta"/ proiect 
judetean 

1 an Agentia Antidrog, MM 
Andrea Fagi 

         Amalia Pop 
Covaciu Liana 

2.,,Program international 
“Hour of code ” 

Decembrie 2017 JA Romania Sarkozi Andreea 

3. ,,F. A. R. E.  Action 
Weeks”- Fotbal impotriva 
rasismului in Europa- proiect 
european 

Octombrie 2017 
Liceul Teoretic ,,Emil Racovita" Baia 

Mare 
Club Sportiv Supersport Baia Mare 

Delia Ogrean 
Andrea Fagi 

          Amalia Pop 

4. ,,Prevenirea si combaterea 
consumului de tutun in 
randul elevilor"- activitate 
locala 

1 an 
Directia de Sanatate Publica, 

Maramures 
Amalia Pop 

 

5. ,,Fii inteligent, nu violent!"- 
proiect judetean 

1 an 
ISJ MM 

CJRAE MM 

Covaciu Liana 
Amalia Pop 

 

6. Programul international- 
,,Succesul profesional”-
Tehnici de comunicare 

1 an 
Program international, prin JA 

Romania 
Andreea Sarkozi 

7. ,,Fii antreprenor!”- 
program international 

1 an 
Program international, prin JA 

Romania 
Gina Marian 

Stela Blaj 

8. Orientare profesionala 1 an 
Programe internationale, prin JA 

Romania 
Andrea Fagi 

9. Multicultural 
Transylvania- proiect cu 
activitati / programe/ 
internationale 

1 an 
International School Of Transylva-

nia, coordonator 
Amalia Pop 

Mihai Grerasim 

10. Cariera intre vis si 
realitate 
 

1an 
Centrul Universitar Nord- Baia Mare 

S.C. Ramira S.A. 
Universitatea Tehnica Cluj Napoca 

 
Delia Ogrean 

 

11. ,,Daruind, vei dobandi"- 
proiect judetean 

1 an 
ISJ MM; 

Scoala Speciala nr. 2, Baia Mare 
Eliza Lazar 

12. Proiectul privind 
Învățământul Secundar - 
ROSE 

4 ani 
Guvernul României şi Banca 

Mondială, ISJ MM 

Andrea Fagi 
Stela Blaj 
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1.3. REZULTATELE ANULUI ŞCOLAR 2016-2017 
1.3.1 ASPECTE, DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI DE PR EDARE – 
INVATARE; PROMOVABILITATE 
 
Numărul total de elevi înscrişi, forme de învăţământ, pe nivele de învăţământ, sexe: 
 

An şcolar 

Elevi înscrişi 

Clasa  a IX-a Clasa  a X-a Clasa  a XI-a Clasa a XII-a  seral 

Total Fete Total Fete Total Fete Total Fete Total Fete 

2015 - 2016 113 23 117 40 106 20 54 5 170 75 

2016-2017 77 17 102 19 105 39 91 18 155 62 

 
Numărul total de elevi înscrişi pe filiere, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională: 
 

An şcolar 

Elevi înscrişi 
Filiera tehnologică 

profil tehnic 
Filiera vocaţională 

Mecanic Electromecanic Electric Sportiv Pedagogic 

liceu 
scoala 
prof. 

liceu 
scoala 
prof. 

liceu liceu liceu 

2015 - 2016 145 16 113 35 14 196 41 

2016-2017 145 15 96 50 - 186 38 

 
Rata de promovare, pe filiere, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională: 
 

An şcolar 

Elevi promovaţi 
Filiera tehnologică 

profil tehnic 
Filiera vocaţională 

Mecanic Electromecanic Electric Sportiv Pedagogic 

liceu 
scoala 
prof. 

liceu 
scoala 
prof. 

liceu liceu liceu 

2015 - 2016 116 16 90 34 11 169 37 
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2016-2017 108 13 69 49 - 171 37 

  
Coeficientul de promovabilitate pentru clasele de la cursul de zi şi seral , la sfârşitul anului şcolar 2016-2017: 
 

Coeficientul de promovabilitate pentru clasele de la 
cursul de zi, an școlar 2016-2017: 

Coeficientul de promovabilitate pentru clasele de la 
cursul seral, an școlar 2016-2017: 
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Situaţia la învăţătură  la sfârşitul  anului şcolar  2016 – 2017 se prezintă astfel: 
 

Clasa 
Numar 
elevi 

inscrisi 

Promovati cu medii in intervalul 
Repet
enti 

Nota la 
purtare 

<7 
Retrasi 

Transfe
rati 

Aban
don 9,00-

10 
8,00-
8,99 

7,00-
7,99 

6,00-
6,99 

5,00-
5,99 

IX A 19 - 1 3 11 3 - - - 1 - 

IX B 20 1 1 11 3 - 2 2 - - 3 

IX C 23 - 3 11 4 - - - - 3 1 

IX D 15 - - 4 12 2 2 - - 1 - 

X A 20  2 2 10 1 3 4 - 2 - 

X B 28 1 4 19 5 - - - - - - 

X C 22 - 5 11 7 - 3 6 - - - 

X D 15 - - 1 12 2 - - - 2 - 

X E 17 - - 3 8 2 - - - 4 - 

XI A 21 - 2 4 12 - 1 1 3 1 - 

XI B 23 3 5 12 2 - - - 1 - - 

XI C 19 - 7 13 2 - - - - - - 

XI D 24 - 3 6 9 - - - 2 - - 

XI P 18 - 1 5 11 1 - - - - - 

XII A 26 - - 7 16 - - - 1 2 - 

XII C 15 - 2 8 5 - - - - - - 

XII D 18 - 1 11 6 - - - - - - 

XII E 16 - 6 8 2 - - - - - - 

XII F 16 - 1 4 8 - - - - 2 - 

IX S 20 - - 1 6 - - - 3 - - 

X S 25 - - 7 11 - - - 3 - - 

XI H 30 - - 6 10 - - - 4 - - 

XI S 22 - - 8 11 - - - 3 - - 

XII H 26 - - 12 9 - - - 2 - - 
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Fenomenul abandonului şcolar la nivelul şcolii este permanent monitorizat şi se încearcă reducerea lui substanţială, 
chiar dacă nu se pot elimina direct cauzele abandonului şcolar. 
 
O oglindă a abandonului şcolar este redată în tabelul următor: 
 

An scolar Elevi retrasi Elevi cu abandon Total elevi Procent abandon 

2012-2013 22 14 775 1,80 % 
2013-2014 27 6 643 0,93% 
2014-2015 84 5 620 0,80% 

2015-2016 23 5 570 0,87% 

2016-2017 22 4 530 0.75% 

 
 
PARTICIPARE LA EDUCA ŢIE (FACILIT ĂŢI ACORDATE ELEVILOR) 
 
Burse elevi : bursă socială 1, burse de merit  5, bursa de studiu -, bursa de boala 2, burse profesionale 51.  
 
Programul „Bani de liceu”:   
 

XIII S 16 - - 11 3 - - - - - - 

XIII H 16 - - 6 3 - - - - - - 

Anul 
Numar dosare 

depuse 
Numar dosare 

avizate favorabil 
2012-2013 54 53 
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1.3.2  REZULTATE LA EXAMENELE NA ŢIONALE 

 
EXAMENUL DE BACALAUREAT:   
 

An 
şcolar 

Elevi 
inscrisi 

Elevi 
prezentaţi 

Elevi 
neprezentati 

Elevi 
promovaţi 

Elevi 
respinşi 

Promovab. 
% 

2012 57 51 6 9 42 24,30 

2013 94 76 18 22 54 28.95 

2014 94 83 11 31 52 34,94 

2015 77 74 3 37 37 50 

2016 41 37 4 12 26 30 

2017 43 41 2 25 16 60.97 
 

0

50

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

elevi prezenţi
promovaţi

elevi prezenţi
respinşi

promovaţi

 
 

REZULTATELE PE GRUPE DE MEDII SUNT: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATESTATE PROFESIONALE - LICEU TEHNOLOGIC – 2017- NI VEL 4 
 
  Sesiunea iunie 2017 

 
Calificarea 

profesională Număr candidaţi 

2013-2014 44 44 
2014-2015 29 27 
2015-2016 23 23 
2016-2017 11 11 

           Medii 
An 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

2012 6 2 1 - 
2013 13 7 2 - 
2014 17 9 7 - 
2015 21 11 4 1 
2016 5 5 - 1 
2017 16 9 - - 
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Tehnician 
proiectant 

CAD 
1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 
 

Tehnician 
electromecanic 

9 1 9 1 9 1 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
0 
 

Tehnician 
mecanic 
pentru 

întreţinere şi 
reparaţii  

11 5 11 5 11 5 2 1 7 3 2 1 0 0 0 0 0 0 
 
0 
 

  
TOTAL 
CENTRU DE 
EXAMEN 
 

28 7 28 7 28 7 3 1 21 5 4 1 0 0 0 0 0 0 
 
0 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesiunea septembrie 2017 

 

Calificarea 
profesională 

Număr candidaţi 

Înscrişi Prezenţ
i 

Admişi 

Respi
nşi  

Nepre
zentaţi 

Eliminaţi 
din 
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O
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A
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din care cu calificativul 
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e 
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e 
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r 

Tehnician 
proiectant CAD 3 3 3 1 2 0 0 0 0 0 

Tehnician 
electromecanic 6 6 6 0 6 0 0 0 0 0 



 14

TOTAL 
CENTRU DE 

EXAMEN 
9 9 9 1 8 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
ATESTATE PROFESIONALE - LICEU TEHNOLOGIC – 2017- NI VEL 3 
 
 
Sesiunea iulie 2017 

 

Calificarea 
profesională 

Număr candidaţi 

Înscrişi Prezenţ
i 

Admişi 

Respi
nşi  

Nepre
zentaţi 

Eliminaţi 
din 

examen 
T

O
T

A
L 

din care cu calificativul 

E
xc

el
en

t 

F
oa

rt
e 

bi
ne

 

B
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e 

S
at
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fă

că
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r 

Electromecanic 
utilaje si 
instalatii 

comeriale, 
electrocasnice 
si din industria 

alimentara 

18 18 18 3 3 10 2 0 0 0 

TOTAL 
CENTRU DE 

EXAMEN 
18 18 18 3 3 10 2 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALA - 2017- NIVEL  4 
 
Sesiunea iulie 2017 

 

Calificarea 
profesională 

Număr candidaţi 

Înscrişi Prezenţ
i 

Admişi 

Respi
nşi  

Nepre
zentaţi 

Eliminaţi 
din 

examen 

T
O

T
A

L 

din care cu calificativul 

10
 

9 8  

Instructor 
sportiv 20 20 20 9 7 4 0 0 0 
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Instrutor 
activitati 

extrascolare 
4 4 4 4 0 0 0 0  

TOTAL 
CENTRU DE 

EXAMEN 
24 24 24 13 7 4 0 0 0 

 
 
SITUAŢIA CUPRINDERII ABSOLVEN ŢILOR ÎNTR-O FORM Ă SUPERIOARĂ DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT / PIA ŢA MUNCII – 2017 
 

Nr. total 
de 

absolvenţi 
ai claselor 

a XII-a 
(5 clase) 

Nr. de absolvenţi  din care: 

Nr. de 
absolvenţi 

integraţi în înv. 
superior 

Nr. de absolvenţi 
integraţi în şcoală 

postliceală 

Nr de absolv. 
integraţi pe piaţa 

muncii: 

Plecaţi în 
străinătate 

Alte categorii de absolventi 
(neîncadraţi în muncă, 

şomeri) 

86 15 17 36 11 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.3 PERFORMANŢELE ELEVILOR EVIDEN ŢIATE PRIN REZULTATE LA OLIMPIADE, 
CONCURSURI, SIMPOZIOANE ŞI SESIUNI DE COMUNIC ĂRI ŞTIIN ŢIFICE 
 
 

REZULTATE  LA OLIMPIADA DE DISCIPLINE TEHNOLOGICE 
DOMENIUL PREMIUL OB ŢINUT 

NUME ŞI PRENUME 
ELEV/CLASA 

PROFESORI 
COORDONATORI 
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REZULTATE LA OLIMPIADA DE DISCIPLNE TEHNOLOGICE 
 
 
REZULTATE  LA COMPETI ŢII SPORTIVE 
 

PREMII PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVA 
Competitia Premiul Profesorul Coordonator 

 
 
 
 
FOTBAL 

La Fotbal feminin-ONSS: 
-locul Ipemunicipiu; 
-locul I pejudeţ; 
-locul I etapazonală; 
-locul II la naţionale(vicecampioane naţionale); 

 
 
 
Rusu Cătălin 

La Fotbal masculin- ONSS: 
-locul I pemunicipiu; 
-locul I pejudeţ; 
-locul I etapazonală; 
-locul II la naţionale (vicecampioni naţionali) 

 
Fandarac Darius 

La Fotbal feminin – Coca Cola: 
-locul I pemunicipiu; 
-locul I pejudeţ; 

Rusu Cătălin 

La Fotbal masculin- Coca Cola: 
-locul I pemunicipiu; 
-locul I pejudeţ; 
-locul I etapazonală; 

Fandarac Darius 

RUGBY TAG La Rugby-tag masculin-locul II- etapa zonală 
Aobţinut la Rugby-tag masculin-locul I- 
etapajudeţeană. 
 

Rusu Cătălin 

VOLEI La Volei masculin:    
-locul I pe municipiu; 
-locul I pe judeţ; 
-locul I etapa zonală; 

Rusu Cătălin 

 
 
REZULTATE  LA CONCURSURI ŞI SESIUNI DE COMUNIC ĂRI ŞTIIN ŢIFICE 
 

Concursul Naţional „Perspective moderne în învăţământul tehnologic”  
INTERFERENŢE EDUCAŢIONALE 

Profesor coordonator Elev - clasa Titlul lucr ării  

Mecanică 

Premiul I 
Calificat pentru etapa națională 

Botoșani 

Balan Denis 
XI A 

Macavei Rodica 
Ogrean Delia 

Kiss Maria Magdalena 
Horvat Lucian 

 

Premiul II 
Podină Darius  

XI A  

Menţiune 
Ienciu Bianca  

XI A  

Premiul II 
Donca Ionuţ 

XII A 

Menţiune 
Bela Cătălin 
XII A 

Menţiune 
Mezei Andrei  
XII A  

Electric, 
electrotehnic 

electromecanic 
Premiul II 

Groşan Gabriel 
XII A 

Petruţiu Sanda 
Sabou Dorin 
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Sabou Dorin 

 
Grosan Gabriel, Ghiopiaş Andrei (12A), 

Gavriş Florin, Buşecan Alex (11P), 
Brete Răzvan, Gavriş Vlad (10E) 

– “Evoluţii în construcţia 
automobilelor”; 
– “Obţinerea performanţei la şcoala 
profesională”; 
– “Perspective în stocarea energiei 
electrice” 

Petruţiu Sanda Mureşan Vlăduţ (11P) 
 Tomoiagă Ionuţ (10E) 

Secţiune – “Pasiune, talent, creativitate 
in tehnologie”  

 
 

 
Concursul de aptitudini în domeniul mecanic şi mecatronic 

MecArtTimi şoara 
Din cadrul proiectului „Timi şoara – Un pas spre Viitorul tău” 

 
Secţiunea  Premiul  Elev- clasa Profesor  
Modelare 3D 

 
Premiul I Balan Denis (XI A)   Petruţiu Sanda 

Ogrean Delia 

Creativitate Premiul I  Groşan Gabriel (XII A) Petruţiu Sanda 
Ogrean Delia 

 
 
1.3.4  ACTIVITĂŢI  EXTRA ŞCOLARE  ŞI  EXTRACURRICULARE 
 

•    F.A.R.E.- Antidiscriminare si antirasism in Europa, in parteneriat cu Liceul Teoretic ,,Emil Racovita" 
Baia Mare, MM. – 1-30 octombrie 2016 

• Junior Achievement –JA Romania - anul scolar 2016-2017. Activitatile se desfasoara pe tot parcursul 
anului scolar cu posibilitatea participarii la activitati si in saptamana „Scoala Altfel”.  

• Campania celor 16 zile de activism impotriva violentei asupra femeii – octombrie - noiembrie 2016 ; 
Concurs « Flori de gand …. Impotriva violentei » -editia a XIa, prof. Marian Gina 

•  Ziua Adrian Paunescu -octombrie 2016 
• ONSS – fotbal, octombrie-noiembrie 2016; locul  – baieti; participant elevii clasei a XII-a F; coordonator 

prof. Fandarac Darius 
•  -noiembrie 201,7 intalnire cu reprezentantii universitatilor de stat din si prezentarea ofertelor educationale 

pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a; loc de desfasurare Colegiul National “Gheorghe Sincai” Baia Mare; 
beneficiari: 15 elevi din clasele a XI-a si a XII-a ai C.T. ”Aurel Vlaicu”; profesori insotitor: dir. prof. Fagi 
Andrea, dir. adj. prof. Blaj Stela si  prof. Pop Amalia 

• Concert de Craciun - decembrie, activitate coordonata de prof. Botis Adriana; loc de desfasurare : holul 
principal ; participanti 30 elevi ai C.T.A. “Aurel Vlaicu”; beneficiari: elevi si profesori ai C.T.A. “Aurel 
Vlaicu. 

• 1 Decembrie 1918-unirea tuturor romanilor – noiembrie 2016; participanti 20 elevi ai C.T. “Aurel 
Vlaicu”; beneficiari: elevi si profesori ai C.T.. “Aurel Vlaicu.  

• O primavera ecologica – martie - iulie 2017, proiect coordonat de prof. Petrutiu Sanda si insumeaza o serie 
de activitati de educatie ecologica si de voluntariat realizate in parteneriat cu diferite institutii si organizatii. 

Activitatea a constat  in prezentarea semnificatiei zilei de 1 Decembrie 1918 pentru poporul roman, prezentarea unor 
mari personalitati din Maramures care au contribuit la realizarea Marii Uniri si au fost prezenti la Alba Iulia in 1918, 
apoi intonarea imnului national si prezentarea  gandurilor elevilor despre acest eveniment important. Coordonatorii 
activităţii: prof. Pop Amalia, bibliotecar Lazar Eliza,  prof. Botis Adriana. A doua parte a activitatii a reprezentat-o 
participarea cu un efectiv de 15 elevi la manifestarea organizata de municipalitate cu aceasta ocazie, manifestare 
desfasurata in data de 1 decembrie in Parcul Municipal „Regina Maria”. 

• Hour of code -8-14 decembrie; Ora de Programare este o miscare globala si reprezinta o introducere de o ora in 
stiinta computerului si programare, cu scopul de a demiestifica limbajul specific si de a arata ca oricine poate invata 
bazele acestuia; professor coordinator Sarkozi Andreea 

• Parteneriat educational interscolar si social in cadrul activitatilor si proiectelor educationale scolare, caritabile 
si de voluntariat 
Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu”, Baia Mare 
Colegiul National “Vasile Lucaciu” Baia Mare 
Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”, Baia Mare 
Centrul de tip familial Alba Iulia 56, Baia Mare 
Actiuni:  
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• Sa fii mai bun! – activitati de socializare, caritabile si de voluntariat 
Profesori coordonatori: Fandarac Darius 

• Daruind vei dobandi , editia a III-a –Proiect de promovare a educatiei pentru voluntariat initiat de bibliotecar Lazar 
Eliza; anul scolar 2016-2017, vizita la SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA, Baia Mare; profesori insotitori: prof. 
Petrutiu Sanda, Lazar Eliza. 

• Ora Pamantului – 25 martie 2017 – actiune organizata de Inspectoratul Scolar Maramures in parteneriat cu Liceul 
de Arte, Baia Mare. Au participat elevi si profesori ai C.T. “Aurel Vlaicu” Baia Mare. 

• Activitate de ecologizare – 1 aprilie 2017 – actiunea s-a desfasurat la Barajul Firiza si a fost coordonata de Garda 
Ecologica Baia Mare 

• Activitati organizate in cadrul Saptamanii « Sa stii mai multe, sa fii mai bun! » 27-31 MARTIE 2017 
1. Simulare de interviu pentru angajare. Activitatea a fost organizata si coordonata de prof. Ogrean Delia si prof. 

Sabou Dorin, colaboratori : Salnicean Crina, Pop Adela, Hotea Vasile, Horvat Lucian; 
2. Catedra tehnica a organizat o vizita de lucru si orientare scolara la RAMIRA, activitate de care au beneficiat 

elevii claselor X A, X D,X E, XI A, XI P, XII A de la C.T. “Aurel Vlaicu” 
3. Remember « Nichita Stanescu », activitate organizata de Biblioteca judeteana «Petre Dulfu » la care au participat 

elevii clasei a IX a A, coordonati de doamna bibliotecar  Lazar Eliza 
4.    Activitate de prevenire si combatere a consumului de droguri in randul adolescentilor – Prevenirea consumului 
de droguri activitate de infirmare a elevilor privind consecintele negative ale consumului de droguri si cadrul legal pe 
care il impune comportamentul adictiv sau comercializarea drogurilor. 
Beneficiari: elevii claselor a IX-a - XII-a. 
Coordonatorii activitatii: profesor Pop Amalia si dirigintii claselor 
Parteneri implicati: C.P.E.C.A. 
5.      Hristos impartasit copiilor 
Profesor coordonator: prof. Horje Zamfira ; parteneri: Biserica Sfantul Ilie 
6.  “Voluntar pentru o zi” in parteneriat cu Asociatia “Esperando” – vizita la Centrul de  
tineri cu dizabilitati Esperando, Baia Mare; 
7. Vizite la Planetariu, ISU Maramures, Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie, Jandarmerie 
8. Excursie cu activitati sportive si de ecologizare pe Valea Usturoiului; parteneri: Asociatia sportiva Independenta; 
• Targul ofertelor educationale – editia a XVII-a 

           Promovarea ofertei educationale a C.T.”A. Vlaicu”; 
• Perioada noiembrie-iunie –suporteri in patrula de reciclare; prof. Kristof Iuliana; 
• Vizita la Statia de epurare a apei; prof. Kristof Iuliana; clasa a X-a A; 
• Conferintele BookLand Evolution - Editia a patra a Conferintelor BookLand Evolution , 8-12 mai 

2017, la Biblioteca Judeteana „PetreDulfu” 
„ Dincolo de profesionalism, cheia succesului consta in felul in care intelegem si ne insusim realitatea inconjuratoare. Iar cel 
mai usor este sa invatam de la cei pe care ii admiram, de la cei care nu numai caau gasit cheia, dar au si deschis poarta 
succesului intr-un anumit domeniu”, afirma organizatorii. 
Conferintele BookLand Evolution reprezinta un amplu proiect cultural care cuprinde o serie de 115 zile de 
conferinte organizate pentru tinerii de 14-24 ani din 23 de orase ale tarii. In cadrul acestor conferinte, liceenii si studentii au 
oportunitatea de a se dezvolta prin intermediul discutiilor libere, bazate pe experienta personala si interactiune directa cu peste 
500 profesionisti consacrati. Peste 30.000 de tineri sunt asteptati sa participe si in acest an la seria de conferinte BookLand 
Evolution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.5 PROIECTE EUROPENE,  INTERNAŢIONALE, DERULATE ÎN  
            ANUL ŞCOLAR 2016-2017 
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         DENUMIRE PROIECT     TIP PROIECT        COORDONATOR 

Parteneriat Educaţional Internaţional “Educaţie fără frontiere”  INTERNA ŢIONAL Gina MARIAN- coordonator 
Simpozionul Internaţional “Omul drag de la catedră”, ediţia II 2017 

INTERNA ŢIONAL 

Gina MARIAN- coordonator  

Campania celor 16 zile împotriva violenţei asupra femeii “Flori de gând împotriva violenţei”  NATIONAL 

Gina MARIAN- coordonator  

„Gate to Education for All”  Gate to Languages  
INTERNA ŢIONAL 

Andrea FAGI – director Amalia POP – profesor  Gina MARIAN- profesor Minodora BARBUL – preşedinte A.I.S.T. Mihai Gherasim- profesor Mihaela SMIEDT- profesor Adina UDRESCU- profesor  
„Gate to Education for All”  International Education Week 

INTERNA ŢIONAL 

Amalia POP – profesor  Gina MARIAN- profesor Mihai Gherasim- profesor Bianca PAŞCA- profesor   
„Gate to Education for All”  L.O.V.E.  INTERNATIONAL 

Amalia POP – profesor  Gina MARIAN- profesor Mihai Gherasim- profesor Bianca PAŞCA- profesor  
Programe Internaţionale JAR: Educaţie pentru orientare profesională. Succesul profesional,  Educaţie pentru sănătate, Certificat webinar extracurricular  

INTERNATIONAL 

Crina SĂLNICEAN – profesor  Gina MARIAN- profesor Stela BLAJ- profesor Amalia POP- profesor Andreea SARKOZI- profesor  
Săptămâna de acțiune „Fotbal împotriva rasismului şi discriminării în Europa” (Football against rasism and discrimination in Europe)   

EUROPEAN 

Amalia POP- coordonator Sanda PETRUŢIU-profesor Crina SĂLNICEAN- profesor Darius FANDARAC- profesor Cătălin RUSU- profesor Eliza LAZĂR- bibliotecar 
Concurs Naţional “Perspective moderne în învăţământul tehnologic – Interferenţe educaţionale”   NATIONAL 

Crina SĂLNICEAN– profesor Dorin SABOU- profesor  
Concurs interjudeţean de creaţie „Metamorfoze”  

INTERJUDEŢEAN 

Crina SĂLNICEAN– profesor Dorin SABOU- profesor  
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Concurs interjudeţean „Primăvara în imagini” ediţia III  
INTERJUDEŢEAN 

Dorin SABOU- profesor  

Proiect multinaţional „ ProYoth – Health Programme”  The European initiative for the promotion of mintal health and the prevenrion of eating disorders  
MULTINA ŢIONAL 

Elena HENDRE - coordonator  

„Eco Junior”  
INTERNATIONAL 

Amalia POP– coordonator Stela BLAJ – coordonator Andrea Sarkozi – coordonator Dorin SABOU – coordonator Maria KISS – coordonator Diana VENCZEL - coordonator 
Proiect educaţional Cariera între vis şi realitate  Zilele carierei INTERJUDEŢEAN 

Delia OGREAN- coordonator Dorin SABOU- profesor Adela POP- profesor Crina SĂLNICEAN- profesor 
Proiect educaţional “Calitate şi creativitate prin interdisciplinaritate” Simpozion naţional “Calitate şi creativitate prin interdisciplinaritate”, 

NAŢIONAL 

Eliza LAZĂR – coordonator Diana VENCZEL – coordonator Eniko Vardai – coordonator 

Conferinţa Bookland evolution ediţia IV 
NAŢIONAL 

Andrea FAGI- director Amalia POP– coordonator Stela BLAJ – coordonator Andrea Sarkozi – coordonator 
Program de prevenire Consum de Droguri “Tineri în Europa”  

EUROPEAN 

Amalia POP– coordonator  

Ziua internaţională a drepturilor omului  
INTERJUDEŢEAN 

Eliza LAZĂR – coordonator  

Conferinţă Naţională cu participare internaţională „Noi alternative la sistemul educaţional mondial”  Baia Mare  
NAŢIONAL 

Andrea FAGI- director Dorin SABOU – coordonator  
Proiect educaţional judeţean “O primăvară ecologică” Protejând mediul ne protejăm pe noi înşine JUDEŢEAN 

Andrea FAGI- director Sanda PETRUŢIU - coordonator 

Concursul judeţean “Şcoala noastră se prezintă – Educaţia face diferenţa!”  
JUDEŢEAN 

Andrea FAGI- director Amalia POP– coordonator Liana COVACIU - coordonator 
Parteneriat “A.R.I.S. – Alegere, Reuşită, Informaţie, Suces” Concursul “Cariera, între dorinţă şi realitate”, ediţia III   

NAŢIONAL 

Adela POP - coordonator Delia OGREAN - coordonator 
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Proiect Educaţional Concurs - Simpozion naţional “Plurilingvism şi multiculturalitate în secolul XXI”, ediţia III-a  Simpozion naţional “Educaţia - punte între culturi” 
NAŢIONAL 

Diana VENCZEL – coordonator  

Proiectul “All different, all equal” -Echitatea în Educaţie 2016-2017 Diversitate prin egalitate Toţi diferiţi, dar toţi egali! Ziua internaţională a rromilor  
NAŢIONAL 

Alexandra SUCIU – profesor  Diana VENCZEL – profesor  Eliza LAZĂR – bibliotecar  
Proiect “The Hour of Code” 

INTERNA ŢIONAL 

Andreea Sarkozi - coordonator 

Concursul judeţean “Învăţ, ştiu şi aplic bunele maniere”, ediţia III 
JUDEŢEAN 

Maria KISS- coordonator 

 
1.3.6 PROIECTE / PROGRAME / ACTIVIT ĂŢI PROPUSE PENTRU ANUL ŞCOLAR 
            2017-2018 
 

         DENUMIRE PROIECT 

 
PERIOADA  
DE DERULARE PARTENERI COORDONATOR 

Proiectul „Erasmus+ KA2, Eumoschool”  febr. 2018 Universitatea Tehnică Cluj Napoca Centrul Universitar Nord Baia Mare Facultatea de Ştiinţe   

Gina MARIAN  Liana COVACIU  

Proiect “The Hour of Code” dec. 2017 ADFABER Andreea SARKOZI  Gina MARIAN 
AIST 2017  „European Diversity in Human Unity – family and comunity values, human rights  Antibullying campaign Healthy Lifestyle, Antidrug campaign” 

oct. 2017 –iun. 2018 Amerian Internaţional School of Transylvania 
Amalia POP   

Programe Internaţionale JAR: Educaţie pentru sănătate  Educaţie pentru orientare profesională Economia şi succesul Tehnici de comunicare.  Succesul profesional  

oct. 2017-mai 2018 Junior Achievement Romania Gina MARIAN Stela BLAJ Andreea SARKOZI Crina SĂLNICEAN 

Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Fiinţe Umane “Nu e de vânzare!” Mişcare Internaţională de Luptă împotriva Traficului de Persoane -Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de persoane  

oct. 2017 ISJ MM si CJRAE Maramureş Liana COVACIU  

Absenteismul de la cauză la efect  sept. 2017 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş 

Liana COVACIU   
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„Prevenirea consumului de droguri” 03 oct. 2017 Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Maramureş  

Liana COVACIU   

JARomania European Vocational Skills week 2017-2018  dec. 2017 Junior Achievement Romania Crina SĂLNICEAN   
Proiectul multinaţional “ProYoth- 
HealthProgramme” The European initiative for the promotion of mental health and the prevention of eating disorders. 2017-2018 Proiect finanţat de către Executive Agency for Health and Consumers-Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori (EACH), subordonată Comisiei  

oct. 2017 Executive Agency for 
Health and Consumers, 
implementt de către 
Centrul de Sănătate 
Publică şi Politici de 
Sănatate din cadrul 
Universităţii Babeş – 
Bolyai Cluj Napoca 

Elena HENDRE   

Consiliere şi orientare profesională prin programe naţionale şi europene (EURES)  
nov. 2017 Agenţia Judeţeană 

pentru Ocuparea 
Forţelor de Mmuncă şi 
Inspectoratul Scolar 
Judeţean Maramureş 

Liana COVACIU C-tin BĂDESCU 

Ziua Internaţională a Nonviolenţei în Şcoală 2017-2018 nov. 2017 - Liana COVACIU   
Proiect European “Fare Football People Action Weeks” against racism and discrimination “Săptămâna de acţiune împotriva rasismului şi discriminării”   - proiect în cadrul campaniei europene FARE 2017 -   

oct. 2017 Clubul Sportiv Supersport, Baia Mare şi Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”, Baia Mare 

Amalia POP  

Proiect ROSE privind învăţământul secundar „Educaţia face diferenţa pentru succes în viaţă”, cu implementare 2018-2019 

sept.-dec. 2017 Ministeru Educaţiei Naţionale Andrea FAGI  

Ziua internaţională a toleranţei  16 nov. 2017 - Camelia CIURDAŞ 
Proiect educaţional “Şcoala viitorului”  5-6 oct. 2017 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş 

Marcela POP  

Proiect educaţional “E timpul să vorbim”  9-13 oct. 2017 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş 

Marcela POP 

Proiect educaţional Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane “Tu contezi”  
18 oct. 2017 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş 

Marcela POP 

Proiect Judeţean “Suflet pentru suflet”  28 nov.2017 Şcoala Gimnazială Specială Eliza LAZĂR 

Concursul judeţean “Învăţ, ştiu şi aplic bunele maniere”, ediţia IV  nov. 2017 Col. Tehn. „Transilvania” Maria KISS 



 23

Proiectul „Voluntariat – ajutor pentru 
alţii, ajutor pentru mine”  
Concurs de fotografie „Programul Erasmus, de 30 de ani schimbă vieţi” 
 

oct. 2017 Fundaţia “Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii”, Maramureş 

Sanda PETRUŢIU 

 
 
1.3.7 PERFECŢIONAREA CADRELOR DIDACTICE  

  
Activitatea comisiei de formare continuă a personalului didactic s-a desfăşurat conform atribuțiilor comisiei şi a 

criteriilor de formare continuă şi de dezvoltare profesională şi a cuprins: 
 INFORMAREA   despre legislaţia în vigoare privind perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice, 

precum şi toate documentele transmise de către ISJ şi CCD MM cu privire la acest domeniu, s-a asigurat atât prin 
responsabilul cu formarea continuă cât şi la avizierul din sala profesorală. 

  ORGANIZAREA / COORDONAREA  activităţii s-a realizat prin: 
� reactualizarea  bazei  de date privind situaţia perfecţionării  prin  grade  didactice, perfecţionarea o dată la cinci ani 

           şi formarea continuă a cadrelor didactice din şcoală. 
� întocmirea, pentru fiecare cadru didactic, a FIŞEI DE EVIDENŢĂ a formării continue 
� organizarea  de ateliere, lecţii/ activităţi demonstrative pe teme profesionale, pe catedre şi comisii metodice 
� organizarea  activităţilor  de  diseminare  a  cunoştinţelor,  metodelor  şi  practicilor  pedagogice  achiziţionate  de 

           profesori prin participarea la stagii de formare continuă 
 CONSILIEREA / CONSULTAN ŢA s-a acordat in domeniul perfecţionării şi formării continue a cadrelor didactice 

şi cu scopul de a facilita comunicarea intercolegială din şcoală, pentru  relaţionarea şcolii cu alte instituţii sau 
organizaţii, cu scopul de a asigura o bună integrare a şcolii in mediul comunitar, pentru o mai bună orientare şcolară 
a elevilor: vizite intra şi inter-şcolare, parteneriate, proiectarea de lecţii interdisciplinare, lecţii susţinute de profesori. 

 FORMAREA / EVALUAREA:  activităţile desfăşurate la nivel de şcoală în scopul promovării şi valorizării bunelor 
practici au fost popularizate la nivelul şcolii, cât şi cu ocazia parteneriatelor educaţionale, la activităţile organizate cu 
ocazia zilelor şcolii. 

 
 
 
                                                    
FORMAREA CONTINU Ă A CADRELOR DIDACTICE DIN ŞCOALĂ - GRADE DIDACTICE, 
INSPECŢII  ŞI CURSURI DE PERFECŢIONARE 

 
Cadre didactice înscrise la examenele de susținere a gradelor didactice în anul școlar 2016-2017:  
 

Grad didactic Definitivat Gradul II Gradul I 

Cadre didactice 
Botiş Adriana 
Cupșe Laura 

- 
Cadar Camelia 
Mihis Mariana 

 
 
 
 
Situaţia inspecţiilor efectuate în anul şcolar 2016-2017:  
 

� Rusu Cătălin – inspecţia  curentă 2,  pentru obţinerea gradului didactic II, 
� Fandarac Darius - inspecţia  curentă 2,  pentru obţinerea gradului didactic II, 
� Paşca Bianca -inspecţia  specială,  pentru obţinerea gradului didactic I,  
� Covaciu Liana - inspecţia  specială,  pentru obţinerea gradului didactic I, 
� Foriș aurora - inspecţia  specială,  pentru obţinerea gradului didactic I,  
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 Cadre didactice care au participat la cursuri de formare în anul şcolar 2016-2017: 
 

Nr. 
crt 

Numele şi prenumele 
cadrului didactic 

Denumirea cursului absolvit Furnizor 

1. KRISTOF IULIANA Elemente de Didactica Aplicata Casa Corpului Didactic MM 

2. VARDAI ENIKO Elemente de Didactica Aplicata Casa Corpului Didactic MM 

3. VENCZEL DIANA Elemente de Didactica Aplicata Casa Corpului Didactic MM 

4. POP ADELA Elemente de Didactica Aplicata Casa Corpului Didactic MM 

5. PETRUŢIU SANDA Elemente de Didactica Aplicata Casa Corpului Didactic MM 

6. HORJE ZAMFIRA Elemente de Didactica Aplicata Casa Corpului Didactic MM 

7. POP DIANA 
Evaluator de furnizori de formare si 
programe de formare 

Universitatea Goldiş filiala Baia Mare 

8. 
POP DIANA 

Formator  
Universitatea Goldiş filiala Baia Mare 

9. 
POP DIANA 

Administrator pensiune turistica 
Universitatea Goldiş filiala Baia Mare 

10. SARKOZI ANDREEA 
Competențe digitale cu resurse deschise 
TI&C   

Asociația Uniunea Profesorilor de 
Informatică din România 

 
 
 
1.3.7  RESURSE  MATERIALE 
 
 
Baza materială şi lucrări de întreţinere 2016-2017 

 
 
 

PLĂŢI DIN VENITURI PROPRII  
 

OBIECTE INVENTAR, BUNURI ŞI SERVICII SUMA 

Materiale birotică, carnete elevi 13030 

Transport 1050 

Telefon, poştă 327 

Semnătură electronică 162 

Materiale consumabile 13030 

Obiecte de inventar 
 

846 

Reclama si publicitate 305 
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PLĂŢI UTILIT ĂŢI 
 

UTILITATE SUMĂ 

ENERGIE ELECTRICĂ 
243149 

GAZE NATURALE 

APĂ - CANAL 
24329 

SALUBRIZARE 

 

 
PARTEA a 2-a 
ANALIZA  NEVOILOR 
 
2.1. CONTEXTUL NAŢIONAL 

 
În domeniul politicilor naţionale, toate măsurile întreprinse de M.E.N. şi de agenţia sa specializată, C.N.D.Î.P.T. în 

formarea profesională, sunt sistematic corelate cu acţiunile MMPS şi ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
pentru a realiza o viziune comună asupra formării continue şi învăţării permanente. 

O caracteristică esenţială a componentei construcţie instituţională este conceperea unor Planuri de Acţiune Regională 
pentru Educaţie pentru fiecare dintre cele 7 Regiuni care au pe teritoriul lor zone de restructurare industrială cu potenţial de 
creştere economică.  

În atingerea obiectivelor strategice stabilite la nivelul Regiunii Nord Vest, în cadrul axei „Dezvoltarea resurselor 
umane”, Planul de Dezvoltare Regională conţine o măsură intitulată „Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic”, al 
cărui conţinut a fost definit prin PRAI şi este particularizat la nivelul fiecărui judeţ prin PLAI. 
PLAI  cuprinde: 

� analiza contextului judeţean din punct de vedere al evoluţiilor şi previziunilor demografice, de piaţă a muncii şi 
economice; 

� analiza capacităţii sistemului învăţământului profesional şi tehnic de a răspunde nevoilor identificate prin diagnoza 
contextului judeţean; 

� priorităţile, ţintele şi acţiunile pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic la nivel judeţean; 
PLAI furnizează direcţiile majore de acţiune pentru dezvoltarea ÎPT ca răspuns la cererea actuală şi previzionată a 

pieţei muncii. 

 
2.2. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 
 
2.2.1.  ANALIZA ECONOMIC Ă 
 

După anul 1990 economia României a parcurs mai multe cicluri economice caracterizate de perioade de avânt şi 
perioade de descreştere sau recesiune. Structurile economice, toate ramurile de activitate economică, au cunoscut transformări 
importante pe fondul acţiunilor întreprinse de autorităţi de restructurare, privatizare, modernizare dar şi sub acţiunile forţelor 
pieţei care au condus la dezvoltarea accentuată a unor sectoare sau ramuri economice dar şi la restrîngerea activităţii sau chiar 
dispariţia unor actori din viaţa economică. Începînd cu 2009 România a fost profund afectată de criza financiară internaţională. 

Judeţulul Maramureş aparţine zonei Nord – Vest de dezvoltare regională. Strategia de dezvoltare a Regiunii Nord-
Vest se conturează ca un model de dezvoltare urbană policentrică (model teritorial), cu accent pe creşterea economică, prin 
specializarea funcţională a teritoriului (model economic).          

Judeţul are o suprafaţă de 630.436 ha, ceea ce reprezintă 2,65 % din suprafaţa ţării, iar poziţia lui geografică este una 
strategică. Judeţul are majoritatea localităţilor urbane dezvoltate pe bază de monoindustrie - minerit şi sectoare derivate sau 
conexe - fapt care a determinat o importantă cădere economică a acestor localităţi şi includerea a aprox. 80% din suprafaţa 
judeţului în zona de restructurare industială cu potenţial de creştere economică.  

Judeţul Maramureş s-a confruntat cu problema restructurării sectorului minier, ceea ce a impus reorientarea resurselor 
umane spre alte domenii, identificarea unor noi oportunităţi de dezvoltare economică, încurajarea şi susţinerea din partea 
autorităţilor a activităţilor antreprenoriale capabile să absoarbă forţa de muncă şi să susţină creşterea economică a regiunii. 

Este previzibilă creşterea ponderii economice a sectorului IMM–urilor, acesta fiind mai bine reprezentat la nivelul 
regiunii de Nord -Vest comparativ cu nivelul naţional. Firmele cu mai mult de 10 angajaţi sunt mai bine reprezentate în 
Maramureş. 
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În regiunea Nord-Vest, proiecţiile indică o creştere a cererii potenţiale la orizontul anului 2020, creşteri mai 
semnificative observăm în comerţ, în industria prelucrătoare, în industria extractivă, în transporturi şi comunicaţii. 
Cererea potenţială de forţă de muncă scade în sectoarele agricultură, energie electrică şi termică, gaze şi apă, 
construcţii, dar şi administraţie publică şi apărare, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială. ("Studiul previzional 
privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013 şi în perspectiva anului 2020"). 

Proiecţiile obţinute reflectă următoarele asptecte: dacă în perioada 2012-2014 numărul locurilor de muncă disponibile 
se previzionează că va creşte, în schimb, începând cu anul 2015 se estimează declanşarea unui proces de contractare a pieţei 
muncii prin pierderi de locuri de muncă, cu tendinţa de atenuare treptată până în anul 2020. 

În regiunea Nord-Vest, domeniul Mecanic din industria prelucrătoare, se plasează pe primul loc în cererea potenţială 
de forţă de muncă din cadrul regiunii, deşi ponderea sa este mai mică decât media la nivel naţional. În perioada 2008-2014 
industria prelucrătoare a înregistrat o creştere semnificativă a locurilor de muncă. 

Structura cererii potenţiale, pe domenii de formare ale IPT,  în regiunea Nord-Vest, în perspectiva 2017-2020, 
conform "Studiului previzional privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013 şi în perspectiva 
anului 2020", se prezintă astfel: 
 

Domeniul de formare % 

Agricultură 2,6 
Chimie industrială 1,2 
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 8,6 
Comerţ 13,9 
Economic 14,4 
Electric 3,7 
Electromecanică 3,0 
Electronică, automatizări 3,7 
Fabricarea produselor din lemn 2,3 
Industrie alimentară 0,9 
Industrie textilă şi pielărie 13,9 
Materiale de construcţie 0,9 
Mecanică 21,5 
Turism şi alimentaţie 7,4 
Resurse naturale şi protecţia mediului 1,9 
Tehnici poligrafice 0,1 
Total 100 

 
 
2.2.2. ANALIZA DEMOGRAFIC Ă 
 

Evolutia previzionată a populaţiei structurată pe judetele Regiunii de Dezvoltare  N-V, perioada 2003-2025, se 
prezintă astfel: 

 

Regiunea  Nord - Vest Perioada 

 2003 2005 2010 2015 2020 2025 

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

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

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

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

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

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

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

Tabel: Evolutia previzionată a populaţiei structurată pe judetele 
Regiunii de Dezvoltare  N-V, perioada 2003-2025 
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Analizele demografice constată o tendinţă de scădere a populaţiei la nivel regional cît şi la nivel naţional, ca efect al 
interacţiunii unui cumul de factori: sporul natural negativ, scăderea ratei de fertilitate şi creşterea ratei de mortalitate, migraţia 
internă şi externă.    
 
 
Aceşti factori se concretizează în fenomene cu implicaţii directe asupra sistemului ÎPT, cum ar fi: 
 

 „exodul de materie cenusie” - numeroşi absolvenţi, tineri specialişti şi personal înalt calificat pleacă spre a se stabili 
în Europa, Statele Unite, Australia, Noua Zeelandă sau Canada, în căutarea unor job-uri mai bine plătite şi cu 
perspective de dezvoltare a carierei mai mari. 

 un alt fenomen care ia amploare este cel al plecării cu contracte de muncă în străinatate. În unele zone, ponderea 
populaţiei masculine, din totalul populaţiei, este serios afectată ca urmare a acestui fenomen. Principalele destinaţii 
sunt Spania, Italia şi Franţa, existând deja chiar o anumită „specializare” geografică a muncitorilor, în funcţie de 
localitatea de provenienţă. 

 
 speranţa de viaţă în scădere, plasând regiunea pe ultimul loc la nivel naţional. Din punct de vedere al îmbătrânirii 

populaţiei, Maramureşul are indicele de îmbătrânire situat in jurul a 0,5  (“judeţ tânăr”). 
 

 
 

2.2.3. EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

Avându-se în vedere evoluţiile ultimului deceniu, analizele demografice anticipează reducerea contingentului 
populaţiei de vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15 - 64 ani, concomitent cu creşterea numerică continuă a populaţiei 
în vârstă de 65 ani şi peste această vîrstă. În planificarea numărului de clase şi calificărilor propuse prin ÎPT trebuie să se ţină 
seama de aceste tendinţe. 
 
 Aceste evoluţii vor determina: 

 necesitatea adaptării planurilor de şcolarizare într-o manieră flexibilă în cazul ÎPT astfel încît să se ţină cont de 
schimbările în numărul de intrări ce vor rezulta ca urmare a modificării sporului natural şi celorlalte fenomene 
demografice. 

  posibilă reducere a numărului de elevi în clase ca urmare a reducerii contingentului de vârstă şcolară, mai ales pe 
fondul unei mobilităţi inter-judeţene reduse a elevilor. 

  absorbţie incompletă a absolvenţilor ÎPT pe piaţa regională, unii dintre ei preferând să plece din ţară în căutarea 
unor oportunităţi de angajare mai atractive. Ca atare, stabilirea calificărilor relevante şi mai ales dimensionarea 
numărului de clase trebuie să ţină seama şi de asemenea pierderi, de ieşiri din sistem. O asemenea situaţie se 
manifestă mai pregnant în profilurile construcţii şi lucrări publice, turism şi alimentaţie publică, mecanică, 
electromecanică sau electronică si automatizări. 

 
În judeţul Marmureş există un important număr de grupuri şcolare şi colegii tehnice, fiecare dintre acestea fiind axat 

pe pregătirea elevilor pentru meserii dintr-un anume domeniu de activitate (construcţii, mecanică, electromecanică, industrie 
mică şi servicii, etc).  

Programele de instruire şi formare urmăresc ca elevii să dobîndească la sfîrşitul ciclului de pregătire competenţele 
prevăzute în standardele de pregătire profesională (pe baza cărora s-au elaborat programele şcolare) specifice fiecărei calificări 
în parte. Dobîndirea acestor competenţe presupune derularea unor activităţi cu preponderentă aplicaţie practică. Acestea 
trebuie să se desfăşoare atît în laboratoarele şi atelierele şcolii cît şi la agenţii economici cu care şcoala încheie parteneriate 
pentru desfăşurarea practicii şcolare. Numărul acestor parteneri reprezintă un indicator cu privire la gradul în care meseriile 
din oferta de şcolarizare sunt cerute pe piaţa muncii. 

 
  
 
2.2.4 FINANŢARE 
 
Pentru atingerea obiectivelor propuse ne bazăm pe următoarele surse de finanţare: 
1.  Bugetul local asigurat de administraţia locală 
2.  Parteneri prin : dotare cu echipamente, stagii de pregătire practică pentru elevi, proiecte de finanţare nerambursabilă: 
3.  Extrabugetare: venituri proprii. 
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2.3. ANALIZA MEDIULUI INTERN  
 
 
2.3.1. AUTOEVALUAREA INTERN Ă  
 
 
 PREDARE – ÎNVĂŢARE 
 

Procesul de predare este asigurat de un colectiv de cadre didactice cu nivel superioare de calificare. Şcoala dispune de 
spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor educative – cursuri teoretice şi practice.  
In urma analizei rapoartelor de activitate a responsabililor de catedra  si a dirigintilor, a situatiilor statistice semestriale si 
anuale, au rezultat urmatoarele: 
 
Puncte tari 
 

 preocuparea pentru formarea continuă a cadrelor didactice (dovezi: procese verbale de inspectie, dosare 
personale) 

 parcurgerea materiei s-a făcut conform planificărilor calendaristice (dovezi: fişele de asistenta la oră, condica de 
prezenţă) 

 rezultatele bune la olimpiade si concursuri (dovezi:statistici ale şcolii,număr de premii) 
 identificarea stilurilor de învatare s-a realizat la toate clasele permitând astfel adaptarea procesului de predare-

învătare la nevoile elevului (dovezi: dosar diriginti, catalog, proiectarea lectiilor) 
 participarea unui număr important de elevi la acivităţile extraşcolare (dovezi: proiecte, fişe de activităţi) 
 eficientizarea învăţării ca urmare a aplicarii ROI 
 reducerea absenteismului prin implicarea părinţilor în viaţa şcolii 

 
Puncte ce necesită ameliorare 
 

 notele scazute la testul initial care demonstrează o pregatire iniţiala slabă (dovezi: rapoarte catedre) 
 motivarea pentru învăţare (dovezi: rezultate simulare bac, număr prea mare de absenţe) 
 programele scolare foarte încărcate 
 promovabilitate scăzută la examenul de bacalaureat 

 
 
MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE 
 
Prin alocările de la bugetul local, s-au realizat :   

 
 sistemul de încălzire 
 renovarea sălilor de clasă 
 dotarea cu echipamente şi aparate care să asigure pregătirea elevilor pentru dobîndirea competenţelor prevăzute 

de Standardele de Pregătire Profesionale corespunzătoare calificărilor. 
 s-au marcat căile de acces pentru situaţii de urgenţă în conformitate cu normativele în vigoare; 
 s-a renovat sala de sport; 
 înlocuirea cazanelor termice ale şcolii şi ale sălii de sport. 

 
 S-a amenajat Centrul de Documentare şi Informare (CDI), s-a asigurat accesul la internet al bibliotecii, secretariatului, 
direcţiunii, contabilităţii, laboratoarelor de informatică si la cabinetul psiho–pedagogic, necesar nevoilor de consiliere 
psihologică a elevilor şcolii. 
 
Eficientizarea  mediului educaţional: 
 

 Îmbunătăţirea structurii mobilierului şcolar ca număr, funcţionalitate şi design; 
 Depunerea notei de fundamentare privind reabilitarea termică  a clădirii 
 Reabilitarea sălii de sport 
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 REZULTATELE ELEVILOR  
 
Puncte tari: 
 

 rezultatele bune ale elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare-nivel judetean si national si participările la 
simpozioane si sesiuni de comunicări  

 procentul bun de promovabilitate la examenele de certificare a competenţelor profesionale.  
 implicarea elevilor in activităţi extracurriculare  
 numarul mare de elevi care-si continuă studiile  

 
Puncte ce necesită ameliorare 
 

 numărul mic de elevi care  intră în bacalaureat şi care promovează examenul de bacalaureat.  
 
 

RESURSE UMANE 
 
Puncte tari 

 procentul mare de profesori titulari  
 nu exista profesori necalificati 
 procent bun de profesori cu gradul didactic I, doi doctoranzi 
 implicarea unor profesori în rezolvarea sarcinilor suplimentare 
 larga participare la cursuri de formare  

 
Puncte ce necesită ameliorare 

 relaţionarea unor cadre didactice cu elevii în vederea realizării problemelor acestora 
 
 
2.3.2. PARTENERIATE ŞI COLABOR ĂRI  
 

Educaţia permanentă a elevilor presupune existenţa parteneriatului şcoală – familie – societate. Consiliul 
Reprezentativ al Părinţilor, prin acţiuni comune cu părinţii şi elevii şcolii, este implicat în întreţinerea şi îmbunătăţirea bazei 
materiale, sponsorizări în acţiunile de  reparaţii curente, acţiuni de igienizare a spaţiilor şcolare, în orgnizarea de momente 
festive.  

Dezvoltarea profesională se realizează şi prin parteneriatele cu agenţii economici. Dezvoltarea personală se realizează 
prin parteneriate cu şcoli din judeţ, ţară şi străinătate şi prin  parteneriate  cu instituţii ale statului şi ONG-uri. 

 
Parteneriate încheiate în anul şcolar 2016-2017: cu Inspectoratul Scolar Judetean Maramures, Muzeul de Istorie, 

Teatrul Municipal, Biblioteca Judeteana ,,Petre Dulfu”, Centrul de Asistenta Maternala, Junior Achievement Romania, 

Inspectoratul Judetean de Politie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Gheorghe Pop de Basesti”, Azilul de batrani, Baia 

Sprie, CJAPP/CJRAE, Palatul Copiilor, Club Sportiv Supersport, Automobil Club Roman Maramures, CCD MM, AJOFM 

MM, Serviciul de Asistenta Sociala, Maramures, Liceul deArte, Baia Mare; Universitatea de Nord Baia Mare. 

  

 Parteneriate încheiate cu agentii economici: SC Ramira SA, SC ELECTRO SISTEM SRL, Serviciul Judetean de 

Metrologie MM, SC Remco SRL, SC Coldmar SRL, Rustic Construct SRL, EATON PRODUCTIE S.R.L. Fărcaşa, SC 

Sammet Electronic SRL. 
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2.4. ANALIZA SWOT 
 

S - Puncte tari 
 
� Atractivitatea ofertei educaţionale 
� Determinarea cadrelor didactice de a aplica metode moderne de instruire şi educatie 
� Parteneriate şi colaborări cu firme din domeniul telecomunicaţiilor şi domeniile conexe, administraţie 

locală, universităţi, instituţii, ONG-uri, şcoli şi licee. 
� Rezultate bune ale elevilor şcolii la olimpiadele şi concursurile şcolare fazele judeţeană şi naţională  
� Implementarea unui sistem de management al calităţii educaţiei la nivelul unităţii şcolare 
� Climat de siguranţă prin existenţa ROI si activitatea comisiei de disciplina  
� Existenţa unui Centru de Documentare şi Informare cu dotări moderne  
� Asigurarea consilierii psihopedagogice de către psihologul şcolar  
� Amenajarea unor spaţii de recreere pentru elevi în curtea şcolii 
� Modernizarea unor spaţii educaţionale  
� Laboratoare şi ateliere de specialitate amenajate în conformitate cu cerinţele educaţionale şi dotate cu 

echipamente şi aparate necesare calificărilor profesionale 
� Numărul mare al cadrelor didactice care au urmat cursurile de formare continuă  
� Organizarea unor evenimente culturale, scolare, specifice scolii 
� Participarea la sesiuni de comunicari stiintifice si metodice ale profesorilor; 
 

 
W - Puncte slabe 
 
� Absenteismul elevilor 
� Rezultatele slabe la bacalaureat 
� Insuficienta implicare a unor cadre didactice în activităţile şcolii 
� Lipsa unei săli de sport  modernă şi spaţioasă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O – Oportunităţi 
 
� Prevederile "Studiului previzional privind cererea de formare profesională în perspectiva anului 2020" 
� Atenţia acordată de Consiliul Europei dobândirii de aptitudini în domeniul tehnologiei informaţionale,  
    prin includerea acesteia în competenţele de bază ce trebuie create prin procesul educativ  
� Obiectivul fixat de Comunitatea Europeană privind crearea societăţii bazate pe cunoastere 
� Dezvoltare de către organismele Uniunii Europene de programe adresate mediului educaţional 

(Comenius, Leonardo, Etwinning ), care oferă noi perspective de dezvoltare instituţională 
� Accesarea programelor cu finanţare europeană, prin proiectul ROSE 
 

T - Pericole (Ameninţări) 
 
� Alocări bugetare insuficiente 
� Problemele sociale ale elevilor 
� Uzura morală rapidă a echipamentelor datorită evoluţiilor tehnologice specifice domeniului 
� Situarea într-o zonă încă dezavantajată economic şi monoindustrială 
� Elevi care vin cu mari lacune în cunoştinţe la materiile de bază 
� Modificări rapide ale politicilor educaţionale la nivel central. 
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2.5.  ASPECTE ALE PROCESULUI DE DEZVOLTARE 
 
Obiective  privind politicile educaţionale 

Coordonatele majore ale reformei învăţământului românesc sunt: 
• CALITATE,  la nivel de proces şi la nivel instituţional 
• DESCENTRALIZARE , prin redistribuirea responsabilităţilor, a autorităţii decizionale  
                                                şi a răspunderii publice de la nivel central la nivel local   
• EFICIEN ŢĂ, cu accent deosebit pe nivelul şi utilizarea resurselor 
• ECHITATE,  prin creşterea şanselor de acces şi crearea mediului stimulativ  pentru învăţare 
  

ASPECTELE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE 
O creştere economică se poate realiza doar prin  retehnologizare, ceea ce presupune noi competenţe din partea 

angajaţilor. Formarea iniţială ţine cont de aceste aspecte şi are ca obiectiv prioritar dobândirea de noi competenţe la elevii din 
sistem, competenţe care să le permită o integrare socio-profesională la nivel local, judeţean, regional şi naţional. 

       Din acest punct de vedere este important ca şcoala să-şi analizeze cu atenţie rolul şi poziţia strategică urmărind 
aspecte precum: 

� corelarea ofertă – nevoi de formare 
� orientarea şi informarea în carieră 
� reabilitarea infrastructurii 
� competenţele profesionale şi resursele umane 
� parteneriatele 
� şanse egale pentru tineri. 
 

Autoevaluarea activităţii şcolii a relevat faptul că priorităţile în dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, 
identificate la nivel regional şi local, au constituit ţinte strategice pentru şcoala noastră, necesitând dezvoltarea în continuare, 
dar a scos în evidenţă şi unele probleme: 

� populaţia şcolară este în scădere;  
� insuficienta implicare a agenţilor economici în procesul de instruire practică; 
� dezinteresul angajatorilor de a investi în formarea profesională; 
� insuficienta implicare a partenerilor sociali în îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii; 
� metode de predare învăţare insuficient adaptate formării noilor competenţe profesionale, la unele cadre didactice; 
� lipsa cadrelor didactice specializate în orientarea şi consilierea profesională;  
� abilităţile specifice şi competenţele generale ale absolvenţilor nu corespund în totalitate locurilor de muncă prezente 

şi viitoare;  
� insuficienta cunoaştere, de către elevi, a condiţiilor  necesare ocupării unui loc de muncă 
� slaba motivaţie a elevilor pentru studio şi rezultatele slabe la examenul de Bacalaureat 

  
Au fost identificate priorităţi ale şcolii pentru perioada următoare, care necesită stabilirea de obiective şi acţiuni prin Planul de 
Acţiune al Şcolii. 

Principalele aspecte care necesită dezvoltare în perioada următoare, în şcoala noastră, pot fi grupate astfel: 
� Adaptarea ofertei educaţionale la cererea existentă pe piaţa muncii; 
� Dezvoltarea bazei didactico-materiale şi atragerea de resurse financiare; 
� Dezvoltarea parteneriatelor existente şi identificarea de noi parteneriate; 
� Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin asigurarea accesului la formarea continuă a personalului didactic şi 

nedidactic, în funcţie de nevoile identificate; 
� Îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ şi a promovabilităţii la examenul de Bacalaureat; 
� Dezvoltarea capacitatii de orientare scolară  şi profesională 
� Formarea continuă a adulţilor; 
� Transfer de bune practici; 
� Ameliorarea situaţiei absenteismului şi a abandonului şcolar ; 
� Creşterea abilităţilor generale. 
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PARTEA a 3-a 
PLANURILE  OPERA ŢIONALE 
 
 
ŢINTELE ŞI OPŢIUNILE STRATEGICE ALE ŞCOLII ÎN PERIOADA 2017-2021 
 
ŢINTA STRATEGIC Ă 1: PREVENIREA SI REDUCEREA  ABSENTEISMULUI SI A 
ABANDONULUI SCOLAR  
 
Opţiunea strategică 1: Reducerea numarului de elevi care au o frecventa redusa la orele  de curs şi a celor care se află   
                                       în situaţia de abandon şcolar, prin proiectul ROSE 
Indicatori de performan ţă: Scăderea abandonului şcolar cu 6% până în anul 2021 faţă de 2016  

• Reducerea cu 4% a numărului absenţelor în fiecare an şcolar, până în 2021 
 
ŢINTA STRATEGIC Ă  2: IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR EDUCATIONALE 
 
Opţiunea strategică  1 : Asigurarea calităţii actului educaţional, prin proiectul ROSE 
Indicatori de performan ţă :   • Utilizarea de către profesorii şcolii a unor  metode activ-participative moderne de predare,  
                                                     evaluare şi în cadrul activităţilor extraşcolare şi extracurriculare  
              • Creşterea cu 8 % a nivelului performanţei elevilor la examenul de Bacalaureat, în mod constant până în 2021 
Opţiunea strategică  2 : Îmbunătăţirea competenţelor de lectură atât în dimensiunea sa tradiţională cât şi ca  
                                         alfabetizare în înţelegerea  textului, prin proiectul ROSE 

Indicatori de performan ţă : Reducerea cu 20% a numărului de elevi cu dificultăţi în competenţele de lectură 
 
ŢINTA STRATEGIC Ă  3: DEZVOLTAREA CAPACITATII DE ORIENTARE PROFESIONAL Ă 
 
Opţiunea strategică  1 : Sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera, corelând aspiraţiile personale cu nevoile  
                                         pieţei muncii 
Indicatori de performan ţă:    • Furnizarea serviciilor de consiliere pentru carieră pentru toţi elevii şcolii 

     • Implicarea a cel putin 3 parteneri din comunitatea locala în activităţile de consiliere şi orientare pentru carieră 
     • Colectarea şi analizarea informaţiilor privind integrarea socio-profesională a absolvenţilor 

 
ŢINTA STRATEGIC Ă   4:  DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI SCOALA-COMUNITATE 
LOCALA SI ŞCOALA-COMUNITATEA EUROPEAN Ă 
 
Opţiunea strategică  1: Promovarea atitudinii civice si de voluntariat 
Indicatori de performan ţă: • Implicarea C.T.”A. Vlaicu” în cel putin un proiect de voluntariat 
            • Participarea la cel putin 3 actiuni de voluntariat la nivel judetean 
Opţiunea strategică  2 : Stabilirea unor relatii de prietenie cu partenerii proiectelor, stimularea comunicarii si  
            cooperarii intre elevi, profesori si parinti, promovarea democratiei si a sanselor egale de acces la valorile culturii 
Indicatori de performan ţă: • Păstrarea distinctiei de ŞCOALĂ EUROPEANĂ 
            • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine ale elevilor scolii, identificarea unor elemente comune în                  
               viaţa culturală, socială, şi economică a României şi altor ţări europene. 
Opţiunea strategică  3 : Cresterea  eficientei lucrului in parteneriat pentru sprijinirea învatamantului profesional si  
                                         tehnic 
Indicatori de performan ţă: • Stabilirea strategilor pentru colaborare cu partenerii 
 
ŢINTA STRATEGIC Ă  5: PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLEN ŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR 
 
Opţiunea strategică  1: Pregătirea antiinfrac ţională şi antivictim ă a elevilor în vederea adoptării unui comportament  
                                        bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială  
Indicatori de performan ţă: Reducerea cu 20% a numărului actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în perimetrul unităţii  
                                               de învăţământ şi în zonele adiacente acesteia  
Opţiunea strategică  2 : Analizarea periodică a situaţiei din şcoală, în ceea ce priveşte comiterea actelor de violenţă/ 
                                         infracţiunilor. 
Indicatori de performan ţă: Crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru  
                                               identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă 
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ŢINTE 
STRATEGICE 

OPŢIUNI STRATEGICE INDICATORI DE PERFORMAN ŢĂ 

Prevenirea şi 
reducerea 
absenteismului 
şi a 
abandonului 
şcolar 

1.  Reducerea numărului de elevi 
care au o frecventa redusa la orele  
de curs şi a celor care se află în 
situaţia de abandon şcolar, prin 
proiectul ROSE 

1. Scăderea abandonului şcolar cu 6% până în anul 2021 faţă de 2016 

2. Reducerea cu 4% a numărului absenţelor în fiecare an şcolar, până în 2021 

Imbunătătirea 
calitatii 
serviciilor 
educationale 

1.  Asigurarea calităţii actului 
educaţional, prin proiectul ROSE 
 
 

1. Utilizarea de către profesorii şcolii a unor  metode activ-participative 
moderne de predare, evaluare şi în cadrul activităţilor extraşcolare şi 
extracurriculare 

2. Creşterea cu 8 % a nivelului performanţei elevilor la examenul de 
Bacalaureat, în mod constant până în 2021 

 2.    Îmbunătăţirea competenţelor 
de lectură atât în dimensiunea sa 
tradiţională cât şi ca alfabetizare 
în înţelegerea  textului, prin 
proiectul ROSE 

1. Reducerea cu 20% a numărului de elevi cu dificultăţi în competenţele de 
lectură 

Dezvoltarea 
capacitaţii de 
orientare 
profesională 

 
1.Sprijinirea elevilor în luarea 
deciziei privind cariera, corelând 
aspiraţiile personale  
cu nevoile pieţei muncii 
 

1.Furnizarea serviciilor de consiliere pentru carieră pentru toţi elevii şcolii. 

2. Implicarea a cel putin 3 parteneri din comunitatea locala în activităţile de 
consiliere şi orientare pentru carieră. 

3. Colectarea şi analizarea informaţiilor privind integrarea socio-profesională 
a absolvenţilor 

Dezvoltarea 
parteneriatului 
şcoala-
comunitate 
locala si şcoala-
comunitatea 
europeana 

1. Promovarea atitudinii civice si 
de voluntariat 

1 .Implicarea C.T.”A. Vlaicu” in cel putin 1 proiect de voluntariat 

2. Participarea la cel putin 3 actiuni de voluntariat la nivel judetean 
 

2.Stabilirea unor relatii de 
prietenie cu partenerii proiectelor, 
stimularea comunicarii si 
cooperarii intre elevi, profesori si 
parinti. 

1. Păstrarea distinctiei de ŞCOALĂ EUROPEANĂ 

2. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine ale elevilor scolii, 
identificarea unor elemente comune în  viaţa culturală, socială, şi economică 
a României şi altor ţări europene. 

3. Cresterea  eficientei lucrului in 
parteneriat pentru sprijinirea 
învatamantului profesional si 
tehnic 

1. Stabilirea strategilor pentru colaborare cu partenerii 

Prevenirea şi 
combaterea 
violenţei în 
mediul şcolar 
 

1. Pregătirea antiinfracţională şi 
antivictimă a elevilor în vederea 
adoptării unui comportament 
bazat pe respectarea normelor de 
convieţuire socială 

1. Reducerea cu 20% a numărului actelor de violenţă şi a infracţiunilor 
comise în perimetrul  scolii şi în zonele adiacente acesteia 

Analizarea periodică a situaţiei 
din şcoală, în ceea ce priveşte 
comiterea actelor de violenţă/ 
infracţiunilor. 

1. Crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi 
şi familie pentru identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă 
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ŢINTA STRATEGIC Ă   1.   PREVENIREA ŞI REDUCEREA ABSENTEISMULUI SI A ABANDONULUI ŞCOLAR 
 

Opţiunea strategică  1: Reducerea numarului de elevi care au o frecventa redusa la orele  de curs şi a celor care se află în situaţia de abandon şcolar, prin proiectul  
                              ROSE 

Indicatori de performanţă: • Scăderea abandonului şcolar cu 6% până în anul 2021 faţă de 2016  

 
Context: Din discuţiile avute cu diriginţii claselor de la invatamântul obligatoriu si studierea statisticilor de la finele semestrelor si anului şcolar se observa că există tendinţa de 
abandonare a studiilor de către elevi. 
În liceu se constată existenţa unui număr relativ mare de elevi care au renunţat la  şcoală. Cauzele acestui fenomen au fost identificate ca fiind: posibilităţile financiare reduse 
(pentru asigurarea transportului, cazării şi hranei), lipsa de supraveghere din partea părinţilor aflaţi la muncă în străinătate, frecventarea unor medii viciate. 
 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate aşteptate (măsurabile) 
Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persoane 

responsabile 
Parteneri: 

Sursa de 
finanţare 

Identificarea elevilor cu tendinta de 
abandon şcolar 

Scăderea abandonului şcolar cu 6% până în anul 
2021 faţă de 2016  
 

Iunie 2021 Diriginţi Diriginţi 
Părinţi 
CJRAE 

Nu e cazul 

Analiza cauzelor care duc la 
abandonul şcolar 

Identificarea in procent de 80% cauzelor 
abandonului şcolar 

iunie 2018 Blaj Stela, Fagi 
Andrea 

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

Gasirea a minim 2 parteneri care sa sprijine 
menţinerea elevilor in şcoală 

Iunie  
2018 

Membri proiectului 
ROSE 
 

Consiliile locale 
O.N.G 
Agenti economici 

Nu e cazul 

Acordarea de burse sociale (90% din totalul 
cererilor) elevilor cu tendinţe de abandon şcolar 
din cauza posibilitatilor financiare reduse 

Semestrial Membri proiectului 
ROSE 
diriginţi 

Consiliul local Consiliul local 
M.E.N. 

Consilierea elevilor cu tendinte de 
abandon şcolar 

Consiliere privind situatia scolara a tuturor 
elevilor cu tendinta de abandon şcolar 
 

Permanent Consilierul şcolar 
Diriginti 
Membri proiectului 
ROSE 

CJAP, CJRAE, 
ONG-uri 

Nu e cazul 

 
Indicatori de performanţă • Reducerea cu 4% a numărului absenţelor în fiecare an şcolar, până în 2021  
 
 
Context: Din discuţiile avute cu diriginţii claselor de liceu si studierea statisticilor de la finele semestrelor si anului şcolar se observa că există tendinţa de a absenta de la cursuri 
a elevilor. Cauzele acestui fenomen au fost identificate ca fiind: lipsa metodelor atractive de predare-evaluare, o slabă orientare şcolară şi profesională, , lipsa de supraveghere 
din partea părinţilor aflaţi la muncă (acasă sau în străinătate), frecventarea unor medii viciate. 
 
Realizarea de întâlniri informative  
şi de consiliere, cu parinţii grupurilor   
vulnerabile 

Cel puţin 30 de elevi si părinţi ai elevilor 
vulnerabili educaţional sa fie incluşi într-un 
program de consiliere psihopedagogica 

semestrial Diriginţi 
Echipa de 
implementare a 

părinti Nu e cazul 
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proiectului ROSE 
Consilier  şcolar 

Creşterea gradului de securitate în  
şcoală, stimularea toleranţei  şi a  
oportunităţilor de rezolvare  
constructivă a conflictelor  

Utilizarea camerelor de supraveghere pe holuri 
si in zonele de acces 
Reducerea cu 15% a numarului de cazuri de 
indisciplina identificate si rezolvate  

 
Permanent  
 

Comisia de 
disciplina  
CA 
Consilierul şcolar 
 

Consiliul local 
Politia de proximitate  
Jandarmeria  
ISU, CJRAE, ONG-
uri 

Proiectul ROSE 

Creşterea numărului de elevi 
vulnerabili implicaţi în activităţile 
extraşcolare la 80% 

Scăderea numărului de absenţe cu 4% pentru 
elevii vulnerabili 

Semestrial/ 
lunar 

Echipa de 
implementare a 
proiectului ROSE 
Consilierul 
educativ 

Consiliul local 
Comunitatea locală, 
ONG-uri 

Proiectul ROSE 

 

 
 
ŢINTA STRATEGIC Ă  2.  IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR EDUCATIONALE  
 

Opţiunea strategică  1: Asigurarea calităţii actului educaţional, prin proiectul ROSE 
 
Indicatori de performanţă:    Utilizarea în proporţie de 60% de către profesorii şcolii a unor  metode activ-participative moderne de predare, evaluare şi în cadrul activităţilor  
                                                  extraşcolare şi extracurriculare  
 

Context: Necesitatea adaptarii permanente a cadrelor didactice la schimbarile din sistemul de invatamant actual. Contributia lor la schimbarea mentalitatii parintilor, elevilor 
spre nou. Participarea activa la elaborarea curriculum-ului, aplicarea metodelor moderne de predare si evaluare. 
Din analiza internă efectuată se constată că metodele de predare şi evaluare utilizate de către cadrele didactice sunt în mare măsură tradiţionale. De asemenea, climatul în care se 
desfăşoară actul educaţional este caracterizat prin formalitate, relaţia profesor-elev fiind abordată încă într-o manieră clasică. 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate aşteptate (măsurabile) 
Data până la care 
vor fi finalizate 

Persoana/ 
persoane 

responsabile 
Parteneri: 

Sursa de 
finanţare 

Participarea cadrelor didactice la 
cursuri de formare 

Participarea anual, a cel putin 30% din cadrele 
didactice, la cursuri de formare 

anual Director 
Responsabil cu 
formarea continua 

ISJ, CCD 
Universitati 
Cadre didactice 

MEN 

Participarea cadrelor didactice la 
examene de acordare a gradelor 
didatice 

Cresterea cu 5% a numarului de cadre didactice 
care trec intr-un grad didactic superior 

anual Responsabil cu 
formarea continua 
prof. Venczel Diana 

ISJ  
CCD 
Universitati 

MEN 
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Realizarea planificării activităţii  
pentru saptamana „Scoala altfel”  în 
conformitate LEN 1/2011  

Realizarea tuturor planificărilor calendaristice 
conform metodologiei in vigoare şi a 
activităţilor cuprinse în proiectul ROSE 

Septembrie- 
octombrie 

Echipa de 
implementare a 
proiectului ROSE 
Consilierul educativ 

Comunitatea locală Proiectul 
ROSE 

Stabilirea unui program riguros  
de desfăşurare a lecţiilor în sistem  
A.E.L.  şi prin utilizarea altor soft-uri 
educaţionale 
 

Cresterea cu 10% a numărului de lecţii susţinute 
in AEL şi prin utilizarea altor soft-uri 
educaţionale 
 

octombrie Toate cadrele 
didactice 
Administratorul de 
reţea 

SIVECO, 
INTUITEX, J A 
ROMANIA 

Nu e cazul 

   Indicatori de performanţă:   • Creşterea cu 8 % a nivelului performanţei elevilor la examenul de Bacalaureat, în mod constant până în 2021 

 
Context: Necesitatea adaptarii permanente a cadrelor didactice la schimbarile din sistemul de invatamant actual. Contributia lor la schimbarea mentalitatii parintilor, elevilor 
spre nou. Participarea activa la elaborarea curriculum-ului, aplicarea metodelor moderne de predare si evaluare. Necesitatea orientării şcolare şi profesionale. 
Din analiza internă efectuată se constată că metodele de predare şi evaluare utilizate de către cadrele didactice sunt în mare măsură tradiţionale. De asemenea, climatul în care se 
desfăşoară actul educaţional este caracterizat prin formalitate, relaţia profesor-elev fiind abordată încă într-o manieră clasică. Necesitatea colaborării cu consilierul şcolar, cu 
psihologul şcolar, cu elevul şi familia acestuia în vederea stabilirii unei relaţii de încredere în profesori şi  în diriginţi. Se remarcă rezultatele slabe la învăţătură ale elevilor,  în 
cadrul învăţământului gimnazial . 
Realizarea unui program de 
consultaţii la disciplinele specifice 
examenului de Bacalaureat 

Creşterea nivelului de performanţă a elevilor, cu 
2% anual la examenul de Bacalaureat 

octombrie 2017  Responsabili arii 
curriculare,  
Echipa de 
implementare a 
proiectului ROSE 
 

CJRAE, 
ISJMM, 
părinţii 

Proiectul 
ROSE 

Realizarea unui program de activităţi 
extraşcolare şi extracurriculare 

Creşterea nivelului de performanţă a elevilor, cu 
2% anual la examenul de Bacalaureat 

Octombrie   2017 
 

Responsabili arii 
curriculare,  
Echipa de 
implementare a 
proiectului ROSE 

CJRAE, 
Teatrul Municipal, 
Muzeele, 
Biblioteca 
Judeţeană Petre 
Dulfu, ONG-uri 
 

Proiectul 
ROSE 

Realizarea unei baze de date cu  
evolutia elevilor pe parcursul liceului  
la disciplinele la care vor sustine  
examenul de bacalaureat, analiza  
rezultatelor la bacalaureat si   
examene de competente 
 

Cresterea promovabilitatii la examene,cu 
procent cuprins intre 5-8 %, prin apropiere de 
procentul la nivel judetean 
 

Octombrie 2017 Echipa de 
implementare a 
proiectului ROSE 
Toate cadrele 
didactice 
Responsabili arii 
curriculare,  
Comisia de progres 
şcolar 
 

Părinţii 
Diriginţii 
 ISJMM 

Nu e cazul 

Opţiunea strategică  2: Îmbunătăţirea competenţelor de lectură atât în dimensiunea sa tradiţională cât şi ca alfabetizare în înţelegerea  textului, prin proiectul ROSE 
 



 38 

Indicatori de performanţă: Reducerea cu 20% a numărului de elevi cu dificultăţi în competenţele de lectură, până în 2021 

Context: Necesitatea adaptarii permanente la modificarile aparute in societate, ameliorarea capacitatii de comunicare orala si scrisa la toate disciplinele de invatamant. 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

 
Rezultate aşteptate (măsurabile) 

Data până la care 
vor fi finalizate 

Persoana/ 
persoane 

responsabile 
Parteneri: 

Sursa de 
finanţare 

Introducerea in planificarile 
calendaristice a momentului de 
lectura  
 

Toate cadrele didactice vor avea prevazuta  in 
planificarea calendaristica secventa  distincta, ca 
parte a demersului instructiv educativ 

semestrial Toate cadrele 
didactice 
 

Biblioteca 
Judeţeană Petre 
Dulfu 

Proiectul 
ROSE 

Dezvoltarea, la toate disciplinele de 
bacalaureat, a competenţelor de 
comunicare orală şi scrisă 

Reducerea cu 20% a numărului de elevi cu 
dificultăţi de lectură 

anual Toate cadrele 
didactice care predau 
disciplinele de 
bacalaureat 
 

Biblioteca 
Judeţeană Petre 
Dulfu, CJRAE 

Proiectul 
ROSE 

 
 
ŢINTA STRATEGIC Ă   3.    DEZVOLTAREA CAPACITAŢII DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ 
 

Opţiunea strategică 1 : Sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera, corelând aspiraţiile personale cu nevoile pieţei muncii 

Indicatori de performanţă: •  furnizarea serviciilor de consiliere pentru carieră pentru toţi elevii şcolii 
• implicarea a cel putin 3 parteneri din comunitatea locala în activităţile de consiliere şi orientare pentru carieră 
• colectarea şi analizarea informaţiilor privind integrarea socio-profesională a absolvenţilor 

Context: Din studiile efectuate la nivelul scolilor, reiese ca nu există o activitate eficientă de orintare profesională a elevilor. Orientarea şcolară şi profesională a absolvenţilor 
claselor a VIII a , are la bază parerea parinţilor , care preferă orientarea spre liceele teoretice, si mai puţin spre Invaţământul Profesional şi Tehnic. Se impune un sprijin activ 
elevilor, parintilor, către oferta educaţională cea mai potrivită (ţinând cont de capacităţile copilului, aspiraţiile sale) şi să-i informeze asupra orientărilor de pe piaţa muncii. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate (măsurabile) 
Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persoane 

responsabile 
Parteneri: 

Sursa de 
finanţare 

Sustinerea activitatii psihologului 
şcolar 

 Programarea tuturor elevilor claselor terminale la 
cabinetul  psihologului scolar 

 Permanent Psihologul scolar 
Dirigintii  

CJRAE Nu e cazul 

Amenajarea şi dotarea cabinetului şcolar de 
consiliere privind cariera 

2017- 2018 Consilierul 
educativ 

ISJ, CJAP, CCD.  CJRAE 
MEN 

Participarea elevilor la bursa locurilor 
de muncă 

Cunoasterea de catre elevi a cel putin 50% dintre 
ofertele  AJOFM 

Mai 2018 Diriginţii claselor 
terminale 

AJOFM 
Agenti economici 

Nu e cazul 
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Întâlniri cu reprezentanţii 
universităţilor Baimarene 

Prezentarea ofertei scolare a Universitatilor 
baimarene 

Mai 2018 Diriginţii claselor 
terminale 

Universităţile 
băimărene 

Nu e cazul 

Evaluarea nevoilor de formare a 
profesorilor diriginţi privind orientarea 
carieirei si participarea la cursuri de 
formare a profesorilor consilieri 

Stagiul de aprofundare in consiliere si orientare 
urmat de 1 diriginte/an 

 2017-2018 
 
Iunie 2018 
 

Consilierul 
educativ 
Venczel Diana 

ISJ, CJAPP, CCD. 
MECTS, Agenti 
economici 

MEN 

Participarea profesorilor diriginţi la 
activitaţile de diseminare a seminariilor 
pe teme de orientare scolara si 
profesionala la nivel de şcoală 

Diseminarea de catre profesorii formati in cadrul 
proiectului ”Tinerii antreoprenori se formeaza in 
scoala” a activitatilor si a metodelor de orientare 
scolara si profesionala pentru dirigintii claselor 
terminale 

Permanent 
 

Consilierul 
educativ 
 

Agenţi economici Nu e cazul 

Ziua Porţilor deschise 
Vizite la agentul economic 
Intalniri cu absolvenţi ai liceului  

Efectuarea vizitei anuale la Facultatea de 
Mecanica prin reinnoirea parteneriatului de 
colaborare cu Universitatea Tehnica, Cluj-Napoca 

Anual  Catedra tehnică Universitatea 
Tehnica, Cluj-
Napoca 

Nu e cazul 

Crearea unei baze de date privind 
monitorizarea orientării absolvenţilor 

Actualizarea anuala a bazei de date, analiza 
gradului de absorbtie a absolventilor 

Octombrie 2017 Dirigintii ISJMM Nu e cazul 

Extinderea şi diversificarea activităţii 
de informare şi consiliere în vederea 
formării la elevi a unei opţiuni realiste 
privind cariera 

Intalniri cu 2 reprezentanti ai Universitatilor din 
regiune 

Mai 2018 Dirigintii Agenţi economici Agenţi 
economici 

 
 
ŢINTA STRATEGIC Ă   4.   DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ŞCOALA-COMUNITATE LOCALA ŞI ŞCOALA-COMUNITATE EUROPEANA 
 

Opţiunea strategică  1: Promovarea atitudinii civice si de voluntariat 

Indicatori de performanţă: • Implicarea C.T.”A. Vlaicu” in cel putin 1 proiect de voluntariat 
                                   Participarea la cel putin 3 actiuni de voluntariat la nivel judetean 

Context:  
         Din analiza internă efectuată se constată că elevii au un interes sporit spre actiunile de voluntariat, exprimandu-si dorinta de a invata /experimenta astfel de actiuni.     

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului:  

Rezultate aşteptate 
Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 
persoane responsabile 

Parteneri: 
Sursa de 
finanţare 

 

Identificarea de proiecte de 
voluntariat 

Participarea unui numar mai mare de elevi si 
cadre didactice (30%) la astfel de actiuni 

2017-2018 Consilierul educativ Cadrele didactice 
Agenţi 
economici 



 40 

Realizarea de catre C.T.”A. Vlaicu” 
a unui proiect de voluntariat 

Aprobarea 1 proiect de voluntariat 2017-2018 Director 
ONG 
Autoritati locale 
Agenti economici 

MEN 

Opţiunea strategică  2:  Stabilirea unor relatii de prietenie cu partenerii proiectelor, cunoasterea culturii, traditiilor tari lor participante,  stimularea comunicarii si    
                                          cooperarii intre elevi, profesori si parinti, promovarea democratiei si a sanselor egale de acces la valorile culturii. 

Indicatori de performanţă: Păstrarea distinctiei de ŞCOALĂ EUROPEANĂ 
                                               Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine ale elevilor scolii, identificarea unor elemente comune în viaţa culturală, socială, şi   
                                               economică a României şi altor ţări europene. 

Context: Din experienta acumulata in anii anteriori prin derularea proiectelor europene, elevii, cadrele didactice si toti cei implicati, si-au manifestat dorinta de a continua si  
                dezvolta acest tip de activitate 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate aşteptate (măsurabile) 
Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile 

Parteneri: 
Sursa de 
finanţare 

 

Numirea si formarea unui 
coordonator  pe proiecte europene 

Emiterea deciziei de numire a  coordonatorului pe 
proiecte europene 

Oct. 2017 Director 

 
ONG, Comunitatea 
locală 
 

Nu e cazul 

Identificarea proiectelor 
 

Identificarea  profesorilor doritori sa se implice in 
activitatile de proiect 

Oct.  2017 
Permanent 

Consilierul educativ 
 

Elevi si profesori din 
scolile partenere din 
Romania / Europa 

 
 
Bugetul şcolii 

Implicarea ariilor curriculare in 
vederea derularii proiectelor 

Repartizarea sarcinilor 
Sept-oct. 
2017 

prof. Pop Amalia 

Stabilirea calendarului activitatilor 
Noiembrie  
2017 

Echipa de proiect 

Derularea activitatilor 2017- 2018 Echipa de proiect 

Prezentarea proiectelor intregului corp profesoral, 
elevilor si parintilor 

An scolar Echipa de proiect 

Diseminarea in cadrul institutiei si 
in afara ei 

Realizarea de parteneriate cu alte institutii 
 

2017- 2018 Echipa de proiect 

Prezentarea proiectelor Comunitatii Locale si altor 
institutii:Biblioteca Judeteana, I.S.J. MM.,C.C.D. 

Sem II Echipa de proiect 

Utilizarea in cadrul orelor de curs si in activitatile 
extrascolare 

An scolar Echipa de proiect 

 
Valorizarea produselor finale 

Participarea cu produsele finale la competitii 
organizate de MEN, Consiliul Local, I.S.J. MM. 

An scolar Toate cadrele didactice 
MEN, Consiliul 
Local, I.S.J. MM 

ISJMM,  
MEN 
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Participarea la competitii internationale. An scolar Echipa de proiect   

Impactul 

Asupra institutiei : 
- crsterea prestigiului  scolii 
- imbunatatirea modalitatilor de predare a 

limbilor straine 
- imbunatatirea cooperarii intre profesori 
- imbunatatirea managementului scolii 

Asupra  elevilor: 
- imbunatatirea abilitatilor lingvistice 

(romana si engleza) 
- imbunatatirea abilitatilor sociale 
- cresterea increderii si stimei de sine 
- cresterea abilitatilor in utilizarea TIC 
- cresterea motivatiei pentru invatare 
- imbunatatirea cunostintelor despre tarile 

partenere si cultura acestora 
- imbunatatirea cunostintelor despre tarile 

din U.E. 

An scolar Echipa de proiect  

 

Asupra profesorilor : 
- imbunatatirea abilitatilor lingvistice 
- imbunatatirea competentelor pedagogice 
- cresterea abilitatilor in utilizarea TIC 
- crsterea motivatiei  pentru participarea la 

activitati extrascolare 
 

Asupra  parintilor: 
- implicarea acestora in participarea la 

activitati extracurriculare 

An scolar Echipa de proiect 

  

Caracterul inovator 

A dezvoltat elevilor ideea  de CETATEAN 
EUROPEAN  si implicarea activa in  educatia 
interculturala 

permanent Echipa de proiect 

  

A implicat elevii activ in educatia Uniunii 
Europene, a constientizat educabilii in importanta 
cunoasterii interculturale, in ideea de cetatean 
european intgrat in unitatea europeana prin 
diversitatea culturilor. 

 Echipa de proiect 

  

Opţiunea strategică  3: Cresterea  eficientei lucrului in parteneriat pentru sprijinirea învatamantului profesional si tehnic 

Indicatori de performanţă: Stabilirea stategilor pentru colaborare cu partenerii  
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Context: Din discutiile cu elevii, cadrele didactice, parinti, agenti economici, s-a constatat ca este necesar sa li se ofere tinerilor oportunitati de a cunoaste activitatea agentilor 
economici din domeniu, standardele in ceea ce priveste competentele antreprenoriale , modalitati de angajare, resposabilitati la locul de munca, intelegerea impactului 
tehnologiei comunicatiilor si informatiei asupra mediului de afaceri modern. 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului:  

Rezultate aşteptate (măsurabile) 
Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 
persoane responsabile 

Parteneri: Sursade 
finanţare 

Identificarea agenţilor economici de 
profil din zonă 

Identificarea agenţilor economici in domeniul 
specializarilor noastre 
Incheierea de contracte de parteneriat cu agentii 
economici 

Nov. 2017  
Profesori ingineri 

 
 
 
 
 
Intreprinderi agen ţi 
economici 
 

Nu e cazul 

Realizarea unei hărţi a potenţialilor 
parteneri (agenţi economici) 
 

Identificarea agenţilor economici  dispuşi spre 
colaborare cu unitatea şcolară Oct. 2017 

 
Director adjunct 
Resp. arie tehnologii 

Nu e cazul 

Elaborarea curriculumului la decizia şcolii 
Sept. 
2017 

Director 

Ziua Porţilor deschise- vizită la Universitatea de 
Nord 

Mai 2018 Resp. arie tehnologii 

Vizite la agentul economic 2017-2018 Profesori ingineri 
Nu e cazul 

Sprijin si îndrumare în alegerea 
carierei 

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a 
bibliotecii şi a băncii de date privind cariera 

permanent Bibliotecar 

Intreprinderi agen ţi 
economici 
 
Comunitatea locală 

Nu e cazul 

Întâlnire cu foştii elevi în vederea împărtăşirii 
experienţelor. 

Sem II Comunitatea locală 
Executarea practicii comasate la agentul 
economic 

Anual Resp. arie tehnologii 

Sprijin pentru elaborarea proiectelor 
de diploma 

Realizarea documentării elevilor şi întocmirea 
proiectelor de diploma pentru elevii claselor a 
XII-a 
Inscrierea tuturor elevilor la examenele pentru 
nivel 4 de calificare profesionionala 
Promovabilitate 100% la examenele pentru nivel 
4 de calificare profesionionala 

mai 2018 
Catedra tehnica 
 

Agenţi economici 

Nu e cazul 

Evaluarea performanţelor 
profesionale a elevilor 

Participarea la evaluare curentă a elevilor care 
execută instruirea practică in intreprindere,  prin 
persoanele desemnate 

 
Sem II 

Director adj. 
Resp. arie tehnologii 

Agentul economic 
Nu e cazul 

Participarea la examenele de obţinere a 
atestatelor profesionale 

 
Mai-Iunie 
2018 

Director adj. 
Resp. arie tehnologii 
Resp. arie Sport 
Prof. de pedagogie 

Agentul economic 

Nu e cazul 
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Fundamentarea planului de 
şcolarizare a unităţii şcolare 
 

Informare privind dinamica pieţei muncii 
Prezentarea profilelor ocupaţionale 

sept.2017 

Directorii 

 
AJOFM 

Nu e cazul 

Studiu privind inserţia absolvenţilor pe piaţa 
muncii 

august 2018 

Elaborarea propunerilor pentru planul de 
şcolarizare 

dec. 2017 ISJMM 
Nu e cazul 

Participarea la” Bursa locurilor de muncă” anual Diriginţii AJOFM Nu e cazul 

Planificare educationala 

Lectoratele cu parintii Semestrial Diriginţii 
Parinti 
I.S.J.MM 
Universitati 

 
Nu e cazul 

Elaborare oferta scolii-curriculum la decizia 
scolii 

Anual 
Consiliul pentru 
curriculum 

Părinţi 
Agenţi economici 

Sponsorizari pentru baza materiala a scolii Anual 
Comitetul reprezentativ 
al părinţilor 

ISJMM 
Prelucrarea metodologiilor examenelui naţional 
de bacalaureat , 

Anual 
Dirigintii claselor 
terminale 

Organizarea activitatilor extracurriculare Anual Consilierul educativ ONG 

Orientarea scolara si profesionala- Reinnoirea 
parteneriatului de colaborare cu Universitatea 
Tehnica Cluj-Napoca 

Anual Directorii Agenţi economici 

Analiza proiectului planului de 
scolarizare 

Aprobarea proiectului planului de scolarizare Anual Directorii ISJMM Nu e cazul 

Dotare logistica Anual Directorii 

I.S.J.MM 

 
 
MEN 
 
 

Dotare informationala privind procesul de 
integrare europeana 

Anual Directorii 

Dotare informationala privind procesul de 
integrare europeana 

Anual Directorii 
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ŢINTA STRATEGIC Ă   5.    PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR 
 

Opţiunea strategică  1: Pregătirea antiinfrac ţională şi antivictim ă a elevilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea normelor de convieţuire  

Indicatori de performanţă: Reducerea cu 20% a numărului actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în perimetrul  scolii şi în zonele adiacente acesteia în anul şcolar în   
                                               curs 
Context:  

Diversificarea formelor de manifestare a delicvenţei juvenile din ultimii ani, în special a infracţiunilor comise cu violenţă, impune realizarea de eforturi în scopul găsirii 
celor mai eficiente mijloace de contracarare a efectelor nocive ale acestui fenomen. Este necesară o implicare şi o colaborare mai strânsă între instituţiile guvernamentale şi 
neguvernamentale care se ocupă de educarea şi protecţia minorilor- familie, şcoală, poliţie, autorităţi locale, comunitate etc.- în vederea creşterii siguranţei acestora, a 
imprimării unui comportament civilizat şi a unui respect mai mare faţă de lege. 

 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului:  

Rezultate aşteptate (măsurabile) 
Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persoane 

responsabile 
Parteneri: Sursa de finanţare 

Instruirea diriginţilor şi profesorilor 
astfel încât să poată desfăşura 
activităţi educativ-preventive în 
şcoală cu elevii 

Cunoaşterea de către elevi a prevederilor legale 
privind minoritatea şi consecinţele juridice 
asociate săvârşirii de infracţiuni sau alte fapte 
antisociale; 
 
Cunoaşterea de către elevi a măsurilor de 
prevenire a criminalităţii în vederea reducerii 
riscului victimei; 
 

Semestrul I Consilier educativ 
Psiholog scolar 
Diriginti 

Politia de 
proximitate  
Jandarmeria  
ISU 
ISJMM 

Nu e cazul 

Organizarea de întâlniri cu elevii în 
şcoală în scopul identificării 
problemelor cu care se confruntă 
aceştia şi găsirii unor mijloace de 
soluţionare; 

Prezentarea unor teme cu caracter 
educativ-preventiv referitoare la 
siguranţa personală şi la 
consecinţele săvârşirii de 
infracţiuni, în special a celor cu 
violenţă; 

Reducerea numărului de elevi implicaţi în 
comiterea de infracţiuni, atât în calitate de 
victime, cât şi de autori 
 

An scolar 
 

Directori 
Psiholog scolar 
Consilier educativ 
Diriginti 

Politia de 
proximitate  
Jandarmeria  
ISU 
ISJMM 

Nu e cazul 

Analizarea unor cazuri concrete cu 
victime şi/sau autori din rândul 
elevilor 

Eficientizarea activităţii de combatere a 
violenţelor şi a altor fapte antisociale comise în 
zona unităţilor de învăţământ. 
 Elaborarea de materiale de susţinere 

(pliante, broşuri, afişe, chestionare) 
pentru a fi folosite în cadrul 
activităţilor desfăşurate. 

Opţiunea strategică  2: Analizarea periodică a situaţiei din şcoală, în ceea ce priveşte comiterea actelor de violenţă/ infracţiunilor  
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Indicatori de performanţă: Crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea, monitorizarea şi prevenirea  
                                               actelor de violenţă 
Context: 

Periodic se realizează la nivelul instituţiilor abilitate, o analiză a fenomenelor de violenţă în care sunt implicate tinerii, mai ales în mediul şcolar şi familial. Ţinând cont de 
faptul că în procesul de educaţie sunt implicaţi mai mulţi factori – familie, şcoală, autorităţi, mass-media- măsurile stabilite îşi propun realizarea unor activităţi concrete la 
nivelul şcolii cât şi în plan local, desfăşurate în colaborare cu structuri guvernamentale şi neguvernamentale, cu atribuţii sau preocupări în domeniul prevenirii delivenţei 
juvenile, precum şi prin angrenarea nemijlocită a elevilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ- preventive. Astfel se urmăreste cunoaşterea problemelor cu care se 
cofruntă elevii şi identificarea unor soluţii adecvate pentru ele, printr-o acţiune comună şi coerentă a părţilor implicate. 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului:  

Rezultate aşteptate (măsurabile) 
Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persoane 

responsabile 
Parteneri: Sursa de finanţare 

Elaborarea periodică de analize 
criminologice în scopul cunoaşterii 
situaţiei reale cu privire la actele de 
violenţă comise în zona localului 
şcolii: tipuri de infracţiuni, frecvenţa 
comiterii, moduri de operare, 
categorii de victime şi autori. 
Concluziile desprinse vor fi 
communicate structurilor operative şi 
autorităţilor locale. 

Monitorizarea situaţiei existente în şcoală din 
punct de vedere al siguranţei elevilor; 

Semestrial Consilier  scolar Politia de 
proximitate  
Jandarmeria  
ISJMM 

MEN 

Schimbul de informaţii cu privire la faptele 
antisociale care se produc în zona şcolilor; 

Stabilirea unor măsuri comune menite să prevină 
şi să combată astfel de fapte. 

Creşterea gradului de siguranţă în unităţile de 
învăţământ 
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PARTEA a 4-a 

CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI REVIZUIRE 

 4.1.  ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE PENTRU ELABORAREA  PAS 

În vederea elaborării PAS, au fost consultaţi următorii parteneri ai Colegiului Tehnic “Aurel Vlaicu”: 
- ISJ Maramureş 
- Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă  
- reprezentanţi ai comunităţilor locale, 
- PLAI, PRAI 

Pentru mediul extern – martie - mai 2017 -  întâlniri şi discuţii: elevi, părinţi, AJOFM, CJAPP, parteneri economici, parteneri sociali şi educaţionali, cadre didactice ale şcolii, directori 
de şcoli generale. 

Pentru mediul intern – aprilie-iunie 2017 
Se tine cont de: 

-      statistici anuale ale şcolii, 
- statistici examen bacalaureat,  
- fişe de evaluare,  
- teste de evaluare iniţială,  
- portofoliile profesorilor şi ale elevilor,  
- rapoarte ale responsabililor comisiilor metodice,  
- fişe de asistenţe ale directorilor şi responsabililor comisiilor metodice, 
- programul Consiliului de Administraţie şi al directorilor de monitorizare a activităţii din şcoală, 
- sondaje părinţi-elevi, 
- programul de formare continuă şi dezvoltare profesională a personalului şcolii,  
- rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare,  
 
4.2  ORGANIZAREA ACTIVIT ĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI ACTUALIZARE A PAS  

  
O primă evaluare a PAS va fi realizată de către Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic “A. Vlaicu”, după care va fi supus aprobării Consiliului profesoral, iar după ce vor 

fi f ăcute eventualele corecţii, va fi transmis ISJ Maramureş.   
Documentul va fi considerat adoptat şi va fi utilizat în şcoală. 
Procesul de revizuire a PAS se va face anual şi presupune completarea descrierii mediului economic şi educaţional cu date statistice noi şi ajustarea previziunilor / prognozelor, 

precum şi regândirea ofertei curriculare în concordanţă cu noile condiţii. 
Monitorizarea PAS  se va face de către Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic “A. Vlaicu”, iar  evaluarea anuală se va realiza de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului 

Maramureş, prin inspectorul de specialitate - discipline tehnice 
În cadrul Colegiului Tehnic “A.Vlaicu”, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea PAS va fi coordonată de către directorul Colegiului Tehnic “A. Vlaicu” conform programului 

activităţii de monitorizare şi evaluare. 
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PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 

 
Acţiuni 

monitorizate 

 
Persoane responsabile 

 
Persoane implicate 

Frecvenţa 
monitorizării şi 

datele întâlnirilor de 
analiză 

 
Înregistrarea rezultatelor 

Acţiunile pentru 
Prioritatea 1 

C.A., C.P., diriginti, 
consilier psiholog, comisia 
de disciplina 
Echipa de management a  
proiectului ROSE 
 

Părinţi, agenti economici, 
Consiliul local, Politia de 
proximitate, Jandarmeria, 
CJAPP 
Echipele de redactare şi 
de implementare a 
proiectului ROSE 

Decembrie 2016-
2020 
semestrial 
 
 

Procese verbale ale întâlnirilor,  
Procesele verbale ale CP, CA, sedintelor cu părintii, cataloage 
Procese verbale ale şedinţelor, activităţilor din proiectul ROSE 
Documentele de implementare, monitorizare şi evaluare a 
activităţilor din proiectul ROSE 
Tabele nominale cu elevii implicaţi în activităţile prioectului 
ROSE 

Acţiunile pentru 
Prioritatea 2 

Directori , responsabil 
formare continua, 
responsabili catedre, 
Profesori participanţi la 
perfectionari  
Echipa de management a  
proiectului ROSE 

Echipele de redactare şi 
de implementare a 
proiectului ROSE, 
ISJ, CCD, agenti 
economici 
 

octombrie 2016-2020 
mai 2017-2021 
iunie 2017-2021 
anual 
permanent 

Procese verbale ale şedinţelor de catedră 
Fise de asistenta la ore 
Dosarul consilierului educativ 
Tabele de prezenţă la diseminările cursurilor 
Tabele nominale cu elevii implicaţi în activităţile prioectului 
ROSE 
Procese verbale ale şedinţelor, activităţilor din proiectul ROSE 
Documentele de implementare, monitorizare şi evaluare a 
activităţilor din proiectul ROSE 

Acţiunile pentru 
Prioritatea 3 

Directori , diriginti, cadre 
didactice 

profesor psiholog, 
CJAPP, parinti, DPPC 

Decembrie 2016-
2020 
iunie  2016-2020 

Procese verbale ale intalnirilor 
 

Acţiunile pentru 
Prioritatea 4 
 
 

Directori, consilier educativ, 
diriginti, profesor psiholog 
 

ISJ, CCD, CJAPP, agenti 
economici, AJOFM, 
Universitatea Tehnica din 
Cluj-Napoca 

Octombrie  2016-
2020 
Mai 2017-2021 
permanent 

Procese verbale ale intalnirilor 
Dosarul consilierului educativ 
Fise de observare ale profesorului psiholog 

Acţiunile pentru 
Prioritatea 5 
 
 

Directori, consilier educativ, 
echipa de proiect, Consiliul 
pentru curriculum,. diriginti, 
responsabil arie Tehnologii 

agenti economici, elevi si 
profesori din scolile 
partenere. ONG, autoritati 
locale 

Septembrie 2016 -
2020 
octombrie 2016-2020 
Mai 2017-2021 
iunie-iulie 2017-2021 

Tabele de prezenţă la diseminările cursurilor 
Procese verbale ale intalnirilor 
Dosarul consilierului educativ 

 
           
 
   Director:            Director adjunct: 

     prof. Andreea FAGI           prof. Stela BLAJ 
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