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Partea 1
CONTEXT
1.1.
Specificarea scopului / misiunii
Imaginea ideală a ceea ce vor să realizeze în viitor grupurile de interes de Liceul Tehnologic „D.
Leonida” Petroşani, având în vedere şi obiectivele strategice pe termen lung şi mediu, s-a concretizat în:
VIZIUNEA ŞCOLII
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” PETROŞANI –O ŞCOALĂ EUROPEANĂ, O
ŞCOALĂ PENTRU TOŢI
MISIUNEA ŞCOLII
ASIGURAREA UNUI MEDIU ŞCOLAR DESCHIS CĂTRE SOCIETATE, UNDE TOŢI
FACTORII IMPLICAŢI ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV CONTRIBUIE LA
OFERIREA DE OPORTUNITĂŢI DE EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE DE COMPETENŢE
DIVERSE TUTUROR CELOR INTERESAŢI PENTRU SPORIREA CALITĂŢII VIEŢII ŞI
PROSPERITATE ECONOMICĂ.
Misiunea unităţii noastre ca şcoală comunitară o reprezintă formarea unui absolvent de liceu
(filiera tehnologică, profil Tehnic şi Servicii) responsabil, autonom, cu capacitate de decizie în privinţa
carierei, adaptabil la schimbare şi capabil de integrare în comunitate.
Promovăm accesul egal la educaţie pentru atingerea calităţii serviciilor educaţionale, printr-o
comunicare deschisă şi permanentă cu partenerii educaţionali şi sociali pentru transformarea şcolii într-o
sursă de dezvoltare a comunităţii locale. Misiunea şcolii este de a fi deschisă pentru toţi cetăţenii, spre a
le oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională.
Şcoala asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în
parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine
socio-culturală şi lingvistică diferită.
Dorim să consolidăm viziunea unui liceu care să transforme informaţia în cunoaştere, să facilităm
trecerea de la învăţământul informal bazat pe acumulare de cunoştinţe la cel formal bazat pe dobândirea
de competenţe.
O dată definită misiunea, în continuare este foarte important să se realizeze asimilarea ei de către
profesori, elevi, părinţi şi alţi parteneri sociali în scopul coagulării unei identităţi specifice şcolii noastre.
Indiferent de domeniul de pregătire, şcoala pune accentul pe:
 pregătirea elevilor pentru a dobândi capacitatea de a se adapta provocărilor dezvoltării dinamice
a economiei, prin învăţare pe tot parcursul vieţii;
 dobândirea de către elevi a competenţelor specifice domeniului de pregătire profesională;
 formarea la aceştia a personalităţii autonome, creative, în consens cu exigenţele Comunităţii;
 educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a demnităţii şi
toleranţei ,a schimbului liber de opinii;
 dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea
sportului;
 educaţia pentru o dezvoltare durabilă.
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1.2.

Profilul actual al şcolii

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” este situat în zona centrală a Văii Jiului, în Municipiul
Petroşani, judeţul Hunedoara, este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, finanţat din resurse
publice. Poziţia geografică permite accesul uşor al elevilor din localitate şi din localităţile rurale şi
urbane învecinate, atât cu mijloace auto cât şi cu trenul.

Unitatea şcolară a fost înfiinţată în anul 1966 cu numele „Liceul Industrial Minier”, cu
specialităţile: exploatări miniere şi electromecanică minieră.
Oraşul, era într-o perioadă înfloritoare, numărul angajaţilor în domeniul mineritului era în creştere,
populaţia oraşului era de asemenea în continuă creştere şi era necesară pregătirea forţei de muncă pentru
creşterea capacităţilor de extracţie a cărbunilor. În anii următori învăţământul a fost organizat pe 3
niveluri: zi, seral şi profesional. Admiterea se facea prin concurs, liceul se încheie cu examen de
bacalaureat, se includea şi o lucrare practică în domeniu. Forţa de muncă era absorbită în proporţie de
80% de industria de extracţie a cărbunilor.
În decursul anilor unitatea şcolară a avut următoarele denumiri în ordine cronologică:
 Liceul industrial Minier
 Grup Şcolar Industrial Minier
 Grup Şcolar „Dimitrie Leonida”
 Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida”
 Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida”
Actuala clădire a Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Petroşani a fost dată în folosinţă în anul
1971 şi devenea al doilea liceu industrial din Petroşani.
În anul 1977, din dispoziţia ministerului care ne patrona, cele două licee industriale din localitate
se vor unifica formând Grupul Şcolar Industrial Petroşani cu următoarele forme de învăţământ: liceu,
curs de zi şi seral, şcoala profesională, şcoala de maiştri.
În 1993, are loc o nouă reorganizare, din Grupul Şcolar desprinzându-se Liceul Teoretic.
În anul 2010 în urma îndeplinirii criteriilor de evaluare impuse de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, şcoala a solicitat şi a primit aprobare de a se transforma în Colegiu Tehnic.
Din anul școlar 2018-2019, ne numim Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”.
Din anul şcolar 2011-2012, unitatea şcolară cu personalitate juridică are în structură Şcoala
Generală Nr.2 Petroşani, situată în cartierul Colonie, şcoală care are în componenţă şi grădiniţa cu
aceeaşi denumire. În acest context școala noastră asigură şcolarizarea pe toate nivelurile de învăţământ
de la preşcolar la postliceal.
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La nivelul anului şcolar 2022-2023, şcoala oferă mai multe programe de educaţie şi formare
profesională prin învăţământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal și a II-a șansă
în domenii de calificare şi pe nivele diverse, după cum urmează:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

diriginte
Clasa
Grupa I
Grupa II
Cl. preg.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
I-IV ADS
an I A - ADȘ
an II A - ADȘ
an IIIA - ADȘ
an III B - ADȘ
an IVA - ADȘ
an IVB - ADȘ
IX A liceu
IX B prof

IX C prof
22.

IX D spec
23.
IX E seral
24.
X A liceu
25.
X B prof
26.

Profil/domeniu/specializare
Sintulescu Rodica
Dan Cristina
Repezanu Mirela
Slavu Vali
Rujoi Ana
Streitferd Adela
Croitoru Mihaela
Josan Diana
Radu Adriana
Todeciu Claudiu
Ionel-Voicu Andreea

zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
TEHNIC/CONSTRUCȚII
TEHNIC/MECANIC
TEHNIC/MECANIC
TEHNIC/MECANIC
TEHNIC/MECANIC
TEHNIC/MECANIC
Tehnic/tehnician proiectant CAD
Tehnic/Tehnician transporturi
MECANICĂ/MECANIC AUTO
SERVICII/FRIZER-COAFORMANICHIURIST-PEDICHIURIST
Electric/ Electrician exploatare centrale, stații
și rețele electrice
MECANICĂ/Lăcătuș mecanic prestări
servicii
INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI
PIELĂRIE/Confecționer produse textile
TEHNIC/ELECTRIC/Tehnician în instalații
electrice
TEHNIC/ELECTRONICĂ
AUTOMATIZĂRI/ Tehnician operator
tehnică de calcul
MECANICĂ/MECANIC AUTO
SERVICII/FRIZER-COAFORMANICHIURIST-PEDICHIURIST
MECANICĂ/Lăcătuș mecanic prestări
servicii

Stoica Valentin
Vanko Jana
Secară Felicia
Boboc Mariana
Coman Ruxandra
Ilioni Cristina
Cercel Ana Maria

SERVICII/FRIZER-COAFORMANICHIURIST-PEDICHIURIST
Tehnic/mecanică/ Tehnician mecanic pentru
întreținere și reparații

Marin Mihaela

Buzgar Liliana
Hanumolo Daniela

Kutași Veronika

Pîntea Cristian
Sfia-Merei Ramona
Șopotiuc Dorin

Codrea Corina

X D spec
27.
X E spec
28.
X F seral
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Câmpean Gabriela

29.
30.
31.

XI A engl.
XI B prof

XI C prof
32.

XI E spec
33.
XI F seral
34.
XI G seral
35.
XII D spec
36.
XII F spec
37.
XII E ser
38.
39.
40.

XII G ser
XII H ser
XIII E seral

41.
XIII F seral
42.
43.
44.

XIII G seral
I A maistri

I B maistri
45.
I C postliceală
46.
I D postliceală
47.
48.
49.

I E postliceală
II A maistri
II B maistri

50.
II C postliceală
51.
II D postliceală
52.
II E postliceală

TEHNIC/MECANIC/TEHNICIAN
PROIECTANT CAD
MECANICĂ/MECANIC AUTO
SERVICII/FRIZER-COAFORMANICHIURIST-PEDICHIURIST
MECANICĂ/SUDOR - dual
MECANICĂ/Lăcătuș mecanic prestări
servicii
INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI
PIELĂRIE/Confecționer produse textile
TEHNIC/MECANICĂ/ Tehnician proiectant
CAD
TEHNIC/MECANICĂ/ Tehnician mecanic
pentru întreținere și reparații
TEHNIC/MECANICĂ/ Lăcătuș mecanic
prestări servicii
SERVICII/ Estetica și igiena corpului
omenesc/ Frizer, manichiurist, pedichiurist
Tehnic/mecanică/ Tehnician mecanic pentru
întreținere și reparații
Tehnic/Electronică, automatizări/Tehnician
operator tehnică de calcul
Tehnic/mecanică/ Tehnician proiectant CAD
TEHNIC/MECANICĂ/ Tehnician proiectant
CAD
Tehnic/mecanică/ Tehnician mecanic pentru
întreținere și reparații
Tehnic/Electronică, automatizări/Tehnician
operator tehnică de calcul
TEHNIC/MECANIC/Maistru mecanic
TEHNIC/CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI
LUCRĂRI PUBLICE/ Maistru construcții
civile, industriale și agricole
INFORMATICĂ/ Administrator rețele locale
și de comunicații
TEHNIC/PROTECȚIA
MEDIULUI/Tehnician laborant pentru
protecția calității mediului
TEHNIC/TRANSPORTURI/Tehnician
diagnostic auto
TEHNIC/MECANIC/Maistru mecanic
TEHNIC/ENERGETIC/Maistru electrician
centrale, stații și rețele electrice
INFORMATICĂ/Tehnician echipamente de
calcul
TEHNIC/PROTECȚIA
MEDIULUI/Tehnician laborant pentru
protecția calității mediului
TEHNIC/TRANSPORTURI/Tehnician
diagnostic auto
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Șarpe Alina
Goncea Florin
Damian Carmen

Robu Gabriela

Dogaru Florinela
Hațegan Sorin
Vințan Luminița
Oance Tatiana
Marioane Cristiana
Andraș Esther
Moruș Magdalena
Goia Lidia
Pato Bianca
Costea Dacia
Niculescu Oana
Daju Maria

Kiminich Daniel
Popa Mirela

Colda Ovidiu
Niculescu Oana
Hanumolo Daniela
Kiminich Daniel
Paraschiv Camelia

Colda Ovidiu

1.3.
CONTEXTUL EUROPEAN, NAŢIONAL ŞI REGIONAL
1.4.1 Contextul european
Educaţia şi formarea profesională din România din perspectiva ţintelor şi indicatorilor derivaţi din
Strategia Europa 2020:
Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și indicatorilor derivați
din Strategia Europa 2020:
1. Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 2010-2020:
a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel puțin 75%1;
b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare;
c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, dacă
există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în
consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990;
d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii2 la maximum 10%3 și creșterea procentului persoanelor
cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 40%4 în 2020;
e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială cu
20 de milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 20085.
2. Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele:
1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele de
învățare de-a lungul vieții6;
2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire,
matematică și științe exacte7, ar trebui să fie mai mic de 15%;
3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar8, ar
trebui să fie de cel puțin 40 %;
4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii9 din sistemele de educație și formare, ar trebui
să fie sub 10 %;
5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru
înscrierea obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară;
6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați10 cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care au
finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de
referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 201011.
1

Față de nivelul de referință de 69% la momentul adoptării Strategiei EFP

Prin definiția acceptată de UE încă din 2003 (Reuniunea miniștrilor educației în cadrul Consiliului UE din mai 2003),
abandonul școlar timpuriu se referă la persoanele cu vârstă cuprinsă între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult
învățământul secundar inferior și care nu-și continuă educația sau formarea profesională
2

3

Față de nivelul de referință de 15% la momentul adoptării Strategiei EFP

4

Față de nivelul de referință de 31% la momentul adoptării Strategiei EFP

Pragul național de sărăcie este stabilit la 60% din venitul median disponibil în fiecare stat membru
procentul din populația cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani care a participat la programe de educație și formare în
cele patru săptămâni care au precedat ancheta (Eurostat, Studiul privind forța de muncă)
5

6Adică

7Sursă:
8

OCDE/PISA

Nivelurile ISCED 5 și 6 (EUROSTAT, UOE)

9Adică

procentul din populația cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care au absolvit doar învățământul secundar inferior sau
mai puțin și care nu mai sunt înscriși într-o instituție de învățământ sau de formare (Eurostat, Studiul privind forța de muncă)
Se referă la absolvenții învățământului secundar superior (ISCED 3), terțiar nonuniversitar(ISCED 4) și absolvenții
învățământului terțiar (ISCED 5-6)
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Măsurată ca proporția populației angajată cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani, care a absolvit în urmă cu 1, 2 și 3 ani și
care nu este înscrisă în prezent în nici o altă activitate de educație și formare profesională.
8
11

3. Pentru obiectivele strategice care vizează educația și formarea profesională, derivate din cadrul
strategic ET 2020 și Strategia Europa 2020, sunt prezentate, în continuare, comparativ, evoluția
indicatorilor în cazul României şi a Uniunii Europene, 28 de state:
Tabelul nr.1. Evoluția indicatorilor aferenți obiectivelor strategice UE și România

Indicatori

România
Perioada de referinţă

Media
UE-28

Ținta
RO

Țint
a
UE

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2014

2020

2020

Unitate

Rata de
părăsire
%
19,6 16,6 19,3 18,1 17,8 17,3 18,1 11,1
11,3
10
timpurie a
(18-24ani)
şcolii12
Ponderea
absolvențilo
%
r de
11,4 16,8 18,3 20,3 21,7 22,9 25,0 37,9
26,7
40
(30-34 ani)
învățământ
terțiar13
Procentul
Citire
40,4
37,3
17,8
15,0
celor cu
Matematic
competențe
47,0
40,8
22,1
15,0
ă
scăzute de
%
citire,
(15 ani)
matematică
Științe
41,4
37,3
16,6
15,0
și științe
exacte14
Participarea
%
adulților în
1,6 1,5 1,2 1,4 1,2 1,8 1,5
10,6
10
15
(25-64
ani)
ÎPV15
ISCED 372,0 77,7 71,2 70,8 70,1 67,2 66,2 76,2
82
Rata de
8
ocupare a
%
ISCED 3absolvențilo (20-34
62,7 69,1 60,8 58,9 59,3 55,0 57,2 70,6
4
r (ISCED 3- ani)
ISCED 56)16
84,7 85,9 82,4 81,3 79,0 77,1 74,2 80,9
8
Rata de
%
63,6 63,5 64,8 63,8 64,8 64,7 65,7 69,2
70,0
75
ocupare17
(20-64 ani)
Sursa: Pentru datele Eurostat, baza de date online, actualizare: 12 octombrie 2015

12

Sursa: Eurostat (date online, code: t2020_40)

13

Sursa: Eurostat (date online, code: t2020_41)
Sursa: Education and Training Monitor 2014, conform OECD (PISA 2009 și 2012), se referă la persoane cu vârsta de 15
ani
14

15 Sursa: Eurostat (date online, code: trng_lfs_13)
16

Sursa: Eurostat (date online, code: edat_lfse_32)

17

Sursa: Eurostat (date online, code: t2020_10)
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4. Analizând evoluția indicatorilor de mai sus, comparativ cu media europeană și țintele asumate
de România pentru 2020, rezultă următoarele constatări:
a) rata părăsirii timpurii a școlii în România, 17,3% în 2015, cu 5,3 puncte procentuale peste media
europeană de 12%, este una din cele mai ridicate din Europa, cu o evoluţie sinuoasă, fără un
progres semnificativ în direcția țintei naționale, de 11,3%, pentru anul 2020;
b) ponderea absolvenților de învățământ terțiar a înregistrat un progres bun în direcția țintei
naționale, de 26,7% pentru 2020, în creștere de la 16,8% în 2009, la 25,6% în 2015. Cu toate
acestea, se constată un decalaj semnificativ între valorile indicatorului la nivel naţional şi cele la
nivelul UE 28: media europeană de 38,7% în 2015, ţinta europeană de 40% pentru 2020.
c) impactul redus al serviciilor de orientare în carieră oferite elevilor de gimnaziu, care ar contribui
semnificativ la informarea și conștientizarea abilităților native ale elevilor, atât de către aceștia,
cât și de către familii și cadre didactice;
d) România continuă să se situeze pe penultimul loc între țările europene participante în programul
PISA18. În ciuda unui progres bun înregistrat la testarea din 2015 faţă de testarea din 2012 la
matematică, rezultatele tinerilor români, în vârstă de 15 ani, indică un procent foarte ridicat al
celor cu competențe scăzute, de 39,9%, în condițiile în care media europeană, în același an, a fost
de 22,1%. În 2015 se înregistrează o creştere a ponderii tinerilor cu competenţe scăzute la citire
şi la ştiinţe faţă de 2012. La citire, 38,7% din tinerii din România au un nivel scăzut, faţă de
numai 19,7% cât este media la nivelul celor 28 de state europene. La ştiinţe, 38,5% din tinerii din
România au un nivel scăzut, faţă de numai 23,5% cât este media la nivelul celor 28 de state
europene. Ţinta din Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și
formării profesionale ET 2020 propusă la nivel european pentru anul 2020 este de 15% pentru
toate cele 3 criterii, citire, matematică şi ştiinţe;
e) în contextul crizei economice și financiare, rata de ocupare a absolvenților cu vârsta cuprinsă
între 20 și 34 de ani, la cel mult 3 ani de la absolvire, a cunoscut o evoluție descrescătoare după
anul 2009, cu o uşoară revenire în anul 2015. În cazul absolvenților de învățământ secundar
superior ISCED 3-4, rata de ocupare în 2015 a fost de 59,8%, faţă de 69,1% în 2009 şi faţă de
media UE 28 DE 70,9%. Cu o rată a ocupării absolvenților de 68,1% în anul 2015, pe ansamblul
nivelurilor de educație ISCED 3-8, România se plasează cu peste 8 puncte procentuale sub media
europeană, de 76,9% şi departe de ținta de 82%, propusă la nivel european pentru anul 2020;
f) în ansamblul populației active, cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, rata de ocupare în
România a fost, în 2015, de 66% față de media europeană de 70,1%, fără progrese semnificative
în perioada analizată, în raport cu ținta de 70%, asumată la nivel național pentru anul 2020;
g) rata de participare a adulților în programe de formare pe parcursul întregii vieți a fost, în 2015, de
1,3 %, în scădere în ultimii 3 ani, mult sub valoarea europeană de 10,7% și departe de ținta de
10% propusă de România pentru 2020.
5. Ponderea relativ bună a tinerilor înscriși în învățământul profesional și tehnic în totalul elevilor
înscriși în învățământul secundar superior, ISCED 3, în 2015, de 56,3%, în România, față de
media UE-28 de 48,1%19, demonstrează importanța formării profesionale inițiale pentru piața
muncii din România. Cu toate acestea, în perioada 2013-2015 s-a înregistrat o scădere continuă a
valorii indicatorului, de la 62,9% în 2013 la 56,3% în 2015.

1.4.2 Contextul naţional
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OECD 2016 - PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education
Date actualizate pentru anul 2012, conf. Eurostat (date online, code: educ_uoe_enra13)
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Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită pentru
educaţia şi formarea profesională se numără:
 Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2025;
 Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020;
 Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România;
 Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020;
 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2016-2025;
 Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2016-2025;
 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030;
 Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020;
 Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi
competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni;
 Strategia națională pentru competitivitate 2016-2025;
 Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru
perioada 2016-2025;
 Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020;
 Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020;
 Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2016-2025;
 Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030;
 Planul strategic național multianual privind acvacultura 2016-2025;
 Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020;
 Strategia Naţională de Sănătate 2016-2025.
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2025 are
următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:
Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa
muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani,
necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față de 57,2%
în 2014
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a
auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor,
pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare
profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii;
2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, definirea
profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi
cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de
învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii;
3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare;
4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională;
5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale;
6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională.
Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare
profesională, având ca ținte strategice:
a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul
profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014;
b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în
2020, de la 1,5% în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării
dobândite în context nonformal şi informal;
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8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră;
9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării
dobândite în context nonformal şi informal;
10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru
tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile;
Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte strategice:
a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional
la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ;
b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de
bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014;
c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în
2020, de la 1,5% în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale la nivel
de sistem;
12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării;
13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare
profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în evaluarea
rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal;
14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue;
15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională.
Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul
formării profesionale, având ca ținte strategice:
a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului
antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;
b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 4.600 în
2020, de la 2.800 în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din cadrul
programelor de formare profesională;
17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională;
18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor
pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive.
Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin strategiile
menţionate mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr.1 din 2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Structura învăţământului profesional şi tehnic este ilustrată în figura de
mai jos.
Figura 1.
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Învățământul liceal asigură continuarea studiilor în învățământul obligatoriu (clasele a IX-a și a X-a) și
în ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a), dezvoltând, aprofundând și particularizând competențe
(cunoștințe, abilități și atitudini) formate în ciclurile anterioare ale învățării.
Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri:
a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real;
b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului;
c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic.
Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 4 ani, în conformitate
cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educației. Pentru unele forme de învăţământ cu frecvenţă şi cu
frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an.
Studiile învățământului liceal se finalizează cu examenul național de bacalaureat și cu examen de
certificare, pentru absolvenții filierelor tehnologică și vocațională.
Absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul postliceal și pot
obține, ulterior, nivelul 5 de calificare. Absolvenții cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în
învățământul postliceal pentru obținerea nivelului 5 sau în învățământul superior, în orice program de
studii și pot obține nivelurile de calificare 6, 7 și 8.
Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională, care promovează examenul de
certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor (tehnician) și
suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile pieței muncii,
identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale, pe
baza unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ, operatorul economic și
elev.
Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare:
- învăţământ profesional, cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a
învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2014/ 2015, pe baza unui contract cadru,
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încheiat între unitatea de învățământ şi operatorii economici implicaţi în formarea profesională a
elevilor;
- învăţământul dual cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a
învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2017/ 2018, pe baza unui contract de
parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici sau între o asociaţie/un consorţiu de
operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află
unitatea şcolară. unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ – agentul
economic și elev;
- stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea clasei a X-a de liceu ,
formă de organizare specifică în prezent programelor de tip „A doua șansă”.
În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi modulele de
pregătire de specialitate pentru obținerea calificării profesionale. Studiile se finalizează cu examen de
certificare. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc
certificat de calificare de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor (muncitor calificat) și suplimentul
descriptiv al certificatului, conform Europass.
1.4.3. Contextul regional
Strategia Regiunii Vest 2016-202520http://adrvest.ro/planul-pentru-dezvoltare-regionala-20162025/
În procesul de planificare strategică a Regiunii Vest obiectivele şi setul de măsuri de intervenţie au fost
stabilite având drept repere obiectivele Strategiei Europa 2020, îmrpeună cu ţintele asumate de România,
comparate cu situaţia din 2012 la nivel naţional şi cu situaţia Regiunii Vest în raport cu aceşti indicatori.
Obiective regionale – corelate cu ţintele asumate de România şi obiectivele EU 2020
Obiectiv

Obiectiv
EU 2020

Ţinta asumată
de România

România
2012

Regiunea Vest
2012

Rata ocupării

75%

70%

62,8%

62,9%

Cercetaredezvoltare
ca% din PIB

3%

2%

0,5%

0,22%

Părăsirea
şcolii %

10%

11,3%

17,4%

13,6%

40%

26,7%

21,8%

20,3%

20 000 000
persoane

580 000
persoane

40,3% din populaţie

33,1% din
populaţie (600
000 persoane)

timpurie

a

Învăţământ terţiar
Reducerea
populaţiei
expuse
riscului
de
sărăcie

(8 109 021
persoane)

Sursa: http://adrvest.ro/planul-pentru-dezvoltare-regionala-2016-2025/
20

Pe baza datelor din prezentarea ADR Vest http://www.adrvest.ro/attach_files/Prezentare%20planificare%202014-2020%20%20tur%20regional%20.pdf
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Se poate observa situaţia comparativ mai bună a Regiunii Vest faţă de media naţională la fiecare
indicator, cu excepţia investiţiilor în cercetare – dezvoltare şi ponderea tinerilor cu studii de învăţământ
terţiar.
În acest context prin Obiectivul general Regiunea Vest îşi propune, ca orientând intervenţiile
pe nevoile locuitorilor săi, să ajungă la nivelul de calitate a vieţii din regiunile puternice, non-capitale
ale Europei.
Pentru a îndeplini acest obiectiv Regiunea Vest va deveni o regiune –productivă – dinamică –
conectată la nou – coezivă – agreabilă.
Documentul este structurat în Axe prioritare, cu Obiectiv şi Obiectiv tematic relevant şi descrierea
priorităţilor de investiţii aferente.
Obiectivul specific care vizeaza direct intervenţii în educaţie şi formare profesională este Îmbunătăţirea
indicatorilor de participare în special în învăţământul secundar superior şi în învăţământul terţiar, şi
printre cele 8 priorităţi de dezvoltare asumate se regăseşte în mod explicit unul dedicat educaţiei:
Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate şi servicii sociale.
Obiectivul aferent axei 4 este: Dezvoltarea capitalului uman din regiune prin creşterea gradului de
ocupare a forţei de muncă, incluziune socială şi acces crescut la educaţie şi la servicii de sănătate şi
sociale de calitate, având corelate obiectivele tematice 8, 9 şi 10.
Priorităţile de investiţii sunt următoarele:
Îmbunătăţirea accesului populaţiei la educaţie şi formare profeisonală, precum şi creşterea
calităţii acestora;
Creşterea ocupării forţei de muncă în regiune;
Promovarea incluziunii sociale şi combaterea riscului de sărăcie;
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale din Regiunea Vest şi a accesului populaţiei la acestea.
Cele 11 obiective tematice asumate sunt bine corelate cu tipurile de investiţii. Dintre acestea relevanţă
directă pentru educaţie şi formare profesională au următoarele doua obiective tematice:
OT 9 cu investiţii de tipul: Infrastructură socială, infrastructura de sănătate, promovarea incluziunii
sociale prin îmbunătăţirea accesului la servicii sociale, culturale şi de recreere, programe integrate pentru
zonele şi comunităţile sărace şi
OT 10 cu investiţii în infrastructura de educaţie. Gestionarea acestor investiţii este necesar să răspundă
la nevoile de interes regional.
Finanţarea investiţiilor aferente obiectivelor vizate, se fundamentează prin Programele operaţionale
(PO), în bună corelare cu politicile europene de dezvoltare, astfel:

15

Politica de coeziune UE – corelată cu PO Infrastrcutură Mare, PO Capital Uman, PO Capacitate
Administrativă, PO Regional, PO Competitivitate, PO Asistenţă Tehnică.
Politicile de Cooperare teritorială europeană direct legată de Cooperarea teritorială România –
Serbia.
Politica Agricolă Comună – corelată cu PO Dezvoltare Rurală şi PO Pescuit.
1.4.4. Contextul judeţean
Judeţul Hunedoara
Județul Hunedoara își propune în strategia de dezvoltare pentru perioada 2016-2025, să devină
”Hunedoara recunoscută – performantă - incluzivă - conectată și verde”. 21Planul de dezvoltare a
județului Hunedoara pe perioada 2016-2025 este strcuturat pe un sistem de Obiective, Domenii
prioritare și Direcții de acțiune subsecvente.
Os3. Hunedoara inclusivă – înseamnă un județ cu un capital uman și social crescut, care asigură
echitabil servicii și oportunități de dezvoltare, și este dezvoltat în patru domenii prioritare, dintre care
primele două au direcții dedicate educației și formării profesionale.
3.1. Dezvoltarea capitalului uman și reintegrarea pe piața forței de muncă, cu
3.1.1. dezvoltarea de programe de formare, calificare și recalificare a forței de muncă în acord cu
cerințele pieței muncii și cu sectoarele industriale reprezentative
3.1.2. consilierea pentru integrarea pe piața muncii în cadrul comunităților afectate de restructurări
masive
3.2. Creșterea accesului populației la servicii sociale, sănătate și de cultură
3.2.2. Creșterea performaței și atractivității sistemului de învățământ județean, pentru toate nivelurile de
educație;
3.3. Sprijinirea dezvoltării comunităților din zonele dezavantajare sau marginalizate;
3.4. Dezvoltare și coeziunea comunitară în jurul identității locale.
Planul de acțiuni definește următoarele măsuri concrete corelate cu direcțiile de acțiune:
3.1.1.Analiza la nivel județean cu privire la adecvarea specializărilor din învățământul liceal, postliceal
și universitar la cererea de pe piața forței de muncă;
3.1.2 Consilierea familiilor cu risc social major pentru reducerea abandonului școlar;
3.1.2.Creșterea gradului de conștientizare a nevoii de educație prin acordarea de burse pentru un număr
de 100 elevi/an, care provin din grupuri vulnerabile;
3.2.1. Dezvoltarea de facilități after-school în mediul rural pentru elevii ai căror părinți sunt plecați la
muncă (în străinătate);
3.2.2. Înființarea unui centru județean de de excelență în educație (activități extracurriculare, pregătirea
levilor pentru concursuri școlare) în Valea Jiului;
3.2.2. Dezvoltarea unui program ce practică și mentorat pentru tinerii între 15 și 25 de ani, din
învățământul general și tehnic, în vederea tranziției de la școală la viața activă;
3.2.2. Promovarea conceptului de învățare și educație continuă la toate nivelurile ( învățământ
preuniversitar, universitar, educația adulților) pentru dezvoltarea resurselor umane.

JUDEȚUL HUNEDOARA Planul de Dezvoltare Regională 2016-2025
http://www.cjhunedoara.ro/documente/finantare%20UE/CD%20Antonela%20plan%20de%20dezvoltare/SDJ_HD_rev_26.05_N.pdf
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Municipiul Hunedoara și-a fundamentat investițiile pentru urnătoarea perioadă prin Stragegia de
Dezvoltare Durabilă a Municipiului Hunedoara 2016-2025, 22 și prin Procente de absolvire a
învățământului secundar, și rezultatele la examenul de bacalaureat, apoi înscrierea în programele
TVET sunt considerate aspecte care necesită intervenție.
Obiectivul tematic 10. Investiții în învățământ, abilități și formare continuă, precizează că ”
Învățământul vocațional trebuie, de asemenea, extins și îmbunătățit pentru a oferi un număr suficient de
tehnicieni calificați (mână de lucuru specializată)” (pag.273).
Obiectivele specifice se propun a fi atinse prin masuri, de exmplu:
 dezvoltarea de programe de formare la locul de muncă;
 consolidarea capacității furnizorilor de TVET de a oferi programe attractive;
 promovarea parteneriatelor și a rețelelor și sprijinirea formării continue.
Pentru previzionarea nevoilor și cerințelor de competențe și abilități sunt preluate analize CEDEFOP
(Skills forecast, 2012), și sunt preluate și datele din Studiile INS, proiecțiile și anuarul statistic al
României, fără defalcare la nivel regional, județean și local. Având în vederea disparitățile, diferențele
majore dintre regiuni, aceasta detaliere este necesară, pentru a surprinde specificul local.

1.4.

Obiective şi priorităţi la nivel regional şi local

1.4.1.Obiective la nivel regional- Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Petroşani este situat în
regiunea Vest, agendele de lucru ale celorlalte regiuni nu sunt relevante pentru şcoala noastră.

Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Hunedoara2014-2020
http://www.primariahd.ro/fisiere/pagini_fisiere/141/Strategia%20de%20dezvoltare%20a%20municipiului%20Hunedoara%202014-2020.pdf
22
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Partea a 2-a
ANALIZA NEVOILOR
2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN
Caracteristicile populaţiei influenţează toate procesele social-economice care au loc în mediul său
de rezidenţă.
2.1.1. Populaţia totală. Dinamica generală
În conformitate cu datele recensământului populaţiei din 2011, şi datele publicate în Anuarul
Statistic 2013, populaţia Regiunii Vest, cu 1.828.313 de locuitori înregistraţi reprezintă 9% din
populaţia României (20.121.641 locuitori), cu o distribuţie neuniformă între judeţele regiunii: judeţul
Arad cu 430.629 locuitori, Caraş Severin cu 295.579 locuitori, Hunedoara cu 418.565 locuitori şi judeţul
Timiş cu 683.540 de locuitori.

Sursa: Sursa: INS , Baza de tate TEMPO
Evoluţia populaţiei în perioada 2008-2015 arată în ultimii doi ani depăşirea valorilor din 2008 la
nivelul Regiunii Vest, chiar şi la nivelul judeţului Hunedoara, cu disparităţile tradiţionale dintre judeţe în
ceea ce priveşte numărul total al locuitorilor, care se păstrează.
Din analiza datelor statistice se observă disparităţi în rândul populaţiei pe grupe de vârstă.
Populaţia tânără (0-14 ani) reprezintă 14,5% din total, iar populaţia adultă (15-64 ani) reprezintă 70,1%
din total. In cadrul populaţiei adulte ponderea cea mai mare o reprezintă populaţia din grupa de vârstă
30-64 de ani 50,59%, în timp ce tinerii cu vârste cuprinse între 15-19 ani şi 20-24 ani înregistrează
ponderi de 5,51% respectiv 7,39%. Ponderea populaţiei vârstnice (peste 65 ani) reprezintă 15,40% din
totalul populaţiei. Distribuţia pe grupe de vârstă este similară între judeţe, şi similară cu ponderile
înregistrate la nivel naţional.
La nivelul Regiunii Vest, se observă o diferenţă mare între populaţia care trăieşte în mediul urban
1.135.415 locuitori (62,10%) şi cea din mediul rural, ce însumează 692.898 locuitori (37,90 %.).
Decalajul dintre cele două medii rezidente este de 24,2 puncte procentuale. În ceea ce priveşte gradul de
urbanizare a regiunii, acesta se plasează peste media naţională (53,97%) pentru fiecare dintre judeţele
regiunii, judeţul Hunedoara (cu 75%) fiind unul dintre cele mai urbanizate judeţe din ţară.
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Distribuţia pe sexe pune în evidenţă, la nivel regional, un decalaj în favoarea persoanelor de sex
feminin 51,62% faţă de 48,38% persoanele de sex masculin. In mediul urban ponderile sunt 52,12%
faţă de 47,76%; în mediul rural, 50,80% faţă de 49,20%. Valorile pentru nivel naţional sunt de 51,35%
pentru ponderea populaţiei feminine şi 48,65% pentru persoanele de sex masculin.
Populatia pe grupe de vârstă
La nivel naţional, populaţia din grupa (0 - 4 ani) deţine o pondere de 5,19% din totalul populaţiei, grupa
(5 – 9 ani) reprezintă 5,24%, grupa de vârstă (10 - 14 ani) reprezintă (5,41%), persoanele din grupa de
vârstă (15-19 ani) reprezintă 5,50% iar persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 – 24 de ani reprezintă
6,79% din total.
Populaţia de 10 ani şi peste, după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite
La nivel naţional, din totalul populaţiei de 10 ani şi peste:14,4% au nivel superior de educaţie,
3,2% studii postliceale şi de maiştri, 65,3% nivel secundar (gimnazial, liceal şi profesional), 14,2%
primar şi 3% fără şcoală absolvită, din care 1,4% sunt persoane analfabete.
Conform datelor analizate, numărul romilor fără şcoală absolvită este de 96.511, (20,2%) din care
un număr de 67.480 (14,1%) sunt persoane analfabete.
Judeţul Hunedoara se situează din perspectiva densităţii populaţiei sub media naţională iar în
Regiunea Vest ocupă locul al III-lea după judeţul Timiş şi Arad.
Dinamica densităţii în judeţul Hunedoara a fost una negativă în toată perioada analizată, ea
înregistrând cea mai semnificativă scădere dintre toate judeţele din Regiunea Vest: -8,7 locuitori/km2 în
perioada 1992-2002 şi -4,1 locuitori/km2 în perioada 2002-2011.

Tabel: Densitatea populaţiei
Locuitori/km2

Dinamica

1992 2002 2011 1992-2002 2002-2011
România

95.7

90.9

89.9

-5.0

-1.0

Regiunea Vest

65.9

61.1

59.6

-4.8

-1.5

Arad

62.9

59.6

58.6

-3.3

-1.0

Caraş Severin

44.2

39.1

37.4

-5.1

-1.7

Hunedoara

77.6

68.8

64.9

-8.7

-4.1

Timiş

80.5

77.9

78.2

-2.6

0.3

Sursa: Calcule pe baza datelor INS, Anuarul Statistic al României 2010 şi 2012
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2.1.2. Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural)

În intervalul 2008-2015, la nivel regional, evoluţia populaţiei pe cele două medii de rezidenţă a
înregistrat per ansamblu o tendinţă generală de scădere a populaţiei.
În condiţiile unui grad de urbanizare a regiunii peste media naţională, surprinde creşterea
ponderii persoanelor în mediul rural faţă de cel urban, pentru grupele de vârstă 15-19 ani (4,6%),
respectiv 20-24 de ani (5,3%), deşi numărul de locuitori arată o scădere constantă în valoare absolută.
Distribuţia pe medii de rezidenţă urban-rural rămâne practic constantă pentru grupa de vârstă 10-14 ani.
Din punct de vedere al distribuţiei pe cele două medii de rezidenţă, în judeţul Hunedoara se
constată o diferenţă mare între populaţia urbană - 76,58% şi cea rurală - 23,42%. Aceste valori se
diferenţiază mult faţă de valorile la nivel naţional care sunt mult mai echilibrat distribuite: 55,05 % în
mediul urban şi 44,95 % în mediul rural.
În ceea ce priveşte gradul de urbanizare, judeţul Hunedoara ocupă primul loc în cadrul
regiunii Vest şi locul al doilea la nivel naţional după Bucureşti. De fapt, în toată Regiunea Vest se
remarcă valori peste media naţională în ceea ce priveşte ponderea populaţiei din mediul urban.
Populaţia în funcţie de mediul de rezidenţă la 01 iulie 2011
Populaţia în funcţie de mediul de rezidenţă la 01 iulie 2011
Locuitori la
Urban
Rural
01 iulie 2011 Locuitori
%
Locuitori
%
România
21354396 11727153 54,92 9627243 45,08
Regiunea
1910469
Vest
1197596 62,69
712873 37,31
Arad
454073
249991 55,06
204082 44,94
Caraş
318616
Severin
178526 56,03
140090 43,97
Hunedoara
457932
350667 76,58
107265 23,42
Timiş
679848
418412 61,54
261436 38,46
Sursa: Calcule pe baza datelor INS, Anuarul Statistic al României 2012
Populaţia în funcţie de mediul de rezidenţă la 01 iulie 2011

Sursa: Calcule pe baza datelor INS, Anuarul Statistic al României 2012
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Evoluţia populaţiei pe medii între anii 2007 – 2015, la nivelul Judeţului Hunedoara şi al Regiunii
Vest

Sursa: Baza de date INS TEMPO

În intervalul 2007 – 2015, la nivelul judeţului Hunedoara s-a înregistrat o scădere a numărului de
locuitori de 6.22 % în mediul urban şi de 3.87 % în mediul rural.
2.1.3. Distribuţia pe sexe
Nivel regional. Distribuţia pe sexe nu arată diferenţe mari pentru diferitele grupe de vârstă;
diferenţa de aproximativ două puncte procentuale se păstrează pentru fiecare categorie în favoarea
sexului masculin, pe întreaga perioadă analizată.
Evoluţia populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă, în perioada analizată, arată o tendinţă generală de
scădere. Populaţia masculină din grupa de vârstă 10-14 ani a înregistrat o scădere cu 3.495 persoane
(0,2%) iar, în cazul populaţiei feminine, în valoare absolută scăderea este cu 3.670 persoane în timp ce
ponderea creşte cu 0,2 puncte procentuale. Reduceri mari în rândul populaţiei se înregistrează la grupa
de vârstă 20-24 ani, cu 20.902 persoane de sex masculin şi cu 22.090 persoane de sex feminin urmată de
populaţia din grupa de vârstă 15-19 ani, cu 17.082 persoane de sex masculin şi 17.233 persoane de sex
feminin. Se remarcă faptul că, la toate grupele de vârstă, scăderea mai acentuată se înregistrează în
rândul populaţiei de sex feminin.
Evoluţia pe sexe şi grupe de vârstă este similartă şi la nivel naţional.
Nivel judeţean. În ceea ce priveşte distribuţia populaţiei pe sexe, se constată faptul că în judeţul
Hunedoara ponderea populaţiei masculine este mai scăzută decât ponderea populaţiei feminine, situaţie
care se întâlneşte atât la nivel naţional, cât şi la nivelul Regiunii Vest.
Ponderea populaţiei masculine în judeţul Hunedoara (48,40%) se situează sub media naţională
(48,69%), dar peste media Regiunii Vest (48,26%). De asemenea, populaţia masculină din judeţul
Hunedoara reprezintă 2,15 % din totalul populaţiei masculine la nivel de ţară şi 24,28% din totalul
populaţiei masculine la nivelul Regiunii Vest, iar populaţia feminină reprezintă 2,17% din totalul
populaţiei feminine din România şi 24,08% din totalul populaţiei feminine la nivelul Regiunii Vest.
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Tabel: Distribuţia populaţiei pe sexe la 01 iulie 2011
Distribuţia populaţiei pe sexe la 01 iulie 2011
Masculin

Locuitori la
01 iulie 2011

Feminin

Locuitori

%

Locuitori

%

România

21354396

10392537

48,69

10961859

51,31

Regiunea Vest

1910469

922025

48,26

988444

51,74

Arad

454073

219134

48,26

234939

51,74

Caraş Severin

318616

155359

48,76

163257

51,24

Hunedoara

457932

221644

48,40

236288

51,60

Timiş

679848

325888

47,94

353960

52,06

Sursa: Calcule pe baza datelor INS, Anuarul Statistic al României 2012
Structura populaţiei pe sexe

2.1.4. Structura pe grupe de vârstă
Analiza pune în evidenţă fenomenul de îmbătrânire a populaţiei. Se constată un declin
demografic general mai accentuat pentru grupele de vârstă tinere în paralel cu creşterea numărului şi
ponderii populaţiei vârstnice.
Din perspectiva PLAI ne interesează în special ponderea populaţiei tinere, grupele de vârstă 0-14
ani şi 15-19 de ani.
Ponderea populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani este mai scăzută la nivelul Judeţului
Hunedoara (13,9%), atât faţă de ponderea înregistrată la nivelul Regiunii Vest (14.1%), cât şi faţă de
nivelul naţional (15,1%),
Aceeaşi situaţie o constatăm şi în ceea ce priveşte populaţia cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani:
aceasta reprezintă 6,1% în judeţul Hunedoara faţă de 6,3% la nivelul Regiunii Vest sau 6,2% la nivel
naţional.
Această situaţie se datorează natalităţii scăzute din ultimii ani.
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Ponderea populaţiei cu vârstă de muncă (15-64 ani) este mai mare la nivelul judeţului faţă de
nivelul naţional (71,2% faţă de 70,0%), dar mai mică decât ponderea de la nivelul Regiunii Vest (71,2%
faţă de 71,4%). Acest fapt poate fi considerat un punct forte al judeţului şi al regiunii deoarece populaţia
numeroasă, cu vârstă de muncă, creşte gradul de atractivitate al regiunii faţă de potenţialii investitori.
Investiţiile contribuie atât la creşterea gradului de ocupare cât şi la creşterea economiei în ansamblul
său. De asemenea, se observă că la nivelul populaţiei de peste 65 de ani valorile de la nivel judeţean
(14,8%) sunt uşor sub media pe ţară (14,9%), dar peste media Regiunii Vest (14,4%).
Structura populaţiei pe grupe de vârstă, jud. Hunedoara

Tabel: Ponderea grupelor de vârstă din totalul populaţiei la 01 iulie 2011
Nr. persoane
Grupa de vârstă (ani)
TOTAL

0-14

15-19

20-24

25-29

30-64

65+

TOTAL

457932

62014

25041

33854

31484

236352

69187

MASCULIN

222801

31622

12712

17522

16466

115189

28133

FEMININ

237166

30392

12329

16332

15018

121163

41054

URBAN

350667

49195

19661

27035

24987

184596

45193

Masculin

168915

25059

10014

13928

12971

88691

18252

Feminin

181752

24136

9647

13107

12016

95905

26941

107265

12819

5380

6819

6497

51756

23994

Masculin

52729

6563

2698

3594

3495

26498

9881

Feminin

54536

6256

2682

3225

3002

26258

14113

RURAL

Sursa INS
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2.1.5. Structura pe grupe de vârstă şi medii rezidenţiale
În judeţul Hunedoara se constată o diferenţă mare între populaţia urbană – 310022 în anul 2014 şi
cea rurală - 104700. Aceste valori se diferenţiază mult faţă de valorile la nivel naţional care sunt mult
mai echilibrat distribuite.
Această pondere ridicată a populaţiei din mediul urban poate fi explicată prin gradul mare de
urbanizare şi de industrializare al judeţului în perioada de dinainte de 1990, atragerea populaţiei spre
zona urbană, dar şi prin relieful predominant muntos care nu favorizează dezvoltarea zonelor agricole
rurale.
Macroregiun
Total
Urban
Rural
ea
(număr persoane)
(număr persoane)
(număr persoane)
Regiunea de
Locuito
dezvoltare
Ambel
2
Ambele Masculi Femini Ambele Masculi Femini
Masculi Femini ri / km
Judeţul
e
sexe
n
n
sexe
n
n
n
n
sexe
Anii
Vest
2010

184112
114338
69774
890718 950409
547428 595952
343290 354457
7
0
7

57,5

2011

183176
113751
69424
886369 945394
544680 592834
341689 352560
3
4
9

57,2

2012

182653
113142
69511
885154 941382
542091 589331
343063 352051
6
2
4

57,0

2013

182144
112481
69663
884786 936661
539823 584990
344963 351671
7
3
4

56,9

2014

181521
111859
69662
882912 932307
537407 581186
345505 351121
9
3
6

56,7

Arad
2012

430196 207692 222504 238450 113620 124830

19174
6

94072

97674

55,5

2013

428848 207704 221144 237399 113438 123961

19144
9

94266

97183

55,3

2014

427308 207391 219917 236252 113108 123144

19105
6

94283

96773

55,1

2012

293275 142951 150324 158549 76412

82137

13472
6

66539

68187

34,4

2013

290443 141830 148613 156466 75505

80961 13397

66325

67652

34,1

CaraşSeverin

24

7
80102

13267
9

65708

66971

33,8

2012

414722 202403 212319 310022 150785 159237

10470
0

51618

53082

58,7

2013

410168 200563 209605 306292 149076 157216

10387
6

51487

52389

58,1

2014

405825 198613 207212 303030 147505 155525

10279
5

51108

51687

57,5

2012

688343 332108 356235 424401 201274 223127

26394
130834 133108
2

79,1

2013

691988 334689 357299 424656 201804 222852

26733
132885 134447
2

79,6

2014

694449 336344 358105 424353 201938 222415

27009
134406 135690
6

79,8

2014

287637 140564 147073 154958 74856

Hunedoara

Timiş

2.1.6. Mişcarea migratorie

În perioada 1990-2014 din Regiunea Vest au emigrat definitiv 103.239 persoane. Fenomenul de
emigrare definitivă este unul puternic prezent în Regiunea Vest, cu 21,1% din numărul total de emigranţi
la nivel naţional provin din judeţele noastre ( 11,42% Timiş, 4,7% Arad, 3,1% Caraş Severin şi 1,8%
Hunedoara).
În perioada supusă analizei, tendinţa generală este de scădere a emigranţilor definitivi.
Fenomenul a fost accentuat în anii 1990-1991 (22.021 persoane) şi arată o scădere în anii ce urmează.
Judeţul Timiş se situează pe primul loc, în perioada 1990-2014 cu cel mai mare număr de
emigranţi definitivi 55.900 persoane, urmat fiind de judeţul Arad cu 22.883 persoane. Pe ultimul loc se
află judeţul Hunedoara cu 8.966 persoane.
Emigranţi definitivi pe grupe de vârsta, regiuni de dezvoltare şi judeţe de plecare
Din numărul total de emigranţi definitivi, la nivel regional (60.190 persoane), grupa de vârstă 1519 ani reprezintă aproximativ 6%, iar cel de 20-24 de ani aproximativ 11%, similar cu valorile naţionale.
Acest fenomen influenţează în sens de descreştere populaţia de vârstă şcolară.
Mutaţiile din structura socio-economică au determinat o intensă mobilitate teritorială a
populaţiei, cu consecinţe directe în modificarea numărului şi a structurii socio-demografice a populaţiei
în profil teritorial.
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În cadrul migraţiei interne, fluxul rural-urban deţine cea mai mare pondere.
Regiunea Vest a cunoscut începând cu anul 1991 importante mişcări de populaţie la nivel
intraregional. Timişoara şi Aradul au fost şi rămân poli de atracţie pentru ansamblul judeţelor limitrofe,
cele două judeţe înregistrând un sold pozitiv în toată perioada în ceea ce priveşte migraţia internă. În
anul 2010, la nivelul Regiunii Vest se remarca un sold pozitiv în ceea ce priveşte migraţia internă: 3390
persoane în favoarea celor sosiţi în regiune faţă de cei care au plecat. În cazul judeţului Hunedoara,
soldul migratoriu total este însă negativ, de -1891 persoane, dovadă a disparităţilor regionale.
Aceeaşi tendinţă se manifestă şi în anul 2014: la nivelul Regiunii Vest soldul rămâne pozitiv dar
este mai mic decât în anul 2010 (2265 persoane în favoarea celor sosiţi în regiune), iar judeţul
Hunedoara înregistrează în continuare un sold negativ de -1534 persoane.
Analizând datele statistice din perioada 2010-2014 se constată că în mediul urban soldul
migraţiei interne este negativ atât la nivel naţional cât şi la nivelul Regiunii Vest. La nivelul regiunii
acest lucru este determinat de soldul negativ al judeţelor Hunedoara şi Caraş-Severin. Sold negativ se
înregistrează şi la nivelul judeţului Arad în anii 2011-2014 şi în judeţul Timiş în anul 2012. Judeţul
Hunedoara înregistrează în această privinţă printre cele mai mari cifre la nivel naţional (sold -2202
persoane în anul 2010 şi -1866 persoane în anul 2014). O posibilă explicaţie a acestui fenomen o
constituie restructurarea masivă a sectorului industrial (minerit şi metalurgie) din localităţile urbane,
dispariţia multor locuri de muncă şi în consecinţă migrarea spre alte zone în căutarea unui loc de muncă.
În spaţiul rural, în ceea ce priveşte migraţia internă soldul este pozitiv atât la nivel naţional, cât
şi la nivelul regiunii Vest. Judeţul Hunedoara se încadrează şi el în această tendinţă înregistrând un sold
pozitiv atât la nivelul anului 2010 (311 persoane), cât şi la nivelul anului 2014 (332 persoane).
Tabel: Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului pe medii
Regiunea Vest – 2010-2014
Număr persoane
Macroregiunea
Regiunea de
dezvoltare
Judeţul
Anii
România
TOTAL
2010
2011
2012
2013
2014
VEST
2010
2011
2012
2013

Total

Urban

Rural

Plecaţi

Sosiţi

Sold

Plecaţi

Sosiţi

Sold

Plecaţi

Sosiţi

Sold

458995
324626
372197
350556
371677

458995
324626
372197
350556
371677

-

273353
194248
225107
211080
222203

236502
164019
181194
182393
189956

-36851
-30229
-43913
-28687
-32247

185642
130378
147090
139476
149474

222493
160607
191003
168163
181721

36851
30229
43913
28687
32247

40770
28387
34160
30855

44160
30366
36421
32703

26358
18340
21936
19410

23429
15558
17440
16995

-2929
-2782
-4496
-2415

14412
10047
12224
11445

20731
14808
18981
15708

6319
4761
6757
4263

3390
1979
2261
1848
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2014
Arad
2010
2011
2012
2013
2014
Caraş-Severin
2010
2011
2012
2013
2014
Hunedoara
2010
2011
2012
2013
2014
Timiş
2010
2011
2012
2013
2014

32829

35094

2265

20672

17776

-2896

12157

17318

5161

7997
5891
6914
6377
6817

9321
6445
7684
7047
7486

1324
554
770
670
669

4287
3139
3743
3461
3602

4540
3030
3420
3426
3536

253
-109
-323
-35
-66

3710
2752
3171
2916
3215

4781
3415
4264
3621
3950

1071
663
1093
705
735

7163
4723
6230
5239
5542

6219
3974
5343
4263
4675

-944
-749
-887
-976
-867

4334
2826
3786
3061
3275

3041
1896
2142
2011
2230

-1293
-930
-1644
-1050
-1045

2829
1897
2444
2178
2267

3178
2078
3201
2252
2445

349
181
757
74
178

10053
6836
7838
7357
7522

8162
5361
6282
5769
5988

-1891
-1475
-1556
-1588
-1534

7874
5476
6165
5692
5892

5672
3553
4077
3934
4026

-2202
-1923
-2088
-1758
-1866

2179
1360
1673
1665
1630

2490
1808
2205
1835
1962

311
448
532
170
332

20458
4901
9863 10176
313
14586
3649
6899
7079
180
17112
3934
8242
7801
-441
15624
3742
7196
7624
428
16945
3997
7903
7984
81
Sursa: INS, Anuarul Statistic al României

5694
4038
4936
4686
5045

10282
7507
9311
8000
8961

4588
3469
4375
3314
3916

15557
10937
13178
11882
12948

Migraţia internaţională este un alt factor deosebit de important pentru structura populaţiei,
alături de migraţia internă. Deschiderea graniţelor spre Europa de Vest în anul 1990 a determinat un
important flux migratoriu extern. Schimbările din sistemul politico-social românesc a făcut ca populaţia
din regiune să se poată îndrepta atât spre ţările membre ale Uniunii Europene, cât şi spre SUA şi Canada.
Emigrarea spre Ungaria, Germania sau spre alte ţări occidentale mai îndepărtate a cunoscut o nouă
creştere, după 1995, în special în cazul populaţiei cu studii superioare, dar şi a celei cu nivel ridicat de
calificare.
Din statisticile de la nivel naţional rezultă faptul că majoritatea emigranţilor legali au avut un
nivel ridicat de instruire şi calificare, peste un sfert dintre aceştia având studii superioare. În structura de
vârstă şi gen, emigranţii au fost tineri (între 20-39 ani), atât femei, cât şi bărbaţi. Cea mai mare pondere
din totalul emigranţilor au reprezentat-o persoanele căsătorite.
În ceea ce priveşte migraţia internaţională, la nivelul Regiunii Vest, în anul 2010, soldul total era
negativ, de -847 persoane. Soldul migraţiei este pozitiv în cazul persoanelor de sex masculin (+1325) şi
negativ în cazul persoanelor de sex feminin (-2172)
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În anul 2014 tendinţele sunt următoarele:
-

soldul este pozitiv: 25393 persoane la nivel naţional, --894 persoane la nivelul Regiunii Vest şi 219 persoane la nivelul Judeţului Hunedoara (cifrele sunt în scădere faţă de anul precedent);
din totalul emigranţilor ponderea superioară o are populaţia feminină la nivel naţional, 63,7 la
nivelul Regiunii Vest şi 67,7% la nivelul Judeţului Hunedoara;
din totalul imigranţilor bărbaţii au o pondere superioară la nivel naţional, la nivelul Regiunii Vest
şi la nivelul Judeţului Hunedoara.

2.1.7. Proiecţii demografice în orizontul de timp 2025, 2030 şi 2060
2.1.7.1. Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară
Proiecţiile demografice ale populaţiei la orizontul anului 2060 semnalează o descreştere pentru
fiecare categorie de vârstă supusă analizei.
Populaţia de vârstă şcolară (7-14 ani) va descreşte cu -850,9 mii persoane (-49,4%) în varianta
cu migraţie externă şi cu -799,4 mii persoane (-46,4) în varianta fără migraţie externă.
Pentru populaţia de vârstă şcolară (15-24 ani) se proiectează o descreştere cu -1333,9 (-49,4) în varianta
cu migraţie externă şi cu -1258,8 mii persoane (-46,6) în varianta fără migraţie externă.
2.1.7.2. Populaţia României pe grupe mari de vârstă, în anii 2011, 2020, 2030 şi 2060
Ponderea populaţiei din grupa mare de vârstă 15-64 ani va înregistra o scădere de la 68% în
2011, în ambele cazuri, la 61,2% (în varianta cu migraţie externă) şi la 61,3% (în varianta fără migraţie
externă) în anul 2060, cu efecte dificil de previzionat şi contracarat în ceea ce priveşte forţa de muncă
activă, rata de ocupare şi fenomenul de îmbătrânire a populaţiei. Ponderea populaţiei de 65 ani şi peste
va creşte de la 16,1% (2011), în ambele cazuri, la 26,7% (în varianta cu migraţie externă) şi la 26,2% (în
varianta fără migraţie externă), în anul 2060.
Prognoza populaţiei şcolare la nivelul anului 2030, exprimat în procente arată o evoluţie similara
la nivelul Regiunii Vest cu cea naţională; pentru grupele de vârstă 6-10 ani şi 11-14 ani, este prognozată
o scădere a populaţiei şcolare sub media naţională, cu -15,51% faţă de -19,79% naţional şi -11,36% faţă
de -15,33% naţional.
Pentru grupele de vârstă 15-18 ani şi 19-23 ani, este prognozată tot o scădere a populaţiei şcolare
dar de data asta ne situăm peste naţională, cu -16,37% faţă de -13,82% naţional şi -20,96% faţă de 12,77% naţional.
Este de remarcat faptul ca exista disparităţi foarte mari intre judeţele regiunii, care este prezentă
pentru fiecare categorie de vârstă, cele mai afectate judeţe fiind Caraş Severin şi Hunedoara, urmate
de judeţul Arad.
Din punct de vedere demografic, principalii factori care acţionează asupra mărimii şi structurii
populaţiei sunt natalitatea, mortalitatea şi migraţia.
În Judeţul Hunedoara se remarcă o diminuare a natalităţii. Principalii factori care au determinat
scăderea natalităţii sunt de natură economică, socială şi culturală. Este vorba de o transformare
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semnificativă a structurii ocupaţionale a populaţiei, care a impus, mai ales contingentelor tinere, o
mobilitate teritorială şi profesională deosebită şi, în acelaşi timp, prelungirea perioadei de instruire.
În perspectivă, numărul populaţiei Judeţului Hunedoara este prognozat să scadă până în 2025
raportat la anul 2005 cu 105.600 persoane, ceea ce reprezintă 21,0% din populaţia judeţului la nivelul
anului 2005. Este cea mai semnificativă scădere a populaţiei de la nivelul Regiunii Vest depăşind cu
mult media regiunii (-9,5%) şi pe cea naţională (-11%).
Scăderea populaţiei a fost moderată până în anul 2010 şi va fi mai accentuată spre sfârşitul
perioadei de proiectare. Această scădere se va datora menţinerii unui deficit al naşterilor în raport cu
numărul deceselor (spor natural negativ), la care se va adăuga soldul negativ cumulat al migraţiei interne
şi externe.

Evoluţia populaţiei în perioada 2005-2025

Sursa: INS , Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025

Evoluţia populaţiei Judeţului Hunedoara pe grupe mari de vârstă :
grupa de vârstă „0-14 ani” are valori sub media naţională şi regională indiferent de anul pe care îl
luăm drept referinţă;
- scăderea constantă a populaţiei cuprinsă în grupa ”0-14 ani”, de la 14,86 % din totalul populaţiei
judeţului în 2005 la 11,18% în anul 2025;
- grupa de vârstă „peste 65 ani” are valori superioare mediei naţionale şi regionale în toată
perioada supusă analizei; ponderea acestei grupe de vârstă din totalul populaţiei este în creştere;
- încă din anul 2010 ponderea populaţiei cuprinsă în grupa ”peste 65 ani” a depăşit ponderea
populaţiei tinere ”0-14 ani”, iar diferenţa se accentuează spre 2025 în favoarea populaţiei mai în
vârstă.
Toate acestea pun în evidenţă un proces accentuat de îmbătrânire a populaţiei, proces care se va
accentua spre finalul perioadei supusă analizei.
-
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Evoluţia populaţiei tinere în perioada 2005-2025

Evoluţia populaţiei tinere şi vârstnice în perioada 2005-2025

Sursa: INS , Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025
* Datele pe anul 2005 sunt preluate din Anuarul Statistic al României 2006, INS, 2006
Referitor la prognoza populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară se constată o diminuare în anul
2015 faţă de anul 2005 cu 28,7% şi în anul 2025 raportat la anul 2005 cu 46,7%, mult peste media
Regiunii Vest (21,2%, respectiv 32,6%).
Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară în judeţul Hunedoara (mii persoane)

Sursa: INS , Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025
* Datele pe anul 2005 sunt preluate din Anuarul Statistic al României 2006, INS, 2006
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2.1.8. Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru ÎPT
Concluzii
Declinul demografic
general
Reducerea naturală
prognozată a populaţiei
tinere

Fenomenul de
îmbătrânire demografică

Ponderea semnificativă a
populaţiei feminine
Fenomenul de emigrare
temporară

Diversitatea etnică

Consolidare relativă a
vârstei de mijloc (35-55
ani) active pe piaţa
muncii

Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane IPT
Impune gestionarea eficientă previzională a dezvoltării resurselor
umane sprijinită de investiţii corespunzătoare în capitalul uman.
Exprimă pericolul unui deficit de forţă de muncă tânără calificată în
următoarea perioadă de timp.
Creşterea nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere
de a participa la forţa de muncă locală, racordarea realistă la piaţa
europeană a muncii – acţiuni de planificare a ofertei educaţionale, de
informare, orientarea şi consiliere, optimizarea alocării resurselor, prin
concentrarea pregătirii în şcoli viabile, în paralel cu rezolvarea
problemelor de acces, colaborarea şcolilor în reţea prin ofertă
cuprinzătoare şi diversificată, eliminarea paralelismelor nejustificate şi
colaborarea pentru acoperirea teritorială optimă.
Gradul de urbanizare a judeţului Hunedoara peste media naţională
înseamnă pentru IPT o mai mare concentrare în oraşe a unităţilor
şcolare care oferă servicii de educaţie şi formare profesională, fiind
necesar însă asigurarea accesului la aceste servicii pentru populaţia din
mediul rural, totuşi semnificativă.
Sporirea numărului de personal calificat pentru asistenţă socială şi
medicală şi nevoi educaţionale specifice.
Se impune realizarea unui proces de planificare a ofertei, analizând pe
sectoare procentul de persoane active care vor ieşi în pensie în
următoarea perioadă, cu efecte majore în ceea ce priveşte forţa de
muncă calificată şi ocupată.
Impune oferta de pregătire - calificările dorite de populaţia feminină
programe de sprijin (facilităţi) pentru participarea la educaţie.
Populaţia judeţului, inclusiv populaţia de vârstă şcolară este afectată
de fenomenul de emigrare temporară, cu influenţe asupra ofertei de
calificări la nivel regional şi judeţean. Diminuarea numărului de elevi,
implicit diminuarea claselor din oferta judeţului are drept efect
limitarea diversificării calificărilor. În cazul numărului mai mic de
clase propuse, nu se va putea asigura acoperirea nevoilor de calificări
şi domenii de calificare la nivelul judeţului Hunedoara. Această
situaţie va influenţa în mod negativ posibilităţile de adecvare a ofertei
la cererea angajatorilor, în primul rând în ceea ce priveşte includerea
de noi calificări profesionale în ofertă.
Pentru populaţia de etnie romă sunt necesare trasee de formare
profesională de tip „A doua şansă„ având în vedere nivelul de educaţie
şi analfabetism înregistrate.
Implică nevoi crescânde de formare continuă şi de implicarea activă a
şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi.
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Se impun, măsuri pentru dezvoltarea resursei umane precum:


Creştere a nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere de a participa la forţa
de muncă regională
Acţiuni de planificare a ofertei educaţionale de informare orientare şi consiliere;
Optimizarea alocării resurselor prin concentrarea pregătirii în şcoli viabile în paralel cu
rezolvarea problemelor de acces
Colaborarea şcolilor în reţea:
o o ofertă cuprinzătoare şi diversificată:
o eliminarea paralelismelor nejustificate
o colaborare pentru acoperire teritorială optimă





2.1.9. Profilul economic judeţean. Piaţa Muncii
Regiunea Vest, considerată a fi o regiune cu rezultate economice superioare mediei naţionale, a
cunoscut în ultimii ani (pentru care au fost găsite date: 2010-2014) o creştere lentă a produsului intern
brut.
Produsul intern brut (PIB) şi valoarea adăugată (VAB)
Dinamica PIB la nivel judeţean poate fi explicată şi înţeleasă mai nuanţat prin analizarea ponderii
şi dinamicii ramurilor economice individuale existente în judeţ şi apoi prin extinderea analizei până la
nivelul la care este posibilă identificarea actorilor generatori de valoare economică din judeţ, precum şi
determinarea distribuirii şi agregării la nivel teritorial a acestor actori economici.
Principalul indicator macroeconomic, calculat la nivel regional şi naţional, este Produsul Intern
Brut (PIB). La nivelul Regiunii Vest Produsul Intern Brut a cunoscut o creştere continuă .
Pentru valoarea produsului intern brut la nivelul Regiunii Vest este estimată o creştere procentuală
faţă de anul anterior cu până la 4,6% pentru anul 2019, cu cea mai importantă contribuţie alocată
construcţiilor, iar la nivelul judeţelor estimarea este cea din tabelul de mai jos:
Estimarea evoluţiei PIB în judeţele Regiunii Vest
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Vest

63601,2

68083,6

72296,1

76918,1

82073,0

87553,0

Arad

14860,3

15865,0

16878,7

17959,3

19169,9

20452,7

Caras – Severin

7024,4

7580,4

8038,2

8532,5

9086,1

9677,2

Hunedoara

10917,7

11585,1

12302,0

13076,5

13945,1

14868,7

Timiş

30798,8

33053,1

35077,1

37349,8

39871,8

42554,4

Sursa:* Prognoza în profil teritorial s-a realizat pe baza prognozei pe termen mediu 2015 –
2019, varianta de primăvară 2016, pentru Programul de Convergenţă.
Pentru Numărul mediu de salariaţi – este prognozată cu o creştere constantă până la 568.000
persoane în 2019, cu următoarea distribuţie pe judeţe:
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Prognoza numărului mediu de salariaţi

(în mii de persoane)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

VEST

486,2

501,3

517,3

534,4

551,6

568,1

Arad

119,3

122,7

126,4

130,6

134,8

138,8

Caraş Severin

50,9

52,7

54,7

56,6

58,7

60,6

Hunedoara

106,9

109,8

112,7

115,9

119,1

122,0

Timiş

209,2

216,1

223,5

231,3

239,1

246,7

Sursa: Anul 2014 - Institutul Naţional de Statistică

2.1.10.EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI ÎN JUDEŢUL
HUNEDOARA
AUGUST 2017
INDUSTRIE
Producţia industrailă realizată în luna august a fost mai mică cu 31.7% decât cea din luna iulie 2017 şi cu
7,6% mai mare decât din luna iulie 2017 şi cu 7,6% mai mare decât în august 2016.
În luna august 2017 s-au înregistrat faţă de august 2016, următoarele evoluţii:
Creşteri s-au înregistrat în ramurile:
%
Repararea, întreţinerea şi instyalarea maşinilor şi echipamentelor

+46,9

Prelucrarea lemnului

+45,4

Fabricarea altor mijloace de transport

+36,1

Fabricarea produselor textile

+31,4

Fabricarea echipamentelor electrice

+23,1

Fabricarea autovehicolelor de transport rutier

+16,2

Fabricarea de mobilă

+16,1

Scăderi s-au înregistrat în ramurile:
%
Extracţia cărbunelui
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică
Fabricarea încălţămintei, articolelor de voiaj şi marochinărie
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-35,6%
-33,8%
-17,8

Alte activităţi extractive
-17,1
Fabricarea hârtiei şi produselor din hârtie
-16,0
Industria construcţilor metalice şi a produselor din metal
-15,6
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
-14,3
Judeţul Hunedoara are un aport de circa 18% la PIB-ul Regiunii Vest. Domeniile de
activitate care contribuie semnificativ la valoarea PIB-ului sunt, în ordine: industria, agricultura,
tranzacţiile imobiliare, transport şi depozitare, intermedieri financiare, comerţ,
turism,
construcţii şi altele.
Situaţia în toate cele 4 judeţe ale regiunii este prezentată mai jos.

Ponderea fiecărui judeţ în PIB-ul Regiunii Vest
Sursa: http://www.cnp.ro/ro/prognoze

Prin prelucrarea datelor de la Institutul Naţional de Statistică, la nivelul anului 2014, contribuţia
pe judeţe la formarea PIB-ului Regiunii Vest era următoarea:
-

judeţul Arad – 23 %
judeţul Caraş-Severin – 11%
judeţul Hunedoara – 17,79%
judeţul Timiş – 48,21%.
Productivitatea muncii.

Productivitatea muncii în industrie, în judeţul Hunedoara, în luna august 2017 a fost mai mare cu
15,3% decât cea din august 2016. În comparaţie cu luna iulie 2017, productivitatea muncii a scăzut
cu 30,2%
Angajatorii cei mai importanţi sunt întreprinderile din industria extractivă, energetică,
metalurgică, în timp ce întreprinderile mici şi mijlocii deţin ponderea cea mai ridicată în numărul
persoanelor ocupate în industria prelucrătoare, construcţii, agricultură şi servicii.
Microîntreprinderile angajează cel mai mare număr de persoane în comerţ.
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2.1.11. Implicaţii pentru ÎPT ale mediului economic
 Investiţiile la nivel regional sunt în creştere ceea ce recomandă orientarea tinerilor către calificările
care sunt sau vor fi cerute de investitori.
În Regiunea Vest, cel mai mare număr de persoane ocupate se găseşte, în ordine, în următoarele sectoare: în industria prelucrătoare, comerţ, construcţii, transport-depozitare şi comunicaţii.
Având în vedere gradul de îmbătrânire a forţei de muncă şi lipsa unui surplus de calificări pe
piaţa muncii, investitorii se orientează puternic către forţa de mucă pe care şi-o dezvoltă încă din etapa
de formare iniţială, pe toate nivelurile (muncitori calificaţi, specialişi şi experţi cu studii superioare).
 În judeţul Hunedoara, cele mai numeroase întreprinderi activează în comerţ şi industria
prelucrătoare, servicii.
Judeţul Hunedoara ocupă o poziţie mediană în cadrul Regiunii Vest în ceea ce priveşte activitatea
întreprinderilor active în industrie, construcţii şi servicii, cu 20,90% din numărul acestora, 18,87% din
volumul cifrei de afaceri, 22,68 % din numărul persoanelor ocupate, 13,30% din totalul investiţiilor
brute realizate. Se poate remarca astfel un nivel echilibrat de concordanţă între diferiţi indicatori
economici la nivel regional.
Şcolile trebuie să îşi definească punctele forte, avantajele comparative, în dialog strâns cu
partenerii sociali. Şcolile trebuie să găsească noi soluţii pentru oferte educaţionale (combinarea
ofertelor), dar, desigur, fiind conştiente de punctele lor tari. Şcolile pot fi cu uşurinţă apreciate după
numărul întreprinderilor (inclusiv micro-întreprinderile) cuprinse în reţeaua lor de cooperare.
Se poate recomanda crearea unor stimulente pentru şcoli pentru o abordare mai activă faţă de
întreprinderi. Cu alte cuvinte, şcolile trebuie să dezvolte mai mult cooperarea instituţională şi să
investească mai mult în marketing şi în abilitatea de a-şi promova oferta.
2.1.12. PIAŢA MUNCII
În ultimii ani piaţa muncii din România a suferit transformări majore în contextul procesului de
restructurare economică manifestată prin reducerea populaţiei active, creşterea populaţiei ocupate şi
scăderea numărului de şomeri. Piaţa muncii judeţene reflectă în mare tendinţele de la nivel naţional.
Cererea se exprimă prin intermediul numărului de locuri de muncă vacante la un anumit moment.
Satisfacerea nevoii de muncă se realizează pe seama utilizării disponibilităţilor de muncă existente în
societate, adică a volumului de muncă ce poate fi depusă de populaţia aptă de muncă într-o perioadă
dată. Trebuie să avem în vedere că nu toate disponibilităţile de muncă se constituie în ofertă, ci numai
acelea care se perfectează cu un contract legal de muncă. Oferta de muncă este formată din munca pe
care o pot depun membrii societăţii în condiţii salariale. Prin urmare, în oferta de muncă nu se includ
femeile casnice, studenţii, precum şi persoanele care depun activităţi nesalariale (munca la negru). Oferta
de muncă se exprimă prin diferenţa dintre populaţia aptă, disponibilă şi numărul persoanelor casnice,
studenţilor şi celor care nu doresc să presteze nici un fel de activitate, întrucât, au suficiente resurse
pentru a-şi asigura un nivel de trai decent sau au alte preocupări. În acest sens se supun atenţiei
următoarele aspecte:



pe termen scurt, cererea de muncă este practic invariabilă, deoarece dezvoltarea unor activităţi
existente şi iniţierea altora noi, generatoare de locuri de muncă, presupun o anumită perioadă de
timp;
oferta de muncă în ansamblul său se formează în decursul unui timp îndelungat în care creşte şi
se instruieşte fiecare generaţie de oameni până la vârsta la care se poate angaja;
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posesorii forţei de muncă au o mobilitate relativ redusă; oamenii nu se deplasează dintr-o
localitate în alta şi nu-şi schimbă cu uşurinţă munca, ci sunt ataşaţi mediului economicosocial,
chiar dacă nu au avantaje economice. De asemenea, oferta de muncă depinde de vârsta, sexul,
starea de sănătate, aptitudinile fiecărei persoane, condiţiile de muncă şi alte aspecte care nu sunt
neapărat de natură economică.
Conform cerinţelor Uniunii Europene politica ocupării forţei de muncă face parte din politica socială a
unei ţări alături de: securitatea socială şi politică; menţinerea veniturilor (în special prin pensii şi
indemnizaţii de şomaj); politica educaţională; politica asistenţei medicale; politica locuinţelor sociale;
asistenţa socială; politica mediului (ecologică); politica în domeniul culturii; politica pentru tineret.
Evoluţia resurselor de muncă în România s-a aflat, în ultimul deceniu, şi sub impactul unor fenomene
demografice şi sociale precum: accelerarea scăderii fertilităţii şi menţinerea mortalităţii la un nivel
ridicat, creşterea emigraţiei, etc. Aceste fenomene au contribuit la creşterea ponderii populaţiei în vârstă
de 60 ani şi peste, precum şi la menţinerea la un nivel înalt a ratei de dependenţă demografică, cu
deosebire în mediul rural. Pe piaţa forţei de muncă meseriile evoluează, iar un anumit număr de puncte
de referinţă în ceea ce priveşte piaţa muncii trebuiesc reexaminate. Lucrătorii sunt îndreptăţiţi să
primească, din parte Serviciilor de Ocupare, informaţii asupra schimbărilor din tehnologie, precum şi
asupra repercursiunilor din domeniul economic, pentru a putea anticipa care este pregătirea profesională
de care au nevoie sau modul de adaptare la cerinţele întreprinderii.
Concurenţa pe pieţele forţei de muncă este dură, dat fiind faptul că nu vor exista suficiente
posturi pentru toată forţa de muncă activă, în momentul în care vor avea loc schimbările impuse de
modernizarea proceselor de activitate. De aceea, în acest context, analiza Planul local de acţiune pentru
învăţământ 29 fluctuaţilor care apar în domeniul ocupaţional, poate conduce la o previziune care să
constituie o bază fundamentată ştiinţific pentru politicile de formare profesională. Autorităţile publice
vor trebui să asigure lucrătorilor posibilitatea de a învăţa pe tot parcursul vieţii şi de a-şi actualiza în
permanenţă calificările pe care le au, oricine ar fi angajatorul lor sau condiţiile de muncă. Pentru analiza
principalilor indicatori, care se referă la piaţa muncii, se utilizează două serii de date statistice: Balanţa
Forţei de Muncă (BFM) şi Ancheta Forţei de Muncă în Gospodării (AMIGO). BFM permite
comparabilitatea teritorială, pe nivelele de agregare naţional, regional şi judeţean, iar AMIGO permite
comparabilitatea la nivel naţional între regiunile de dezvoltare şi comparabilitatea cu statistica
europeană (EUROSTAT).
Economia de piaţă şi-a pus amprenta asupra caracteristicilor pieţei muncii, determinând
modificări semnificative de volum şi structură ale principalilor indicatori ai forţei de muncă.
Populaţia ocupată.
Din punct de vedere al evoluţiei, în perioada 2008-2013, la nivelul judeţului Hunedoara s-a
manifestat o tendinţa de reducere a populaţiei active, (anexa 3c BFM Piaţa muncii).Rata de ocupare
a resurselor de muncă – judeţul Hunedoara
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Sursa: INS, Anuarul statistic
Se observă o creştere în anul 2014 a populaţiei active din judeţul Hunedoara.
Rata de activitate
În perioada 2008-2014 se observă o uşoară scădere a populaţiei ocupate din domeniul Servicii,
raportat la Industrie, Agricultură şi Construcţii.
Evoluţia populaţiei ocupate civile pe activităţi ale economiei naţionale - jud. Hunedoara

Sursa: INS, Anuarul statistic (Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului)

Rata de ocupare
Rata de ocupare, la nivel jud. Hunedoara, a persoanelor din grupa de vârstă 15-64 ani în anul
2014 a fost de 69%, în creştere faţă de media perioadei 2008 - 2012.
Rata de ocupare a resurselor de muncă - jud. Hunedoara
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Structura populaţiei ocupate pe niveluri de instruire, la nivel regional
Persoanele cu nivel mediu de educaţie, din regiunea Vest, deţin în anul 2015 cea mai mare
pondere în totalul populaţiei ocupate 65,6%, pondere mare regăsim la persoanele de sex masculin 68,4%
respectiv la persoanele din mediul urban 65,2%. Din nefericire ponderea cea mai mică o deţin persoanele
cu studii superioare 20,7% dintre acestea pondere mai ridicată regăsim în cazul femeilor 24,7% şi
persoanelor care locuiau în mediul urban 27,4%.
Posibilitatea de a ocupa un loc de muncă este de 3 ori mai mare pentru persoanele care deţin
un nivel de instruire mediu faţă de persoanele care au studii incomplete si nu deţin nici o calificare
au nici o calificare.
În anul 2015, dintre persoanele ocupate care fac parte din grupa de vârstă 15-24 ani ponderea cea
mai mare o au persoanele cu nivel de pregătire gimnazial 7,4% din care femei 6,1%; cele din grupa de
vârstă 25-34 ani au ponderea cea mai reprezentativă, dintre acestea 33,2% având nivel de instruire
superior; pentru persoanele din grupa de vârstă 35-44 ani, cea mai mare pondere o au persoanele cu
nivel de pregătire superior- 35,6% din care femei 36,7%; la grupa de vârstă 45-54 ani pondere mai
mare o regăsim la cele cu pregătire medie respectiv 26,2% din care femei 28%; la grupa de vârstă 55-64
ani pondere mare o regăsim la persoanele cu nivel de instruire primar sau fără şcoală absolvită 27% din
care femei 37,7%.
Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru şcoala
postliceală
Se constată că nivelul de pregătire la nivel postliceal are un procent de reprezentativitate scăzut în
rândul populaţiei ocupate, datorată necorelării specializării cu cerinţele pieţei muncii.
În acest sens se impune autorizarea ca furnizori de formare a cât mai multor şcoli din judeţ care
sa formeze personal conform cerinţelor agenţilor economici.
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Evoluţii şi situaţia curentă privind locurile de muncă vacante
Locuri de munca vacante pe regiuni de dezvoltare si activitati ale economiei nationale (sectiuni)
CAEN Rev.2 În România, numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante, în perioada analizată, a
fost de 40.636 locuri iar în Regiunea Vest de 5.429 locuri ceea ce a reprezintat 13,36% din numarul
locurilor de muncă vacante din întreaga ţară.
În urma analizei datelor existente, la nivelul regiunii în perioada 2011-2015, cu privire la
locurile de munca vacante se constată următoarele: media celor mai ridicate valori s-au înregistrat în
industria prelucrătoare (2.119 locuri de muncă vacante), în învăţământ (717,5 locuri de muncă
vacante), în administraţia publică (614 locuri de muncă vacante ) şi în sănătate şi asistenţă socială (596
locuri de muncă vacante). La polul opus, cele mai mici valori în ceea ce priveste numărul mediu anual al
locurilor de muncă vacante s-a înregistrat în activităţile din producţia şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (7 locuri de muncă vacante) urmate de
hoteluri şi restaurante (30 locuri de muncă vacante) şi informaţii şi comunicaţii (35 locuri de muncă
vacante).
Evoluţii şi situaţia curentă privind locurile de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii
În perioada 2011- 2015, cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori
prin intermediul numărului mediu anual al locurilor de muncă vacante s‐a constatat în rândul ocupaţiilor
de specialişti în diverse domenii de activitate (5.146 locuri de munca vacante), urmate de ocupaţiile de
Muncitori necalificaţi (1.065 locuri vacante) şi Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi
echipamente (739 locuri vacante). La polul opus, cea mai redusă disponibilitate a cererii de forţă de
muncă salariată s‐a constatat pentru ocupaţiile de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi
pescuit ‐ (6 locuri vacante), respectiv de membri corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai
administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori (402 locuri vacante).

\
Proiecţia principalilor indicatori ai pieţei muncii (Comisia Naţională de Prognoză)
Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea Vest
Domeniul de educaţie şi formare
profesională
Agricultură
Silvicultură

Ponderi previzionate ale cererii de
formare profesională pentru 2016-2025
(%)
1,90%
0,00%
39

protecţia mediului
ind. alimentară
Comerţ
Economic
turism şi alimentaţie
estetica şi igiena corpului omenesc
construcţii, instalaţii şi lucrări
publice
Mecanică
Electric
electromecanică
electronică automatizări
chimie industriala
materiale de construcţii
fabric. prod. din lemn
industrie textilă şi pielărie
tehnici poligrafice
producţie media

26,20%
1,60%
9,00%
8,10%
1,40%
0,00%
5,10%
21,30%
4,40%
0,90%
1,10%
1,10%
1,70%
2,50%
13,40%
0,30%
0,00%
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2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN
Liceul Tehnologic „D. Leonida” pune la dispoziţia elevilor programe de formare diverse,
construite pe baza curriculum-ului naţional, dar cu o importantă componentă în dezvoltare locală. În
centrul analizei noastre permanente stau grupurile ţintă: elevi, profesori, părinţi, punctul de plecare
constând în nevoile de pe piaţa muncii (vezi Mediul extern) şi a măsurii în care şcoala dispune de
resursele necesare pentru a răspunde acestor nevoi.
Toată organizaţia este preocupată de îmbunătăţirea continuă a calităţii programelor de învăţare,
elevii fiind implicaţi activ în procesul de predare – învăţare. Se ţine cont de nevoile speciale ale elevilor,
se proiectează strategii de intervenţie şi activităţi de sprijin pentru elevii care au dificultăţi de învăţare.

2.2.1 Resurse umane
a. Date privind rezultatele elevilor şi retenţia pentru ultimii patru ani şcolari:
Efectele scăderii demografice din ultimii ani, sesizate în analiza mediului extern, s-au resimţit şi la
nivelul unităţilor şcolare, numărul de elevi înscrişi scăzând de la un an la altul.
Promovabilitate examene naționale_ perioada 2009-2022
Rezultate la examene (promovaţi)
An şcolar

Promovabilitate

Rezultate

Rata de
certificare a
competenţelor
profesionale
100%

Evaluare
națională

Promovabilitate
BAC iunie-iulie

Promovabilitate
BAC-august

2009 – 2010

95,02%

32,77%

2010-2011

5,73%

16,06%

100%

17%

2011 – 2012

5,98%

8,94%

100%

8%

2012 – 2013

9.48%

13,74%

100%

8%

2013 – 2014

8,45%

12,31%

100%

7%

2014-2015

23,61%

8,00 %

100%

15,36%

2015-2016

18.86%

21.42%

100%

40%

2016-2017

18,75%

25%

100%

16,67%

2017-2018

8%

30%

100%

50,03%

2018-2019

5,88%

20%

100%

6,25%

2020-2022

8,33%

10,31%

100%

33,33%

2022-2023

40%

26,6%

100%

80%
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45%

Evoluția numărului de elevi pe clase:
An
scola
r
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2022
2022
2023

preșcola
r

Prima
r

gimn
azial

69

130

254

68

51

51

49

39

37

130

125

137

117

75

88

I
X
zi

X
zi

X
I
zi

XI
I zi

IX
sera
l

X
sera
l

XI
sera
l

XII
sera
l

XIII
sera
l

IX
pro
f

X
pro
f

XI
pro
f

54

60

63

79

39

30

83

70

40

57

28

21

52

42

62

44

23

39

75

78

53

74

54

25

25

44

48

51

39

39

67

80

79

53

46

33

Prof
.
Spe
c

Anul
Anul
Anul I
Anul I
II
II
maistr
postlicea post
maistr
i
l
licea
i
l

11

246

59

110

89

49

63

54

93

80

60

56

85

74

56

55

85

80

60

54

60

81

56

59

60

59

56

54

87

55

22

242

36

257

45
27

21

54

38

39

39

78

61

71

72

62

49

-

21

32

40

39

39

95

64

54

75

52

38

18

-

29

27

28

39

97

105

64

63

70

41

11

15

-

22

24

30

88

91

85

26

43

50

231

61

190

56

175

51

La nivelul LTDL scăderea numărului de elevi de la învăţământul de zi este vizibilă, cauzele fiind
variate, cea mai mare influență având-o scăderea populației școlare în Valea Jiului.
Se observă o scădere bruscă a promovabilității la examenul de Bacalaureat și Evaluare națională
după introducerea camerelor de supraveghere, în anul 2010 și apoi o creștere a promovabilității ca
urmare a conștientizării importanței acestor examene, cu fluctuații de la un an la altul.
Aceste rezultate slabe se datorează și numărului mare de absențe înregistrat atât la gimnaziu și
primar cât și la liceu.
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An școlar

Total absențe

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2019-2020
2020-2022
2022-2023

126 927
151 703
139480
93884
73624
83697
38742
82346

Total absențe Total absențe Nr. Abs. Nemot/elev
motivate
nemotivate
66 120
60 807
36,13
106 362
45 341
33,98
105361
34128
31.59
63109
30775
28,97
45312
28312
24,92
31757
51940
24,81
20489
18253
15,53
33615
48731
40,77

PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC 2019-2020
V. RESURSE UMANE-PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC 2020-2022
 Total cadre didactice:74, 3 fiind necalificate.

Grad
didactic
Nr. persoane

Doctorat
3

Grad I
45

Grad II
11

43

Definitivat
6

Fără
definitivat
2

Necalificat
3

Posturi pe categorii de personal şi grupe de vârstă 2020-2022
Vechime
(ani)
Peste 25
20-25
15-20
10-15
5-10
1-5
<1

Doctor

Gradul I

2
1

18
18
4
2

Gradul II

1
3
5
2

Definitiv

Debutant

Necalificat

2

2
1

1
2
1
2

Distribuţia personalului didactic auxiliar
Funcția

Număr
posturi

Număr
persoane

Calificare
(DA sau
NU)

Secretar șef

1

1

DA

Secretar

2

2

DA

Laborant

1

1

DA

Inginer de
sistem

1

1

DA

Bibliotecar

1

1

DA

2

2

DA

1

1

DA

Administrator
financiar
Administrator
de patrimoniu

2.2.2 Resurse materiale şi financiare
Pentru unitatea de pe str. 22 Decembrie nr. 6, datele caracteristice sunt următoarele:
Spaţii funcţionale:
 Spaţii de învăţământ: 21 săli de clasă, 3 laboratoare de informatică, 2 laboratoare, 5 ateliere
şcoală, 1 teren sport, 1 sală sport,
 Spaţii anexă: 1 corp clădire cămin, bibliotecă
 Spaţii administrative: 1 cabinet director, 1 cabinet director adjunct, secretariat, contabilitate,
Unitatea funcţionează în 2 schimburi, durata orei de curs / activităţilor didactice fiind de 50 minute,
iar a pauzelor / activităţilor recreative fiind de 10 minute respective pauză mare de 10 minute.
Pentru Şcoala Gimnazială nr. 2 de pe str. Gh. Bariţiu nr. 9, datele caracteristice sunt următoarele:
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Spaţii funcţionale:
 Spaţii de învăţământ:
o Școală cu 10 săli de clasă,
o Grădiniță cu 2 săli de clasă funcționale
o 1 teren de sport,
o 1 sala de sport
 Spaţii anexă: bibliotecă
 Spaţii administrative: 1 cabinet director, 1 secretariat, spaţiu depozitare laptele şi cornul
Unitatea funcţionează în 2 schimburi, durata orei de curs / activităţilor didactice fiind de 50 minute,
iar a pauzelor / activităţilor recreative fiind de 10 minute.
Utilităţi:
Şcoala Gimnazială nr. 2 dispune de următoarele utilităţi:
 energie electrică şi sistem de încălzire centrală de la reţeaua de termoficare
 alimentare cu apă din reţeaua stradală, grupuri sanitare cu apă curentă
 telefon, conectare Internet
 spaţiu amenajat pentru colectarea gunoiului
Biblioteca şcolii dispune de un fond de carte cu următoarele caracteristici:
 număr de volume: 24.978 /liceu +540 /Sc. Gim. Nr. 2
 domeniul de referinţă: beletristică, pedagogie şi metodica specialităţilor, ştiinţă şi tehnică
Dotarea cu echipamente IT şi multimedia a spaţiilor de instruire este următoarea:
Dotarea laboratoarelor de informatică:
- 1 laborator SIVECO , sala 10 cu câte 25 de calculatoare
- 2 laborator de informatică, sala 2 și sala 3 cu câte 25 de calculatoare
- 1 laborator de informatică la Şcoala Gimnazială nr.2 cu 12 calculatoare
2.2.3 Lista proiectelor de CDS / CDL avizate şi aplicabile din anul şcolar 2022-2023
CDȘ-urile și CDL-urile aplicabile în anul școlar 2022-2023 țin cont de opțiunile elevilor și
necesitățile de realizare a normelor didactice. Ele se regăsesc în tabelele următoare:
Tabel centralizator cu situaţia disciplinelor opţionale:
Programă
Cadrul didactic
Clasa avizată
propunător
MEC/ISJ
Cercel Ana Maria
V
ISJ
Paraschiv Camelia
Obogeanu
Gheorghița

Planificare
avizată
şef
catedră/director
Da

Gimnaziu Abordarea jocurilor logice
și a elementelor de
programare pentru școlari

Cercel Ana Maria
Paraschiv Camelia
Obogeanu
Gheorghița

VI

ISJ

Da

3.

Gimnaziu HTML pentru începători

VII

ISJ

Da

4.

Gimnaziu HTML pentru începători

Cercel Ana Maria
Paraschiv Camelia
Obogeanu
Gheorghița
Manolea Mihaela
Cercel Ana Maria
Paraschiv Camelia
Obogeanu
Gheorghița
Manolea Mihaela

VIII

ISJ

Da

Nr.
crt.

Nivelul
de studiu

1.

Gimnaziu Abordarea jocurilor logice
și a elementelor de
programare pentru școlari

2.

Denumirea opţionalului
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Matematică
Matematică
Matematică
Matematică
Cunoașterea mediului prin
știință
Gimnaziu Știința aplicată în viața de
zi cu zi
Gimnaziu Aplicațiile matematicii în
științe
Gimnaziu Științele
limbajul
Universului
Gimnaziu
Gimnaziu
Gimnaziu
Gimnaziu
Gimnaziu

Marioane Cristiana
Marioane Cristiana
Marioane Cristiana
Marioane Cristiana
Marioane Cristiana
Marița Mihaela
Marioane Cristiana
Marița Mihaela
Marioane Cristiana
Marița Mihaela
Marioane Cristiana
Marița Mihaela

V
VI
VII
VIII
V

MEC
MEC
MEC
MEC
ISJ

Da
Da
Da
Da
Da

VI

ISJ

Da

ISJ

Da

ISJ

Da

VII
VIII

LISTA CURSURILOR OPŢIONALE de tip C.D.L./C.D.Ș. - aria curriculară „TEHNOLOGII”
ÎNVĂȚĂMÂNt PROFESIONAL ȘI TEHNIC - LICEU - Anul şcolar 2023-2023

Domeniul
de
pregătire

Mecanică
Electronic
a
automatiz
ari

Specializar
ea

Denumirea
CDL

Tehnician
proiectant
CAD
Tehnician
operator
tehnica de
calcul

Aplicații în
domeniul
mecanic
Circuite
electronice
în tehnica de
calcul

a IXa
a Xa

Forma de
învățămâ
nt / Liceu

Perioa
da de
avizare
(1-2
ani)

AVIZ
AGENT
ECONO
MIC
(DA/N
U)

Nr
ore

Cadre didactice
propunătoare

Cadre
didactic
e care
au în
încadra
re CDL

Liceu/zi

1 an

Da

90

Goncea Florin,
Șopotiuc Dorin

Codrea
Corina

EM Livezeni

90

Obogeanu
Gheorghita,Cerc
el Ana Maria,
Kiminich Daniel

Bucși
Velescu
Dorina

SC Centrul
de calcul
INFO 98 SA

Parasch
iv
Camelia

SC Centrul
de calcul
INFO 98 SA

Liceu/zi

1an

Da

Agenti
economici
parteneri
în
elaborarea
programei/
implement
are

a XIa

Liceu/zi

1 an

DA

64

Paraschiv
Camelia, Boboc
Mariana,Goia
Lidia, Cercel
Anamaria

a
XIIa

Liceu/ser
al

1an

Da

132

Gales Zina,
Niculescu Oana

Bucsi
Velescu
Dorina

EM Livezeni

Tehnologii
multimedia

a
XIIa

Liceu/ser
al

132

Obogeanu
Gheorghita,Cerc
el Ana Maria,
Kiminich Daniel

Khimini
ch
Daniel

SC Centrul
de calcul
INFO 98 SA

Mecanica

Tehnician
proiectant
CAD

Executarea
schitei in
AUTOCAD

a
XIIa

Liceu/ser
al

1an

Da

132

Goia
Lidia

SC Centrul
de calcul
INFO 98 SA

Mecanica

Tehnician
proiectant
CAD

Realizarea
desenului de
ansamblu in
AutoCAD

a
XIIIa

Liceu/ser
al

1an

Da

116

Boboc
Marian
a

SC Centrul
de calcul
INFO 98 SA

Mecanică

Tehnician
proiectant
CAD

Mecanica

Tehnician
mecanic
pentru
întreținere
și reparații

Electronic
a
automatiz
ari

Tehnician
operator
tehnica de
calcul

Instrumente
moderne de
proiectare
asistată pe
calculator
Tehnologii
moderne de
prelucrare a
semifabricat
elor

Clas
a

1an

46

Da

Paraschiv
Camelia, Boboc
Mariana,Goia
Lidia, Cercel
Anamaria
Paraschiv
Camelia, Boboc
Mariana,Goia
Lidia, Cercel
Anamaria

Electronic
a
automatiz
ari

Mecanica

Tehnician
operator
tehnica de
calcul
Tehnician
mecanic
pentru
întreținere
și reparații

Instalarea
unui sistem
de operare în
rețea

a
XIIIa

Liceu/ser
al

1an

Da

Exploatarea
masinilor,
utilajelor si
instalatiilor

a
XIIIa

Liceu/ser
al

1an

Da

116

Obogeanu
Gheorghita,Cerc
el Ana Maria,
Kiminich Daniel

Cercel
Ana
Maria

SC Centrul
de calcul
INFO 98 SA

116

Bucsi Velescu
Dorina

Galeș
Zina

EM Livezeni

LISTA CURSURILOR OPŢIONALE de tip C.D.L./C.D.Ș. - aria curriculară „TEHNOLOGII”
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC - ÎNV. PROFESIONAL - Anul şcolar 2023-2023
Domeniul
de
pregătire

Denumire
a
Calificării
profesion
ale

Mecanica

Mecanica

Estetica si
igiena
corpului
omenesc

Electric

Industrie
textila,
pielarie
Mecanica

Estetica si
igiena
corpului
omenesc

Estetica si
igiena
corpului

Mecanic
auto
Lăcătuș
mecanic
prestări
servicii

Frizer,
c o af o r
maichiuris
t,
pedichiuri
st
Electrician
exploatar
e centrale,
stații și
rețele
electrice
Confectio
ner
produse
textile
Mecanic
auto

Frizer,
c o af o r
manichiuri
st,
pedichiuri
st
Frizer,
c o af o r
maichiuris

Denumire
CDL

Anul

Forma de
învățămâ
nt
Invățămâ
nt
profesion
al (IP)

Perioa
da de
avizar
e (1-2
ani)

AVIZ
AGEN
T
ECON
OMIC
(DA/N
U)

Nr.
ore

Cadre didactice
propunătoare

Cadre
didactic
e care
au în
încadrar
e CDL

Agenti
economici
parteneri în
elaborarea
programei/
implementa
re

Aplicatii in
domeniul
mecanic

a IXa

1 an

DA

150

Sopotiuc Dorin,
Goncea Florin

Robu
Gabriela

EM Livezeni

Realizarea de
constructii
metalice prin
utilizarea
lucrarilor de
lacatuserie
Lucrari de
ingrijire in
manichiura

a IXa

Invatama
nt
profesion
al
Invatama
nt
profesion
al special

1 an

DA

120

Vintan Luminita

Buzgar
Liliana

EM Livezeni

a IXa

Invatama
nt
profesion
al

1 an

DA

150

Sfia Merei
Ramona

Unguraș
Lavinia

SC
NICO&JAKIE
STYLE SRL

Aplicații
practice în
domeniul
electric

a
IX_a

Învățămâ
nt
profesion
al

1 an

DA

150

Hanumolo
Daniela

Buzgar
Liliana

SC Stadielco
SRL

Abilități
practicetextile

a IXa

Invatama
nt
profesion
al special
Invatama
nt
profesion
al
Invatama
nt
profesion
al special

1 an

DA

120

Popa Mirela

Popa
Mirela

Conca
Gheorghița
Cristina PFA

1 an

DA

270

Colda Ovidiu

Sopotiu
c Dorin

SC Socom
Unirea
Unitatea 65

1 an

DA

270

Sfia Ramona

Oance
Tatiana

II Bâtcău
Elisabeta

Invatama
nt
profesion

1 an

Da

120

Tinichigerie
vopsitorie
auto

aX-a

a X-a

Estetica si
ingrijirea
parului
Estetica si
ingrijirea
parului

a X-a

Sfia Ramona
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Oltan
Irina

SC NINA
PROD COM
PREST

omenesc

Mecanica

t,
pedichiuri
st
Lăcătuș
mecanic
prestări
servicii
Mecanic
auto

Mecanica

Estetica si
igiena
corpului
omenesc
Industrie
textila,
pielarie

Frizer,
c o af o r
maichiuris
t,
pedichiuri
st
Confectio
ner
produse
textile
Lăcătuș
mecanic
prestări
servicii

Mecanica
Lăcătuș
mecanic
prestări
servicii
Mecanica

Estetica si
igiena
corpului
omenesc

Mecanica

Frizer,
c o af o r
maichiuris
t,
pedichiuri
st

Sudor

al special

Operatii
tehnologice
de lacatuserie
folosite in
metaloplastie
Mentenanța
motoarelor cu
ardere internă
pentru
autovehicule

a X-a

1 an

a XIa

Tehnici în
coafarea
parului
a XIa

a XIa

a
XII-a

Produse
artizanale din
metal
Tehnici de
lucru în
coafarea
parului

Baze practice
de sudare
prin topire

Da

120

Invatama
nt
profesion
al special
1 an

Da

1 an
Invatama
nt
profesion
al
Invatama
nt
profesion
al

1 an

1 an

Da

Da

Da

Sopotiu
c Dorin

Sfia Merei
Ramona, Oltan
Irina

Oltan
Irina

Popa Mirela

Robu
Gabriela

Da

150

Invatama
nt
profesion
al special

Vintan
Andronache
Luminita,
Goncea Florin
1 an

Da

1 an

Da

EM Livezeni

SC Socom
Unirea
Unitatea 65

SC NINA
PROD COM
PREST
IMPEX SRL
Conca
Gheorghița
Cristina PFA

210
Vintan
Andronache
Luminita,
Goncea Florin

1 an

invataman
t dual

Colda Ovidiu,
Șopotiuc Dorin

300

Goncea
Florin
Vințan
Andron
ache
Luminiț
a

EM Livezeni

EM Livezeni

300

Invatama
nt
profesion
al special

a XIa

Codrea
Miclea
Corina

300

Invatama
nt
profesion
al special

a XIa

Vintan
Andronache
Luminita
300

Invatama
nt
profesion
al

a XIa

Desing
vestimentar
Asamblări
mecanice
folosite în
lucrări de
bricolaj

IMPEX SRL

300

Sfia Merei
Ramona, Oltan
Irina
Goncea Florin,
Dogaru
Florinela,
Donisa Adrian
Claudiu

Oance
Tatiana

II Bâtcău
Elisabeta

2.2.4 Relaţiile cu comunitatea
Ca parte componentă a practicii sociale, educaţia se raportează la societate şi individ, mijlocind în
mod specific raporturile lor, prin formarea şi integrarea individului în societate astfel încât acesta,
descoperind experienţele, valorile şi exigenţele societăţii, să creeze el însuşi valori şi să recreeze
socialul. În contextul asumării acestei realităţi, şcoala trebuie să construiască punţile necesare între
societate şi individul pe care îl formează, iar proiectarea demersurilor sale în funcţie de nevoile acestora
poate fi instrumentul cel mai eficient.
De-a lungul timpului, CTDL a stabilit relaţii de colaborare şi de sprijin, reciproc avantajoase, cu diferite
segmente ale comunităţii locale.
Cel mai important dintre parteneriate este cel realizat cu familiile elevilor, ca beneficiare indirecte a
servicilor educaţionale şi de formare profesională oferite de şcoală.
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La nivelul întregii şcoli funcţionează „Asociaţia părinţilor”, a cărei „Adunare generală” este formată
din reprezentanţii delegaţi de comitetele de părinţi constituite la nivelul claselor. Această asociaţie şi-a
delegat la rândul său reprezentanţii în diferite structuri decizionale ale şcolii: Consiliul de Administraţie,
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, diferite grupuri de dialog social etc.
Alţi partenerii importanţi ai şcolii din mediul social sunt:
 Instituţiile administraţiei locale
• Primăria Municipiului Petroşani
• Consiliul Local Petroșani
• Inspectoratul Judeţean de Poliţie Hunedoara
• Inspectoratul General pentru Situaţii de urgenţă Hunedoara
• Inspectoratul de Jandarmi Petroșani
• Inspectoratul Teritorial de Muncă Petroşani
• Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara
• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Petroşani
• Agenţia Judeţeană de ocupare a forţei de muncă
 Organizaţiile nonguvernamentale
 Organizaţiile sindicale
Cei mai importanţi parteneri ai şcolii din mediul educaţional sunt:
- Universitatea Petroşani
- Casa Corpului Didactic
- Colegii tehnice, grupuri şcolare şi licee teoretice din Judeţul Hunedoara şi din ţară
Cu toate aceste instituţii şcoala derulează proiecte în următoarele domenii: orientarea şi
consilierea tinerilor în dezvoltarea unei cariere, formarea de abilităţi şi competenţe profesionale,
antreprenoriale şi comunicaţionale, mobilitate profesională a elevilor şi profesorilor, formarea continuă a
profesorilor în domeniul specialităţii şi cel al ştiinţelor psiho-pedagogice, acordarea de asistenţă şi sprijin
reciproc în derularea unor activităţi etc.
Segmentul partenerial cel mai semnificativ îl reprezintă cel economic. Domeniile prioritare de
colaborare cu agenţii economici parteneri sunt:
- instruirea practică a elevilor;
- orientarea profesională a elevilor;
- monitorizarea integrării profesionale a absolvenţilor;
- acordarea de consultanţă pentru elaborarea proiectelor de curriculum în dezvoltare locală şi elaborarea
unor auxiliare curriculare;
- realizarea unor studii de oportunitate privind programe de formare profesională iniţială şi continuă.
2.2.5 PARTENERII NOŞTRI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ
Școala nostră continuă relațiile de parteneriat pentru efectuarea practicii cu partenerii tradiționali, dar
și cu unii noi pentru efectuarea practicii de către elevii școlii profesionale.
Lista agenţilor economici cu care şcoala are încheiate protocoale de colaborare pentru practică
2023-2023
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Nr.
crt.
1.

Date contact operator economic
Denumirea operatorului economic
S.C.UNIMAT S.R.L.
S.C. SOCOM UNIREA NR 44 . S.R.L

0744 688 894 unimat99@gmail.com
0744584813 automoto.petrosani@yahoo.com

S.C. SOCOM UNIREA NR.65. S.R.L

0721276075 email:lovasion40@yahoo.com

S.C. G&M DENY S.R.L

0723347852 email:claponmiha@yahoo.com

S.C. JIUL COMALIMENT S.R.L.

0722347032 email: jiulcomaliment@yahoo.com

S.C. SEBASERVEX S.R.L

0760277134 email:aurelian.nicola@yahoo.com

S.C. SCORPIO CITY SERVICE S.R.L.

0737690777 email:carmenninascorpio@gmail.com

S.C SKYAUTOMOTO SERVICE S.R.LCHIRCU

0721929823 email:nicu.chircu@gmail.com

S.C. LASCAR AUTO MOTORS .S.R.L

.:0254545522 email:ovidiulascar@lascar-service.ro

S.C. AUTO SEBDAR S.R.L.

0762698831 email:lazarsebi55@yahoo.com

EM LIVEZENI

0254571204, livezeni@sdm-cenhd.ro

SC NINA PROD COM IMPEX SRL

725751569 oltanirina@gmail.com

Întreprindere Idividuală BÂTCĂU ELISABETA

763613499 , elisabetabitcau@gmail.com

SC NICO JAKIE 7STYLE SRL

0722811560, nicolofcristina@gmail.com

CONCA GHEORGHIȚA CRISTINA PFA

0784203367 concagheorghitacristina@gmail.com

S.C. STADIELCO S.R.L.

722348291, stadielco@gmail.com

S.C. AUTOSERVICE DN66 S.R.L

0721214108 email:autoservice_dn66@yahoo.com

S.C.ALECAS AUTO S.R.L

:0726639905 email::autoalecas@yahoo.com

SC APASERV VALEA JIULUI

0254543144, apaserv@asvj.ro

S.C.UNIMAT S.R.L.
S.C. SOCOM UNIREA NR 44 . S.R.L

0744 688 894 unimat99@gmail.com
0744584813 automoto.petrosani@yahoo.com

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

2.2.6. Proiecte educaționale internaționale
Activitatea Comisiei pentru programe de cooperare internaţională s-a concentrat în anul şcolar
2022-2023 atât în găsirea unor noi oportunităţi de colaborare externă în care să fie implicată şcoala, cât
şi în continuarea proiectelor aflate în derulare.
Proiecte și parteneriate educațioale:
An școlar 2022-2023
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Programe/Proiecte educaționale derulate în
anul 2023

ERASMUS+ ”Elevi Competitivi-VocațieEducație-Transnațională pentru Piața
Muncii, nr. de referință 2020-1-RO01KA102-079345, aflat la prima mobilitate în
Cipru
Erasmus+ - Reading is fun

Erasmus+ - „SOS: It is time to take action
for Technology Addiction”
EDU NETWORKS

Drops of S.T.E.A.M.

Institutul artizanilor și al drumului mătăsii
ROMANIA - CHINA

Scopul și obiectivele acestora

Realizarea de stagii de pregătire practică pentru elevii de la
școala profesională -calificarea mecanic auto în Cipru .
Obiective
-să cunoască modul de pregătire a automobilului pentru
exploatare
-să cunoască modul de întreținere și reparare a automobilelor
Program de instruire pentru profesori
Să facem internetul un loc sigur, care să ofere experiență
semnificativă și educațională pentru elevii noștri, prin activități
inspiraționale care îi vor motiva să folosească tehnologia într-un
mod responsabil, benefic.
Schimb de bune practici între cadre didactice din același cluster și
din clustere diferite
Proiectul este finanțat de PHERECLOS (Partnerships for
pathways to Higher Education and science engagement in
Regional Clusters of Open Schooling) iar scopul acestui proiect
este dezvoltarea unui program de mentorat între cele două țări,
mentorat în cadrul căruia fiecare partener vine cu partea sa de
cunoștințe și le partajează cu colegii.
Înființarea unor grupe de studiu care să cuprindă două categorii
de calificări din oferta liceelor și universităților partenere în
vederea efectuării unor schimburi de experință în China

Programul Internațional ECO-SCHOOL

Realizarea în colaborare cu Centrul Carpato-Danubian de
Geoecologie București a unor programe, acțiuni de voluntariat,
avtivități și proiecte cu caracter informațional, asistențial și
aplicativ, în domeniul educației pentru mediu

Proiectul eTwinning ”In Our Information
Technologies Lessons”

Scopul acestui proiect constă în dezvoltarea tehnologiei și
înbunătățirea educației prin integrarea instrumentelor Web 2.0

Proiectul eTwinning ”"The Taste of
Exploring with Games"
Proiectul eTwinning ”stella: european
student magazine”
„Când vine toamna pe la noi...”

Lumea mea - lumea copilăriei

Zâmbet de copil în zbor de fluturi
Învățăm și dăruim
Cum ne alegem cariera

Obiectivul meu - Liceul

Scopul acestui proiect este de a ne îmbarca, cu toții, spre o
aventură în lumea culturală, aventură facilitată de jocurile create.
In acest proiect, 6 școli din țări diferite realizează o revistă.
Articolele sunt scrie în engleză, franceză, germană și spaniolă.
Dezvoltare personală, schimb de experiență, optimizarea
resurselor și metodelor de integrarea socio-educațională a elevilor
inclusiv a celor cu CES, în vederea prevenirii abandonului școlar
și pregătirii acestora pentru viață.
Organizarea unor activități educatiev împreună cu partenerii
Dezvoltare personală, schimb de experiență, optimizarea
resurselor și metodelor de integrarea socio-educațională a elevilor
inclusiv a celor cu CES, în vederea prevenirii abandonului școlar
și pregătirii acestora pentru viață.
Schimb de experienta/promovarea scolii
Asigurarea educației și formării profesionale de calitate;
Continuarea studiilor după absolvire în nivelul superior
Informarea elevilor de gimnaziu în vederea orientării școlare și
profesionale despre oferta educațională a colegiului / liceului ;
Facilitarea alegerilor privind continuarea studiilor pentru elevii de
gimnaziu
51

Lumea mea - Lumea copilăriei

Elevii noștri, viitori studenți

Noaptea cercetătorilor europeni 2022

Implicarea în activități extracuriiculare a elevilor cu autism /
deficiențe mintale / alte dizabilități
Consilierea elevilor în vederea identificării celor mai adecvate
modalități de continuare a studiilor la nivel de studii universitare
de licență; participarea elevilor și a cadrelor didactice la activități
extracurriculare organizate în cadrul Universității din Petroșani
Participarea la expoziția organizată de Universitarea din Petroșani
cu ocazia Nopții cercetătorilor europeni și cooperarea cu aceștia
în scopul dezvoltării unor abilități specifice

Impreună pentru o lume mai bună

Parteneriat de colaborare cu D.G.A.S.P.C. Hunedoara în vederea
îmbunătățirii vieții beneficiarilor din cadrul Centrului Specializat de
zi pentru resocializarea copilului predelicvent și delicvent provenit
din familii dezorganizate Petroșani

Strategii la nivelul factorilor educaționali
privind combaterea abesenteismului și
abandonului școlar

Participarea la proiectul și simpozionul regional ”Strategii la nivelul
factorilor educaționali privind combaterea abesenteismului și
abandonului școlar”

Județul meu - Tradiție și turism

Desfășurarea, împreună cu școlile partenere, a unor activități
cultural artistice: folclor, tradiții și obiceiuri

Educație pentru o viață sănătoasă

Organizarea unor activități din domeniul ecologie și protecția
mediului
Desfășurarea unor activități specifice domeniului cultural artistic
cum ar fi folclor, tradiții și obiceiuri locale.

Trecut, prezent și viitor în percepția elevilor
Proiectare în AUTOCAD și GEMINICAD

Participarea la schimburi de bune practici și concursuri specifice
domeniului tehnic

Imagini de neuitat

Desfășurarea unor activități, împreună cu partenerii, pe teme de
arte vizuale

Consumator informat - viitor asigurat
Punguța cu două cărți

Desfășurarea, împreună cu partenerii, a unor teme pe teme de
ecologie și protecția mediului
Proiect-pilot ce încurajează lectura cu copiii, începând de la
naștere – cu scopul de a-i expune pe părinții din zone
defavorizate la mesaje despre importanța cititului împreună.

Ziua internațională a cititului împreună

Implicarea comunității locale în activități de dezvoltare a
capacităților de citire-screre prin activității extracurriculare

ȘANSA DE A DEVENI MESERIAȘ

Campanie de promovare a învățământului profesional și tehnic

Campania națională de educație digitală

Organizarea și participarea la competiții de educație digitală

O săptămână fără violență

Desfășurarea, sub îndrumarea CJRAE HD a unor activități de
combatere a violenței în școli

Săptămâna Națională a Voluntariatului

Desfășurarea unor activități de voluntariat, sub îndrumarea PRO
VOBIS ROMANIA

Târgul ofertelor educaționale

Participarea la acțiuni de promovare a imaginii școlii

Arc peste timp, 50 de ani de școala vieții

Schimb de impresii și experiență între promoția 1971 și promoția
2022 a Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida Petroșani

Robotics Valley #LunaFest

Promovarea activităților extracurriculare desfășurate în cadrul
liceului nostru și participarea cu exponate la expoziția Robotics
Valley

CODE WEEK

Desfășurarea unor activități de familiarizare a liceenilor cu Micro:
Bit

Erasmus Days la Leonida

Desfășurarea unor activități specifice programelor Erasmus +

Outdoor Classroom Day

Desfășurarea unor ore în aer liber

Climate Action Project

Scopul acestui proiect este de a conduce spre o schimbare a
stilului de viță în rândul elevilor, prin educație
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InfinitEdu - Literatie + STEM
Citeste-mi 100 de povești

Dezvoltarea competentelor cheie ale elevilor.
Proiect finanțat de OvidiuRo, al cărui scop este dezvoltarea
capacității de citire și înțelegere a unui text

Proiectul județean ”Tineri creativi și
talentați”
”Nota 10 la purtare!”

proiect de reducere a violenței fizice și psihologice în mediul
școlar,
realizat în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție
Hunedoara,
Februarie
–
Iunie
2023

proiectul ROSE, proiect finanțat de Banca
Mondială
SAFE – SĂNĂTATEA
ASIGURATĂ FERM ȘI EFICIENT
”Învățăm împreună!”

Prin
proiect
vor
fi achiziționate materiale și echipamente necesare pentru
curățenia
și
igiena
spațiilor
școlare, în vederea protejării sănătății elevilor
898.400 lei în cadrul schemei de granturi din Planul Național
de Reducere a Abandonului Școlar

„A doua șansă cu dascăli de prima mână”
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2.3 Analiza SWOT a mediului intern
2.3.1. Dezvoltare curriculară
S - PUNCTE TARI
W - PUNCTE SLABE
- Şcoala derulează programe de formare profesională - O parte dintre ateliere şi laboratoare
iniţială la toate nivelele ÎPT ( 3,4 şi 5).
necesită dotări cu echipamente noi.
- Pentru toate programele desfăşurate şcoala dispune de - imposibilitatea
asigurării unor
documentele curriculare necesare
condiţii
minimale
de
dotare
- Unitatea este autorizată ca şcoală de şoferi pentru pentru o parte din calificări conduce la
categoria B
reducerea ofertei școlii.
- Şcoala a dezvoltat parteneriate cu agenţi economici locali -oferta CDL nu-i motivează pe toți
şi cu instituţii din domeniul educaţiei
elevii
- Se identifică nevoile reale de formare, iar rezultatele -numărul mare de absențe a elevilor
acestor cercetări fundamentează oferta şcolii.
- părăsirea timpurie a școlii sau chiar
- Planul de şcolarizare este realizat 100%.
abandon școlar
- Programele pentru CDS/CDL se sprijină pe proiecte -rezultate slabe la examenele naționale
locale concrete şi au avizele CLDPSFP şi a ISJ
- încadrarea psihologului scolar la un
- Se desfăşoară activităţi de informare cu privire la număr foarte mare de elevi(liceu+şc.
programele oferite. Elevilor li se oferă informaţii, orientare gen)
şi consiliere pentru continuare a studiilor.
- Beneficiarii direcţi (elevii) şi cei indirecţi (părinţii şi
comunitatea locală) participă la luarea deciziilor prin
reprezentanţi desemnaţi în mod democratic.
- Elevii beneficiază de asistenţă psiho-pedagogică
specializată. Se identifică şi se aplică strategii de
intervenţie pt. elevii cu cerinţe educative speciale.
- Progresul elevilor este monitorizat şi înregistrat; se
proiectează acţiuni de sprijin pentru elevii pentru
îmbunătăţirea performanţelor acestora
- Şcoala beneficiază de experienţa unor profesori care au
participat la stagii de formare în cadrul programelor
PHARE, POSDRU şi „A doua şansă”
- învăţământ „A doua şansă”;
- rezultate bune obţinute la concursurile şcolare
(la nivel judeţean)
-activităţi extracurriculare atractive
-elaborarea şi derularea de proiecte educative;
-obținerea acreditării pentru învățământ special
profesional în 2020
O - OPORTUNITĂŢI
T - AMENINŢĂRI
- valorificarea ofertei prin CDS/CDL pentru diminuarea -percepţia
distorsionată
asupra
fenomenului de absenteism
valorilor promovate de şcoală din
- autorizarea şcolii ca furnizor de formare profesională partea grupului ţintă
pentru calificări cu o dinamică pozitivă pe piaţa muncii şi - deprecierea relaţiilor parteneriale cu
dezvoltarea unor forme de şcolarizare cu taxă
comunitatea datorită slabei motivări a
- oferte de proiecte europene
acesteia
pentru
sprijinirea
- sprijin din partea comunităţii locale derularea unor invăţământului
proiecte de protecţia şi susţinere educaţională a
colectivităţilor vulnerabile - copiilor instituţionalizaţi
- valorificarea parteneriatelor în îmbunătăţirea tranziţiei de
la şcoală la locul de muncă
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2.3.2. Dezvoltare resurselor umane
S - PUNCTE TARI
- Acoperirea posturilor cu personal didactic
calificat este de 98%
- 61% cadre didactice cu gradul I
- Există o definire clară a responsabilităţilor
angajaţilor şi a criteriilor de performanţă
după care vor fi evaluaţi.
- Majoritatea cadrelor didactice au
disponibilitate pentru formare profesională
continuă şi perfecţionare
- Colectivul profesoral are experienţă în
derularea unor programe.
Relaţiile
interpersonale
existente
favorizează crearea unui climat educaţional
stimulativ.
- Există receptivitatea pentru lucrul în echipă.
- Coeziunea grupurilor operative de lucru
este bună.
- Există disponibilitate pentru integrarea
noilor veniţi.
-Exista cadre didactice cu competenţe
pentru lucrul cu elevi cu nevoi speciale şi
pentru şcoli inclusive dezvoltate prin progam
postuniversitar
- Exemplele de bună practică sunt
popularizate la nivelul catedrelor, şcolii şi
judeţului.

W - PUNCTE SLABE
-

-

-

-

-

-
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Conservatorismul
şi
rezistenţa
la
schimbare fac ca în procesul didactic să
persiste mentalităţi care plasează
profesorul în centrul atenţiei şi nu elevul.
Comunicarea cu părinţii este deficitară la
nivelul unor clase.
Competenţe reduse ale unor
cadre
didactice pentru aplicarea metodelor
centrate pe elevi şi metode evaluare
scăderea motivaţiei şi interesului pentru
activităţile de formare continuă;
încadrarea unor profesori în 2 şcoli
ceea ce duce la implicarea redusă a
acestora în viaţaşcolii şi a comunităţii;
deviaţiile de comportament ale unor elevi
Număr mare de elevi ce provin din familii
cu
probleme
sociale,
familii
monoparentale,
părinţi
plecaţi
în
străinătate
Implicarea insuficientă a părinţilor în
problemele elevilor
Dezinteresul manifestat de elevi și familie
în dobândirea unor calificări pe anumite
domenii;
Insuficienta dezvoltare la elevi a
capacităţii de adaptare şi învăţare de-a
lungul vieţii;
Absenteismul
Număr mare de elevi cu situație
neîncheită în învățămâtul obligatoriu
Elevii școlarizați obțin note mici la
testările naționale sau nu le promovează
Număr mare de elevi în risc de abandon
școlar în învățămâtul obligatoriu
Procent mic de absolvenți care se înscriu
la examenele finale
Procent mic de absolvenți care
promovează Examenul de Bacalaureat

O - OPORTUNITĂŢI
- organizarea unor activităţi metodice care să
favorizeze
împărtăţirea
experienţelor
personale, creşterea coeziunii grupului, o mai
bună
comunicare
şi
diseminare
a
informaţiilor
valorificarea
parteneriatelor
cu
Universitatea de Petroşani şi Casa Corpului
Didactic şi agenţii economici pentru
derularea unui program de dezvoltarea
resurselor umane din şcoală;
- posibilitatea
participării
la
diferite
cursuri şi stagii de formare organizate
de MEN, ISJ Hd, CCD,

T - AMENINŢĂRI
- scăderea motivaţiei şi interesului pentru
activităţile de formare contnuă;
- apariţia unor tensiuni şi conflicte;
- scăderea prestigiului şi deprecierea imaginii
cadrelor didactice;
- scăderea performanţei şcolare a elevilor pe
fondul dezinteresului familiilor pentru
evoluţia şcolară a elevilor.
- implicarea la un nivel redus a familiei în
viaţa şcolară, ceea ce poate crea dificultăți în
proiectarea politicii școlii pe baza nevoilor și
așteptărilor acestora;
- Scăderea populaţiei şcolare;
- Reducerea numărului de clase;
- Posibilităţile financiare ale familiei sunt
limitate;
- Creşterea numărului de elevi care
abandonează şcoala;

2.3.3. Dezvoltarea resurse materiale şi financiare
- S - PUNCTE TARI .
- Spaţiile destinate activităţilor manageriale,
de secretariat şi administrative se află într-o
stare fizică foarte bună şi beneficiază de o
dotare cu echipamente corespunzătoare
- Şcoala dispune de fonduri extrabugetare.
- Cabinetele de informatică au beneficiat de
achiziţii recente din sponsorizări.
- închirierea unor spaţii;
- -spaţiu şcolar adecvat;
- mediu educogen optim şi securizant
- -existenţa reţelei de conectare la internet;
- -dotarea şcolii cu materiale şi mijloace
didactice noi şi moderne
- -existenţa autorizaţiei sanitare cu exceptia
scolii gimnaziale;
- Dotări prin proiectul Rose
O - OPORTUNITĂŢI
- descentralizare şi autonomie instituţională
- valorificarea parteneriatului cu comunitatea
locală (primărie, agenţi economici, părinţi)
pentru reabilitarea spaţiilor de instruire
- închirierea unor spaţii;
- atragerea de fonduri prin proiecte

W - PUNCTE SLABE
-Gardul școlii deteriorat mai ales în dreptul
cimitirului
-Asfaltul din curtea școlii deteriorat
-Număr mare de cazuri de violență
-Acoperișurile de la sălile de sport, cămin și
Școala Nr.2 deteriorate
-Terenul de tenis necesită înlocuirea
mochetei
-neobținerea autorizației sanitare pentru
Școala Gimnazială

T - AMENINŢĂRI
administrarea
necorespunzătoare
a
resurselor materiale şi financiare existente
conduce la subfinanţarea unor domenii
prioritare de activitate
- degradarea spaţiilor şcolare şi a dotărilor
- suspendarea autorizaţiilor de funcţionare
(uzarea morală a echipamentelor existente
datorat ritmului accelerat al progresului
tehnologic
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2.3.4. Dezvoltarea resurse comunitare
S - PUNCTE TARI
- Şcoala are un parteneriat solid cu
organizaţii şi instituţii din toate segmentele
comunităţii locale sau din ţară
- Partenerii comunitari participă la luarea
unor decizii privind politicile educaţionale
ale şcolii prin reprezentanţi desemnaţi în mod
democratic
- Colaborarea cu partenerii comunitari în
domeniul economic şi cel educaţional se
realizează în vază unor convenţii sau
protocoale care precizează în mod clar
domeniile de interes şi direcţiile de acţiune
- Scoala aplică şi implementează proiecte
Erasmus+ care contribuie la dezvoltarea
parteneriatelor
europene
,
facilitând
mobilitatea educaţională şi profesională
- valorificarea parteneriatelor cu instituţiile
din
domeniul culturii în organizarea unor
activităţi
extracurriculare
- valorificarea parteneriatelor cu centrele
culturale pentru stabilirea unor relaţii cu
unităţi şcolare din spaţiul European
O - OPORTUNITĂŢI
- disponibilitatea şi responsabilitatea unor
instituţii de a veni în sprijinul şcolii
- valorificarea parteneriatelor cu agenţii
economici pentru inserţia profesională a
absolvenţilor
- valorificarea parteneriatelor cu şcolile din
ciclul
gimnazial
pentru
culegerea
informaţiilor privind opţiunile elevilor şi
eficientizarea proceselor de ofertare a
programelor şcolii
- valorificarea parteneriatelor cu instituţiile
din domeniul culturii în organizarea unor
activităţi extracurriculare
- valorificarea parteneriatelor cu centrele
culturale pentru stabilirea unor relaţii cu
unităţi şcolare din spaţiul european
- Acordarea premiilor “Margareta Dima ”
şefului de promoţie la liceu şi celui cu
rezultatele cele mai bune la examenul de
bacalaureat
de
către
Asociația
Infomation&Quality Education din Petroșani

W - PUNCTE SLABE
- Parteneriatul cu părinţii are un grad ridicat
de formalism, în detrimentul eficienţei şi
implicării acestora în viaţa şcolii.
- Relaţiile cu organizaţii non-guvernamentale
sunt timide.
- Parteneriatul cu şcolile din învăţământul
gimnazial în domeniul orientării şcolare este
slab dezvoltat.

T - AMENINŢĂRI
- organizarea defectuoasă a activităţilor de
parteneriat conduce la diminuarea efectelor
scontate
- instabilitate la nivel social şi economic a
instituţiilor potenţial partenere
- nerezolvarea
decătre
primării
a
problemelor legate de sprijinirea elevilor
navetişti şi a celor care provin din familii cu
situaţie socio-profesională precară
unii parteneri pentru desfășurarea pregătirii
practice a elevilor nu înțeleg importanța a
cestei activități și nu acordă sprijin școlii sau
nu acceptă colaborarea efectivă cu școala
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2.4. REZUMAT AL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE
Autoevaluarea activitatii scolii a relevat faptul ca prioritățile în dezvoltarea
învatamântului profesional și tehnic, identificate la nivel regional si local, au constituit
obiective de referinta pentru scoala noastra, necesitând dezvoltare în continuare. Au fost
identificate priorități noi ale școlii pentru perioada urmatoare, care necesita stabilirea de
obiective și actiuni prin Planul de Acțiune al Școlii.





















Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ
Asigurarea şanselor egale în formarea profesională
Integrarea elevilor cu nevoi speciale
Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă
Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern
Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională
Îmbunătăţirea accesului la informare
Dezvoltarea educaţiei la cerere - formarea profesionalã a adulţilor
Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional al Calităţii (în
special pentru ICE, programe de sprijin, învăţare asistată de calculator, educaţie la
cerere)
Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii
defavorizate.
Orientarea şi consilierea privind cariera și dezvoltarea personală a a elevilor .
Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva descentralizării
Dezvoltarea departamentului de marketing educaţional. Promovarea rezultatelor şi
valorilor şcolii.
Creșterea numărului de elevi implicați în activitățile extracurriculare
Scăderea ratei absenteismului şi a abandonului şcolar.
Creșterea ratei de absolvire a claselor terminale
Creșterea numărului de elevi care își continuă studiile după absolvirea școlii
profesionale
Creșterea numărului de absolvenți care participă la examenul de bacalaureat
Creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat
Gestionarea eficientă a resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare
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Partea a 3-a
PLAN DE ACŢIUNE - perioada 2022-2025
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PRIORITATEA 1 Crearea unui cadru adecvat pentru creşterea calităţii în educaţie
OBIECTIV 1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate
TINTA :
Toții elevii sunt sprijiniţi să găsească informații conform nevoilor individuale
de învățare
Context: Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic, recomandă autoevaluarea
activităţii în scopul identificării aspectelor care au nevoie de îmbunătăţire. Analiza internă
efectuată arată că strategiile de predare-învăţare-evaluare folosite de cadrele didactice sunt
variate, dar nu sunt tot timpul adaptate stilurilor individuale de învăţare, abilităţilor şi
motivării fiecărui elev. Resursele materiale ale şcoli necesitã îmbunãţãţiri.
Măsuri/ Rezultate
Data pana Persoana/
Parteneri Sursă de
Acţiuni
aşteptate
la care vor persoanele
implicați
finanţare
pentru
(măsurabile)
fi finalizate responsabile
atingere
a
Obiectivului(
ce trebuie să
se întâmple)
Realizarea
Planul
Octombrie
Responsabi
planului
operaţional
CEAC
operaţional
privind
privind
asigurarea
asigurarea
calităţii educaţiei
calităţii
educaţiei
Evaluarea
Cunoaşterea
septembrie
Cadrele
extrabugetare
iniţială
nevoilor de
didactice
instruire,
educaţie şi
formare
Organizarea
Programe de
Octombrie
Responsabili
ISJ. Hd
extrabugetare
programelor
consultaţii,
comisii
de recuperare meditaţii şi
metodice
şi
pregătire
consolidarea
suplimentară/dife
cunoştinţelor renţiată
şi
deprinderilor
Implementare Cel puțin 80 %
Permanent
Echipa
extrabugetare
a metodelor
din cadrele
managerialã
active de
didactice aplicã
a şcolii
învăţare şi a
metodele active
Responsabilii
metodelor
de învãţare
comisiilor
alternative de
metodice
evaluare
Adaptarea
Cel puțin 90 %
Permanent
Cadrele
stilului
de din activitățile
didactice
predare şi a
didactice și lecţii
strategiilor la ţin cont de
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particularităţil nevoile de
e şi nevoile
învăţare ale
de învăţare
elevilor
ale elevilor
Respectarea
Raport de
An școlar
Director
Parteneri
riguroasă a
monitorizare a
Responsabil
instruire
standardelor
aplicării
arie curriculară practică
de pregătire
standardelor
Tehnologii
profesională
în procesul
didactic
Identificarea
Bază de date cu
Octombrie
Psihopedagog Elevi
elevilor cu
elevii cu nevoi
și când este Profesori
părinți
nevoi
speciale(de orice cazul
Diriginți
speciale
natură )
Obiectiv 2.Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi
obţinerea unor rezultate bune la examenele naţionale.
ȚINTA Creșterea cu 20 % a rezultatelor la examenele naționale până în 2025
CONTEXT Rezultatele nemulţumitoare obţinute la examene naţionale
Diversificarea activități
Permanent
Echipa
extrabugetare
şi
didactice
managerialã
modernizarea atractive și
a şcolii
strategiilor
motivante
Responsabilii
de predarecomisiilor
învăţare, în
metodice
scopul :
Cadrele
-stimulării
didactice
interesului
elevilor
pentru
pregătire;
-încurajării
participării
active elevilor
în
desfăşurarea
orelor
didactice;
-transferului
de cunoştinţe
între
disciplinele
de studiu;
-dezvoltării
capacităţii de
autoevaluare
a
performanţelo
r
-stimulării
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potenţialului
creativ
al
elevilor
Asigurarea
unui program
de activităţi
remediale/pre
gătire
suplimentară
a elevilor din
anii terminali
la disciplinele
prevăzute cu
probe la
examenele
naţionale
Organizarea
şi
desfăşurarea
simulării
examenului
de
Bacalaureat la
clasa a XII-a

Grafic
suplimentar de
pregătire

Octombrie

Directori
adjuncți
Responsabili
arii curriculare
Responsabilii
comisiilor
metodice

Elevii,
părinți

Raport
monitorizarea
desfășurării
simulării

După
calendarul
ISJ si
MENCS

Director
Directori
adjuncți

ISJ.HD
Profesori
elevi

Obiectiv 3. Reducerea absenteismului şcolar, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenţei
şi creşterea siguranţei elevilor
ȚINTA 1 Reducerea cu 20% a absenteismului a părăsirii timpurii a școlii și a abandonului
şcolar până în 2025.
ȚINTA 2 Reducerea cu 20% a actelor de violență și abateri disciplinare până în 2025.
ȚINTA 3 Creșterea ratei de absolvire a liceului cu 10%, până în 2025
CONTEXT Școala înregistrează un număr mare de absențe care în anumite situații conduc la
abandon școlar sau părăsirea timpurie a școlii.Unii elevi manifestă un comportament agresiv
înregisrându-se acte de violență mai ales la nivelul învățământului obligatoriu.
Încheierea
Protocoale de
Anual/Octo Director
Elevi,
unor
colaborare
mbrie
Directori
părinți,
protocoale de
adjuncți
cadre
colaborare cu
Consilier
didactice
Poliţia,
educativ
Instituții
Jandarmeria,
partenere
Agenţia
naţională
Antidrog,
Monitorizarea Grafice de
asigurării
monitorizare
securităţii
elevilor în
perimetrul
şcolilor şi în

zilnic (în
şcoală)

Director
Directori
adjuncți
Profesori
serviciu
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Elevii
Profes
orii

împrejurimi
Colaborarea
cu fundaţii şi
asociaţii
specializate

Actualizarea
Regulamentul
ui Intern
de
funcţionare
a unităţii şi
popularizar
ea acestuia
pe site-ul
şcolii,
afisarea
acestuia la
loc vizibil și
prelucrarea
la clasă

Protocoale de
colaborare

Octombrie
și de câte
ori este
nevoie

Regulament
Intern avizat în
Consiliu
Profesoral
Procese verbale
de prelucrare
semnate de la
toate clasele

Octombrie

Director
Directori
adjunct
Consilier
educativ

Elevi,
părinți,
cadre
didactice
Instituții
partenere
Director
Director
Directori
Directori
iadjuncțConsili adjunct
er educativ
Consilier
educativ
Diriginți

PRIORITATEA 2 Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare prin dezvoltarea bazei materiale şi
gestionarea eficientă a resurselor financiare
OBIECTIV 1 : Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii
ȚINTA 1 95% din spaţiile de instruire să fie favorabile integral predării învăţării
ȚINTA 2 Creşterea cu 30 % a resurselor de învățare și a facilităților logistice până în 2025
CONTEXT: Unitatea şcolară dispune de 4 clădiri , 3 clădiri cu săli de clasă, 2 clădiri cu ateliere
de practică, 1 sală de sport mare și 1 mică pentru gimnaziu , 2 terenuri de sport. O mare parte din
resursele de instruire sunt uzate fizic şi moral şi este prioritară înlocuirea acestora. Menţionăm că
există şi dotări mulţumitoare şi pentru disciplinele de cultură generală şi cele de cultură tehnică
obţinute prin proiecte sau venituri proprii.
Acţiuni pentru
Rezultate
Termen
Persoana
Parteneri:
Sursa de
atingerea
aşteptate
persoane
finanţare
obiectivului:
(măsurabile)
responsabile
1.1.1.1.1.1.1. Reparaţii
Reducerea
Vacanţe
Director
Consiliul
Bugetul local
curente la
pierderilor,
şcolare, ori Administrator Local
Venituri
grupuri sanitare Asigurarea
de câte ori şcolar
proprii
şi de instalaţii
condiţiilor
este nevoie
termice şi
igienicoelectrice
sanitare impuse
de legislaţie
1.1.1.1.1.1.2. Igienizare
Spaţii optime Vacanțe
Director,
Consiliul
Bugetul local
şcoalăde desfăşurare
Administrator local
si
fonduri
zugraveli,reparaţ a activităţilor
proprii
ii curente
1.1.1.1.1.1.3. Achiziţionare
Echipamente si Permanent
Director
MECTS
Fonduri
materiale
de materiale
Administrator EDUPRO Proiecte
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instruire practica
si
laborator
tehnologic
şi
materiale
didactice

necesare pentru
instruire
practică
si
laborator
tehnologic
pentru
domeniile
constructii,
mecanică,
estetică,
electromecanic
ă şi discipline
de
cultură
generală
1.1.1.1.1.1.4. Achiziţionare şi Mobilier
Cand
reparţii
de corespunzător
cazul
mobilier şcolar
şi suficient în
toate spaţiile de
învătământ
5. Dotarea
atelierelor școlare

8. Asfaltarea curţii
şcolii

6 ateliere
dotate cu
echipamente
utile
desfășurării
orelor de
practică
Curte asfaltată

Responsabili
arii curriculare

este Director
Administrator

1
Septembrie
2025

Director
Administrator
Contabil şef

Decembrie
2025

Director
Administrator
Contabil şef

Consiliul
Donaţii
Consultati Sponsorizări
v
al
părinţilor

MECTS
EDUPRO
Consiliul
Consultati
v
al
părinţilor
Primăria
Sponsori

Fonduri
Proiecte
Donaţii
Sponsorizări

Primaria

Venituri
extrabugetare

Sponsorizări
Proiecte

PRIORITATEA 3 Formarea resurselor umane ale şcolii
OBIECTIV 1 : Pregătirea profesională a cadrelor didactice, asigurarea condiţiilor pentru
evoluţia în carieră şi dezvoltare profesională
ŢINTA: Minim 80 % din cadrele didactice participante la cursuri de formare continuă până
în 2023
CONTEXT: Majoritatea cadrelor didactice care funcționează în unitatea școlară au experiență
didactică, au participat la numeroase cursuri de formare prin diverse programe.Sunt cadre
didactice tinere care urmăresc dezvoltarea personal
Acţiuni pentru
Rezultate
Termen
Persoana
Parteneri:
Sursa de
atingerea
aşteptate
persoane
Cost:
finanţare
obiectivului:
(măsurabile)
responsabile
Întocmirea
Program
octomb
Responsabil
ISJ.HD
Resurse
PROGRAMUL de
rie
comisie
CCD HD
bugetare
UI DE
perfecțion
perfecționar
UNIVERSIT Surse
PERFECȚION
are
e
ĂȚI
extrabuget
ARE CADRE
FURNIZORI
are
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DIDACTICE

DE
PROGRAME
Profesorii

Finantare
proprie

Monitorizarea
Grafic
octombrie Director
participării
participare
iunie
adjunct
cadrelor
Bază de date
Responsab
didactice la
il
cursuri de
perfecțion
formare în
are
vederea
evaluării
standardizate.
Asigurarea
Panou
octombri
Director
Profesorii
Resurse
accesului tuturor informativ cu
e - iunie
adjunct
bugetare
cadrelor
proiectele
Responsabil
Surse
didactice la
școlii
perfecționar
extrabuget
proiectele școlii Raport tematic
e
are
în scopul
implementării
unui sistem
flexibil al
managementulu
i calităţii
formării
continue
Asigurarea
Raport tematic iunie
Director
Profesorii
calităţii
adjunct
Elevii
activităţilor de
Responsa
Părinți
formare
bil
continuă a
perfecțion
personalului
are
didactic prin
monitorizarea
impactului
programelor de
formare la
nivelul clasei şi
al unităţii de
învăţământ
preuniversitar.
OBIECTIV 2 Asigurerea eficienţei activităţii de perfecţionare a personalului didactic şi
aplicarea TIC în procesul de predare – învăţare.
ŢINTA: 75% dintre profesorii scolii vor utiliza metode moderne de învăţare şi se vor axa pe
aplicarea învăţării centrate pe elev, până la finele anului 2023
CONTEXT: Există în mare măsură o experientă a cadrelor didactice în utilizarea metodelor
de învăţare centrate pe elev dar asistenţele/ observările la ore au evidenţiat la unele cadre
didactice un stil de predare bazat pe metode tradiţionale în defavoarea celor moderne bazate
pe acţiune şi pe particularităţile individuale ale elevilor.
Acţiuni pentru
Rezultate
Termen
Persoana
Parteneri:
Sursa de
atingerea
aşteptate
persoane
finanţare
obiectivului:
(măsurabile)
responsabile
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1.Asigurarea
unei planificări
şi proiectări a
activităţilor de
învăţare centrate
pe elev şi
corelate cu
stilurile
individuale
3.Realizarea de
activităţi
demonstrative la
nivelul
comişiilor
metodice cu
scopul
prezentarii
metodelor
moderne de
învăţare centrată
pe elev şi
dezbateri în
cadrul
catedrelor
privind lucrul cu
elevii în general
şi al elevilor cu
C.E.S.în special.
4.Implemenare
a TIC în
pregătirea
profesională.

Documente de
proiectare a
activităţii
didactice
conforme
principiilor
incluziunii

Septembr Responsabilii
ie
comişiilor
metodice

Comişii
metodice
ISJ
CCD

O lectie
demonstrativa
pentru fiecare
comisie
metodica

Semestria Sefii de
l
comişii
metodice

Profesorii
scolii

Cel putin o
lectie pe arie
curriculara

Lunar

ISJ
CCD

5.
Monitorizarea
aplicării la
clasă a
utilizării
metodelor
centrate pe
elev.

Utilizarea
metodelor
moderne de
invatare
centrata pe
elev de catre
85% dintre
profesori
evidentiata
prin asistente
la ore.

Perman
ent

Responsabilii
comisiilor
metodice
Cadre
didactice
Directorii
Responsabil
ii comisiilor
metodice
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Comisi
metodice
ISJ

Surse
extrabuget
are

PRIORITATEA 4: DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE ŞI
CONSILIERE INDIVIDUALĂ A ELEVILOR PRECUM ŞI A CELOR PRIVIND
CARIERA
OBIECTIVE
 Sprijinirea elevilor în depăşirea problemelor specifice vârstei;
 Promovarea sănătăţii şi a stării de bine;
 Dezvoltarea personală a elevului;
Sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera, corelând aspiraţiile personale cu
nevoile pieţei din judeţul Hunedoara
ŢINTA:
1. Realizarea unui număr mediu de minim 2 ore de consiliere și orientare școlară și
profesională/elev, anual.
2. Sistem unitar de raportare şi indicatori calitativi de evaluare a activităţilor şi
rezultatelor serviciilor de consiliere, adoptat şi implementat până în 2023
3. Reducerea absenteismului cu 20 % până în 2025
4. Reducerea abandonului școlar cu 15% până în 2025
5. Creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat cu 15%, până în 2025
6. Elaborarea la nivelul școlii, pe nivele de învățământ, de suporturi informaţionale
necesare diriginţilor în activitatea de consiliere şi orientare - până în 2023
CONTEXT: Şcoala răspunde doar nevoilor informaţionale ale elevului, nu şi celor
psihopedagogice şi sociale. Unul dintre scopurile educaţiei este pregătirea elevului pentru
viaţă. Creşterea numărului de eşecuri, abandonuri şcolare, de comportamente delincvente sau
nesănătoase, de tulburări emoţionale în rândul elevilor, indică faptul că ar trebui să se facă
mai mult în această direcţie. Profesorul diriginte, în general, nu este abilitat pentru consilierea
educaţională şi orientarea elevului şi nu are competenţe în consilierea de criză. Aceste
activităţi reprezintă domenii de intervenţie ce ţin strict de competenţa psihopedagogului.
Toate acestea trebuie realizate într-un cadru adecvat.
Acţiuni pentru
Rezultate
Termen
Persoana
Parteneri:
Sursa de
atingerea
aşteptate
persoane
finanţare
obiectivului:
(măsurabile)
responsabil
e
1. Colaborarea Sistem unitar de
octombrie Psiholog
CJAPP
cu CJAPP din
raportare şi
şcolar
regiune pentru
indicatori
adoptarea unui calitativi
sistem unitar de
raportare şi
indicatori
calitativi de
evaluare a
activităţilor şi
rezultatelor
serviciilor de
consiliere
2. Proiectarea şi Calendarul
noiembrie Psiholog
AJOFM
implementarea activităţilor.
şcolar
Univerşităţ
unui calendar
90% dintre
i
obligatoriu de
absolvenţi
Agenţi
activităţi de
informaţi/conşilia
economici
informare şi
ţi privind
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consiliere
pentru:
- clasa a XII-a
şi a a XIII-a
liceu
tehnologic,:
alternative de
angajare şi/sau
de continuare a
studiilor
1.Informarea
absolvenţilor
claselor a VIIIa din municipiu
şi judeţ privind
oferta liceului;
Aplicare de
chestionare
elevilor clasei
aVIII-a din
şcolile generale
privind
opţiunile
şcolare şi
profeşionale
viitoare.
Întâlniri cu
elevii şi părinţii
acestora pentru
prezentarea
ofertei
educaţionale a
şcolii.
Ziua porţilor
deschise pentru
comunitate.
4. Identificarea
elevilor care
necesită
consiliere
individuală şi
asigurarea
acesteia
5.Asigurerea
transparenţei în
formarea
profesională:
 Realizarea
CDL în
acord cu

alternative de
angajare şi/sau de
continuare a
studiilor

Chestionare
aplicate şi
interpretate.
Şedinţe de
informare şi
distribuirea de
pliante care să
conţină şi
descriera
specializărilor.

Noiembrie Directori
Consilierul
Mai
educativ
Diriginţi
Profesorul
pşiholog

Cabinet
pşihopedagogic
Scolile din
municipiu
şi judet.

Registrul
vizitatori.

Reducerea
absenteismului cu
20 % şi a
cazurilor de
violenţă în şcoală
cu 15 %
Programe CDL
elaborate şi
avizate ISJ şi
CLDPS

Surse
bugetare

Octombrie Psiholog
Permanent şcolar

Septembri
e

Contracte cu
agenţii economici
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Pofesori
Aria
curriculara
Tehnologii

Dirigintii

ISJ
Agenţii
economici

Surse
extrabugetar
e

nevoile
locale.
 Consultarea
elevilor şi
părinţilor în
alegerea
disciplinelo
r opţionale.
 Desfăşurare
a
activităţilor
de instruire
practică la
potenţiali
angajatori
6.Elaborarea
proiectului
activităţilor
extracurriculare
de orientare în
carieră:
 Consiliere
în carieră
 Activităţi
extracurricu
lare:
 Intalniri
elevi liceuelevi
gimnaziu;
 Activităţi
distractive;
 Concursuri
pe diferite
teme;
 Activităţi
sportive.

Orar
consilier
psihopedagog şi
numar
elevi Lunar
consiliati.
Calendarul
Semestrial
activitatilor
extracurriculare.

Directori
Diriginti
Conşilier
educativ
Profesorul
psihopedago
g

ISJ
CJRAE
Scoli
generale

PRIORITATEA 5: ASIGUREREA ACCESULUI LA ÎPT ŞI CREŞTEREA
GRADULUI DE CUPRINDERE ÎN EDUCAŢIE
OBIECTIV 1 : : Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT
ŢINTA: 1. Minim 75% dintre absolvenții de școală profesională își continuă studiile la
liceu , învățământ de zi sau seral, până în 2023
2. Abandon şcolar maxim de 15 % până la sfârşitul anului 2023
CONTEXT: In prezent, există în şcoală elevi care datorită lipsei resurselor financiare sau a
sprijinului din partea părinţilor care sunt plecaţi în străinătate, abandonează şcoala.Şcoala
poate sprijini elevii prin consiliere şi acordare de sprijin material şi financiar.
Acţiuni pentru
Rezultate
Termen
Persoana
Parteneri:
Sursa de
atingerea
aşteptate
persoane
finanţare
obiectivului:
(măsurabile)
responsabil
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Identificarea
elevilor care
prezintă riscul
abandonului
şcolar

Atragerea de
agenţi economici
în vederea
acordării de
burse sau alte
forme de sprijin
elevilor cu
probleme
materiale şi
financiare
Monitorizarea
prezenţei la
programul şcolar
al elevilor
Parteneriat
încheiat cu
Poliţia de
Proximitate

Consiliere
specială pentru
elevii care
prezintă riscul
abandonului
şcolar
Adoptarea unui
program de
măsuri pentru
identificarea şi
integrarea

e
Director
adjunct
Consilierul
educativ
Diriginții

Diriginţii
prof.
psiholog
Părinţii

Stabilirea
nominală a
elevilor din
clasele a IX-a
şi a X-a care
prezintă
pericolul de
abandon din
diferite motive
(probleme
materiale şi
financiare,
dezinteresul
elevului pentru
învăţătură,
lipsa
supravegherii
părinţilor, etc.)
Cel puţin 2
burse private
sau alte forme
de sprijin

Semestrul
I

Februarie

Director
adjunct

Agenţii
economici

Scăderea
numărului de
absenţe
nemotivate
Rezolvarea
cazurilor care
necesită
intervenţia şi a
Poliţiei de
Proximitate
Rezolvarea
cazurilor care
necesită
asemenea
intervenţii

Iunie

Directorii
Consilierul
educativ
Diriginții
Directorii
Consilierul
educativ
Diriginții

Diriginţii
părinţii

iunie

Consilierul
educativ
Diriginții
psiholog

Elevii
Părinții

Existenţa unei
baze cu de date
referitoare la
elevii cu
cerinţe

Octombri
e

Psiholog
şcolar
Responsabil
comisie CES

Diriginţii

Octombri
e
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Poliţia de
Proximitat
e

elevilor cu
cerinţe
educaţionale
speciale (CES)
Asistenţă
specializată,
consiliere şi
sprijin oferite
familiilor/elevilo
r cu risc de
abandon timpuriu
Sprijinirea
elevilor pentru
intocmirea
dosarului pentru
bursa Bani de
liceu şi socială şi
intocmirea listei
de beneficiari
Implicarea
elevilor în
activităţi
extracurriculare.

Implicarea
părinţilor în
reducerea ratei
de absenteism

educaţionale
speciale

Sprijin prin
asistenţă
specializată

Permanen
t

Psiholog
şcolar
Responsabil
comisie CES

Elevi
beneficiari de
sprijin
financiar şi
material

Octombri
e

Responsabil
comisie
burse

Diriginţii

10 activităti
extracurricular
e desfasurate.
50% din elevii
școlii implicați
in desfășurarea
activităților
2 Lectorate cu
părinţii
20% din
părinţii elevilor
implicaţi in
desfasurarea
activitatilor

Iunie

Consilier
educativ

Cabinet
pshopedagogic
Poliția

Iunie

Consiliul de
administraţie

Părintii
elevilor

Bugetul de
stat
Venituri
extrabugetar
e

PRIORITATEA 6 Corelerea ofertei educaţionale IPT cu nevoile de calificare din
regiune
OBIECTIVUL 1: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de
calificare identificate, pe domenii şi calificări
Ţinte:
1.Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii în calificarea obţinută cu
minim 20% în anul 2025.
2.Corelarea ofertei anuale a şcolii cu recomandările PLAI în proporţie de 100%
3. Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatelor cu 10%.
Context:
Din analiza zonală efectuată se constată că există premizele ca o serie de ramuri economice
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pentru care şcoala pregăteşte forţa de muncă, să înregistreze o creştere economică reală în
intervalul de timp 2016-2020. Este cazul domeniilor: servicii IT, turism, servicii. Pentru
domeniile: mecanic, construcţii, transporturi, textile şi estetica şi îngrijirea corpului omenesc,
minier, conform Nomenclatorului de calificări recent aprobat, şcoala pregăteşte forţă de
muncă de nivel 3, 4 şi 5
Retehnologizarea întreprinderilor partenere impune însuşirea de către adulţi şi elevi de noi
competenţe şi abilităţi cheie. Şcoala dispune de resurse umane şi materiale necesare formării
tinerilor şi adulţilor la nivelul Standardelor de Pregătire Profesională validate. Parteneriatele
dezvoltate în ultimul an au condus la fundamentarea cifrelor de şcolarizare şi adaptarea ofertei
şcolare la cerinţele pieţei muncii.
Acţiuni pentru
Rezultate
Termen
Persoana
Parteneri:
Sursa de
atingerea
aşteptate
persoane
finanţare
obiectivului:
(măsurabile)
responsabile
Elaborarea
şi 25%
Sfârşitul
Echipa
Agenţii
Extrabugetară
implementarea
absolvenţi
anului
managerialã economici
unei proceduri care îşi găsesc şcolar
a
cu
de identificare a un loc de
şcolii
care şcoala
cererilor de pe muncă
în
Consiliul de derulează
piaţa
muncii, domeniul de
administraţie parteneriate
inclusiv
a calificare
CEAC
meseriilor nou absolvit;
solicitate şi a - Rata de
meseriilor
succes
a
nesolicitate
acestora
calculată pe
fiecare
calificare în
parte
Elaborarea
Cel puţin 10 Anual
Echipa
10 parteneri Extrabugetară
planului
de parteneri
luna
managerialã economici
şcolarizare
economici
septembrie a
importanţi,
anual
în participă la
şcolii
ISJ,
corelaţie
cu sesiunea de
responsabilii
cererile
pieţei informare
comisiei
muncii
metodice
şi
susţinerea
aprobării
în
CLDPS.
Organizarea
unei sesiuni de
informare
privind
abilităţile cheie
pentru agenţi
economiciparteneri
Întocmirea
Inserţie
Anual
Phiholog
Agenţii
planului
profesională
şcolar
economici
operaţional
Consilier
parteneri
pentru
educativ
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activităţi
de
tranziţie de la
şcoală la locul
de muncă

PRIORITATEA 7: DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ –
COMUNITATE LOCALĂ – AGENŢI ECONOMICI.- REŢELE DE COLABORARE
OBIECTIVE :
 Formarea abilităţilor necesare pentru creşterea eficienţei lucrului în parteneriat cu
comunitatea locală în vederea sprijinirii învăţământului profesional şi tehnic.
 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat la nivel naţional şi internaţional
TINTE :
1. Asigurerea efectuării stagiilor de instruire practica, pentru elevii de la școala
profesională, la agenţi economici în toate domeniile, de către toţi elevii
2. Stabilirea unei noi strategii a Liceului Tehnologic “Dimitrie Leonida” privind
colaborarea cu partenerii;
3. Recunoaşterea Liceului Tehnologic “Dimitrie Leonida” ca şi participant (partener)
important în dezvoltarea comunităţii, furnizor de personal calificat în domeniile :
mecanic, electric, textile, construcții, servicii;
4. Creşterea prestigiului Liceului Tehnologic “Dimitrie Leonida” realizarea a cel puțin
10 parteneriate de colaborare pe plan naţional şi internaţional
5. 5 parteneriate cu instituții abilitate în vederea informării corecte a elevilor despre
anumite pericole : consum de droguri, etnobotanice, trafic fiinţe umane
CONTEXT : Agenţii economici nu sunt foarte interesaţi de colaborarea cu şcoala
 Elevii sunt supuşi unor influenţe exterioare nocive
 Parinţii nu se implică suficient în problemele elevilor şi ale şcolii
 Implicarea redusă a angajatorilor în asigurarea bazei materiale pentru instruire
practică;
 Implicarea redusă a angajatorilor pentru organizarea stagiilor de practică;
 Valorificarea slabă din partea şcolii a oportunităţilor de colaborare cu partenerii;
Acţiuni pentru
Rezultate
Termen
Persoana
Parteneri: Sursa de
atingerea
aşteptate
persoane
finanţare
obiectivului:
(măsurabile)
responsabile
1. Incheierea de
Convenţii de
Începând
Director
Agenţi
parteneriate cu
practică
cu
Responsabil
economici
agenţii economici
septembrie Catedra
pentru efectuarea
Tehnică
de stagii de
instruire practică
2. Incheierea de
Realizarea
Martie
Consilier
Şcolile
parteneriate cu
planului de
şcolar
generale
şcolile generale
școlarizare în
proporție de
100%
3. Dezvoltarea
Părinţi implicaţi Periodic
Director
Comitetul
parteneriatului cu in activităţile
Permanent adjunct
de părinţi
parinţii prin
şcolii
pe şcoală
desfăţurarea de
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activităţi la care
sunt invitaţi şi
părinţii şi
organizarea de
lectorate
4. Diversificarea
parteneriatului
pentru activităţi
de prevenire a
abandonului
şcolar, a
consumului de
droguri, a
conumului de
plante
etnobotanice, a
traficului de
persoane, etc
Identificarea de
noi parteneri şi
obţinerea
acordului
acestora pentru a
participa activ la
buna consiliere şi
pregătire a
elevilor
Realizarea unor
relaţii de
parteneriat
durabile cu
instituţii care pot
oferi sprijin în
orientarea şi
consilierea
elevilor privind
cariera
Atragerea în
parteneriat a
agenţilor
economici care să
fie dispuşi să
aloce timp şi
resurse umane
pentru activităţile
de parteneriat
Organizarea de
dezbateri cu
partenerii pentru
ca aceştia să

Reducerea
abandonului
şcolar
Constientizarea
pericolului la
care se pot
supune elevii

Permanent

Consilier
şcolar
Psihologul
școlii

Instituții şi
ONG

Realizarea a cel
puţin 12
protocoale
(parteneriate,
contracte)

Mai

Directorii
Membrii ariei
curriculare
“Tehnologii”

Agenţii
economici
Instituţii
ONG-uri

Consilierea
elevilor din anii
terminali cu
privire la
posibilitățile de
integrare pe piața
muncii

iunie

Directorii
Consilierul
educativ

AJOFM;
Agenții
economici
din Valea
Jiului

Locuri de muncă
pentru elevi

Iulie

Directorii
Membrii ariei
curriculare
“Tehnologii

Agenții
economici
din Valea
Jiului

Directorii
Membrii ariei
curriculare
“Tehnologii”

Agenţi
economici
Din Valea
jiului

Asigurarea
locurilor de
practică

Octombrie
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identifice ei
înşişi modalităţile
prin care pot
sprijini şcoala
Creşterea rolului
reprezentanţilor
angajatorilor în
evaluarea
competenţelor
elevilor la
absolvire

Realizarea unei
mai bune
colaborări cu
partenerii pentru
a îmbunătăţi
sprijinul acordat
elevilor cu nevoi
speciale(CES)
Îmbunătăţirea
relaţiilor de
parteneriat cu
agenţii economici
din sectorul
privat care pun
accentul pe
performanţă şi
răspundere
Realizarea unor
relaţii de
parteneriat cu alte
unități de
învățământ

Participarea
angajatorilor în
comisiile pentru
susţinerea
examenelor de
absolvire precum
şi în evaluarea
activităţii
practice
Programe de
recuperare,
asistenţă
individualizată

IunieAugust

Directorii
Membrii ariei
curriculare
“Tehnologii”

Agenţi
economici

permanent

Prof. Muntean
Florin
consilier
psihopedagog
Diriginții

ONG-uri,
Fundații
Agenții
economici

Asigurarea
locurilor de
practică și
selectarea
absolvenţilor în
vederea angajării

permanent

Directorii
Membrii ariei
curriculare
“Tehnologii”

Agenții
economici
din Valea
Jiului

permanent

Directorii
Cadrele
didactice

şcoli
generale
din oraș și
județ

permanent

Directorii
Comisia
pentru
elaborarea
proiectelor

Unităţi
şcolare
partenere

octombrie

Consilierul

Părinţii

Împărtăşirea
exemplelor de
bună practică cu
alte şcoli,
cunoaşterea de
către elevii din
gimnaziu a
caracteristicilor
şi beneficiilor
învăţământului
profesional şi
tehnic
Realizarea de
Îmbunătăţirea
parteneriate cu
calităţii
unităţi şcolare din învăţământului
ţară şi străinătate profesional şi
tehnic.
Identificarea a
cel puţin 5 şcoli
Îmbunătăţirea
O mai bună
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relaţiilor de
parteneriat cu
părinţii în
vederea antrenării
acestora la
întregul proces
instructiveducativ din
şcoală
Numirea şi
formarea unui
coordonator de
parteneriate cu
agenţii economici

Identificarea
agenţilor de
profil din zonă și
realizarea unei
,,HĂRŢI” a
potenţialilor
agenţi economici

Cursuri de
formare cu
cadrele didactice
implicate în
activitatea de
practică și de
realizare a CDLurilor
Organizarea unor
acţiuni şi
seminarii între
cadrele didactice
şi angajatorii
locali
Analiza
desfăşurării

colaborare şcoală
– familie,
profesor-elev –
părinte.
Elaborarea şi
apoi semnarea de
către toţi părinţii
a acordului de
educaţie
Coordonarea mai Octombrie
bună a
activităţiilor
derulate cu
agenţii
economici,
identificarea de
potenţiali
parteneri (agenţi
economici, şcoli
din ţară şi
străinătate)
Întocmirea pe
octombrie
domenii a listelor
cu agenţilor
economici
parteneri şi
potenţiali
parteneri
Încheierea a cel
puţin 10 de
contracte de
parteneriat cu
agenţii
economici
Elaborarea
aprilie
C.D.L. pentru
clasa a IX-a și a
X-a

educative
Diriginții

Analiza
răspunsurilor la
chestionarele
aplicate
agenţilor
economici ( 10)
- fişele de
evaluare a

Conducerea
şcolii
Profesori

Agenti
economici
Din Valea
Jiului

Directorii
Membrii ariei
curriculare
“Tehnologii”

Agenții
economici
parteneri

Directorii
Membrii ariei
curriculare
“Tehnologii”

Agenții
economici
parteneri
CLDFPS

decembrie

Directorii
Membrii ariei
curriculare
“Tehnologii”

agenţii
economici
parteneri

Mai-iunie

Directorii
Coordonatori

agenţii
economici
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practicii
comasate la
agenţii economici

practicii
comasate să
răspundă în
proporţie de 90%
competenţelor ce
trebuie atinse
prin standarde

stagii de
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1 ARGUMENT
Planul managerial la LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” PETROȘANI s-a realizat, pentru anul şcolar în curs, în
concordanţă cu prioritățile prevăzute de politicile educaționale la nivel guvernamental, pe baza obiectivelor Strategiei Europa 2023, pe politica
educaţională a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara, cu respectarea legislaţiei în vigoare care reglementează învăţământul preuniversitar
românesc, pornind de la priorităţile educaţionale:
Domenii prioritare
Miniștrii educației din țările UE au identificat următoarele domenii prioritare:







Toți elevii ar trebui să își dezvolte competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții: în acest sens, pot fi luat diverse măsuri, cum
ar fi regândirea și evaluarea programelor de învățământ, formarea personalului didactic și îmbunătățirea disponibilității și utilizării de
instrumente și resurse educaționale de bună calitate.
Fiecare elev ar trebui să beneficieze de experiențe de înaltă calitate în materie de învățare, iar serviciile de educație și îngrijire a copiilor
preșcolari ar trebui să fie disponibile pe o scară mai largă.
Sprijinul pentru cursanții cu nevoi educaționale speciale, inclusiv pentru migranții care sosesc în UE, trebuie să fie îmbunătățit la nivel de
școală, iar rata de părăsire timpurie a școlii ar trebui să fie redusă.
Cadrele didactice, directorii de școli și formatorii de cadre didactice trebuie să primească mai mult sprijin, inclusiv oportunități continue
de dezvoltare profesională și opțiuni de carieră flexibile și atractive.
Garantarea calității ar trebui dezvoltată în continuare pentru a asigura o guvernanță mai eficace, echitabilă și eficientă a educației școlare
și pentru a facilita mobilitatea celor care urmează și furnizează cursuri de educație și formare.

Comisia a instituit un cadru de cooperare în materie de politică europeană (ET 2023) pentru a încuraja cooperarea în ceea ce privește dezvoltarea
de bune practici în domeniul educației și formării. De asemenea, elaborează studii periodice cu privire la situația din întreaga Europă pentru a
monitoriza progresele înregistrate în ceea ce privește dezvoltarea și revizuirea sistemelor de educație și de formare.
Comitetul consultativ pentru formare profesională a aprobat un aviz privind viitorul EFP, care va contribui la elaborarea politicii Comisiei
Europene pentru perioada de după 2023.
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Ultimele evoluții
La 1 iulie 2023, Comisia a prezentat o agendă ambițioasă pentru a orienta eforturile de redresare în urma crizei provocate de COVID-19 în
domeniul ocupării forței de muncă și al politicii sociale. Accentul este pus pe competențe și pe EFP.
Propunerile reprezintă o contribuție importantă la planul de redresare pentru Europa prezentat de președinta von der Leyen. Propunerile includ:




Comunicarea Comisiei privind Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității și
rezilienței sociale Comunicarea propune 12 acțiuni ale UE menite să sprijine parteneriatele pentru competențe, perfecționarea și
recalificarea, precum și autonomizarea învățării pe tot parcursul vieții.
Un rezultat important în cadrul comunicării va fi un nou pact pentru competențe, care va fi lansat în noiembrie 2023 pe durata
Săptămânii dedicate competențelor. Acesta stabilește obiective cantitative ambițioase la nivelul UE și descrie modul în care UE va
sprijini investițiile în competențe.
Comunicarea este însoțită de un document de lucru al serviciilor Comisiei privind evaluarea Recomandării Consiliului din 2012
referitoare la validarea învățării informale și non-formale.
Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă,
echitate socială și reziliență urmărește să garanteze că EFP le oferă lucrătorilor, tineri și vârstnici deopotrivă, competențele necesare
pentru a contribui la redresarea UE în urma crizei de COVID-19, precum și tranzițiile verzi și digitale, într-un mod echitabil din punct
de vedere social.
Propunerea prevede acțiuni la nivelul UE pentru sprijinirea reformei EFP, cu obiective cantitative clare. Propunerea este însoțită de
un document de lucru al serviciilor Comisiei.

Acțiunile Comisiei în domeniul EFP sunt sprijinite de două agenții:




Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) contribuie la dezvoltarea politicilor europene în materie de EFP și
la implementarea acestora prin intermediul cercetării și analizelor sale și al informațiilor privind sistemele EFP, politicile și practicile din
domeniu, precum și cererile și nevoile de competențe din UE.
Fundația Europeană de Formare (ETF) contribuie, în contextul politicii UE privind relațiile externe, la dezvoltarea de aptitudini și
competențe profesionale.
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În acest sens LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” PETROȘANI a stabilit:
-priorități, obiective strategice, ținte, rezultate prognozate pentru a se realiza pe termen scurt și lung
-a realizat o diagnoză la sfârșitul anului 2019-2023
-a stabilit acțiunile pentru anul școlar 2023-2022 în concordanță cu prioritățile, direcțiile și strategia Ministerului Educației și
Cercetării, privind asigurarea calității și accesul la educație, al compatibilizării ofertei de formare cu cerințele pieței muncii la nivel
local, național și european.
Politicile în domeniul educației vizează următoarele obiective prioritare:
 Implementarea principiului egalității de șanse în educație;
 Îmbunătățirea performanțelor educaționale, abilităților și competențelor tuturor copiilor și tinerilor, prin accesul la un sistem de
educație de calitate, relevant și incluziv;
 Dezvoltarea competențelor profesionale, și a spiritului antreprenorial;
 Promovarea învățării pe tot parcursul vieții;
 Valorificarea potențialului domeniului educației și cercetării prin sprijinirea tinerilor care pot face performanță;
 Asigurarea formării şi dezvoltării resurselor umane;
 Însuşirea cât mai temeinică a competenţelor cheie la elevi;
 Asigurarea calităţii învăţământului;
 Ameliorarea succesului şcolar şi a ratei de promovabilitate la examenele naţionale
 Adaptarea învăţământului românesc la standardele europene
 Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului de educaţie şi a fenomenului de absenteism
Conducerea liceului își propune plasarea elevului în centrul actului educațional, eficientizarea procesului educațional, utilizarea
metodelor de pregătire interactive bazate pe stimularea creativității elevilor, creșterea calității actului educațional, integrarea și incluziunea
elevilor defavorizați.
CADRUL GENERAL DE ACTIVITATE
Pentru elaborarea planului managerial şi a programului de acţiuni pentru anul școlar 2022-2023, s-a realizat analiza mediului intern şi
extern prin metodele manageriale cunoscute (analiza PESTE şi analiza SWOT).
PRIORITĂŢI STRATEGICE
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Stabilirea priorităţilor educaţionale s-a făcut ținând cont de prioritățile politicii educaționale ale M.E, din analiza indicatorilor din
Raportul asupra stării învăţământului preuniversitar judeţean al ISJ Hunedoara şi al indicatorilor din Raportul privind starea şi calitatea
învăţământului la nivelul Liceului Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani în anul școlar 2023-2022:
 Corelarea ofertei educaționale a școlii cu cererea existentă pe piața muncii;
 Asigurarea de șanse egale privind accesul la învățământ și adaptarea la nevoile elevilor;
 Modernizarea bazei materiale perimate a școlii;
 Dezvoltarea de proiecte educaționale și de finanțare, interne și internaționale;
 Dezvoltarea calității procesului instructiv-educativ și dezvoltarea resurselor umane ale școlii prin participarea cadrelor didactice la
programele de perfecționare şi formare continuă, în concordanță cu nevoile de formare şi necesitățile școlii;
 Oferirea unor servicii educaționale de înaltă calitate şi performanta la standarde europene, corelarea actului educațional cu nevoile de
dezvoltare personală şi profesională ale elevilor;
 Întărirea capacității instituționale prin servicii educaţionale eficiente adresate elevilor şi cadrelor didactice;
 Asigurarea complementarității educației formale/ informale/ nonformale/ învăţare permanentă;
 Schimbarea viziunii şi a practicilor educaţionale prin trecerea de la management la leadership ca viziune centrată pe performanţa
elevilor;
 Prevenirea abandonului şi eșecului şcolar;
 Asigurarea dobândirii competențelor necesare în vederea continuării studiilor și a integrării pe piața muncii, precum și recunoașterea
acestora pe tot parcursul educației generale, profesionale, superioare și din viața adultă, inclusiv în cadrul învățării non-formale și informale;
 Dezvoltarea parteneriatelor între mediul educației/formării și cel al muncii, în special prin implicarea partenerilor sociali în planificarea
ofertelor de educație și formare.
CONTEXT LEGISLATIV
Planul Managerial al Liceului Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani a fost conceput ținând cont de următoarele acte normative:
 Programul de guvernare 2017-2023
 Strategia Ministerului Educației și Cercetării pentru dezvoltarea învățământului
 Documentele europene și naționale programatice: Strategia Europa 2023, strategiile sectoriale ale educației și formării
profesionale 2015-2023-validate de Comisia Europeană, strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României, Orizonturi
2016-2023, Programul Uniunii Europene de Educație și Formare pe parcursul întregii vieți, 2016-2023: Erasmus+
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În prezent, învăţământul preuniversitar românesc este reglementat prin următoarele acte normative:
Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 10.01.2011cu modificările și completările ulterioare
Ordinul comun MEC MS nr 5338/1082/2022 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții
de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.
Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ORDIN nr. 5477 din 31 august 2023 al
ministrului educaţiei şi cercetării
Metodologia-Cadru pentru desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și internetului, precum și prelucrarea datelor cu
caracter personal publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 11 septembrie 2023.
Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003-Codul muncii cu modificările și completările ulterioare;
Legea cadru nr. 153/ 2017-privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
O.M.E.N. 3597/ 18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi didactic
auxiliar din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 6143/01. 11. 2011, completată cu Ordinul Nr. 4247/2023 din 13 mai
2023;
Legea nr. 87/ 2006pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
O.M.E.N. nr.4619/2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de
învăţământ preuniversitarcu modificările și completările ulterioare;
Ordinulnr. 5561/2011 privind aprobarea Metodologia formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;
OMECTnr. 5172/29.08.2008 privind metodologia de organizareşi desfăşurare a examenelor de certificare a calificărilor profesionale;
Ordinul M. Ed. C. nr. 4706/ 29.07.2005 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea
acreditării;
O.M.Ed.C. nr. 5021/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu;
O.M.E.N.C.S. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar;
Ordinul M.Ed.C.nr. 1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei MECT privind reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de
învăţământ preuniversitar;
Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/ 10. 09. 2009, privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;
Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controluluiintern managerial al entităților publice;
Raportul asupra stării învăţământului preuniversitar judeţean al ISJ Hunedoara pentru anul școlar 2023-2022;
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Raport asupra Stării Sistemului Naţional de Învăţământ–2023-2022–M.E.;
Raportul privind starea şi calitatea învăţământului la nivelul Liceului Tehnologic,,Dimitrie Leonida”Petroșani în anul şcolar 2023-2022;
ORDIN Nr. 3243/2022 din 5 februarie 2022 privind structura anului şcolar 2022 – 2023;
O.M.E.N.nr. 3207/22.02.2019 privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal-filiera
tehnologică și postliceal;
Alte ordine, note, proceduri, notificări şi precizări ale M.E.
În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România trebuie să îşi coreleze sistemul de învăţământ cu cel european, astfel că, şi în
elaborarea Planului Managerial, trebuie avute în vedere următoarele documente:
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 04.03.2011, Concluziile Consiliului Europei privind rolul educaţiei şi formării în cadrul punerii în
aplicare a Strategiei Europa 2023 cu cele trei priorităţi care se susţin reciproc:–creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe
cunoaștere și inovare;–creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și
mai competitive;–creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure
coeziunea socială și teritorială.
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2016-2023;
Cadrul strategic pentru cooperarea europeanăîn domeniul educaţiei şi formării profesionale-cadrul ET 2023;
Programul educativ al Uniunii Europene, 2014-2023: Erasmus+ ; POSDRU –Instrumente Structurale ale Politicii de Coeziune economică şi
Socială a Uniunii Europene, 2014-2023

2.ANALIZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN. ANALIZA P.E.S.T.E.
CONTEXTUL POLITIC
Procesul de la Copenhaga, ale cărui priorități strategice au fost revizuite în cadrul reuniunii ministeriale de la Bruges din decembrie 2010,
evidențiază faptul că educația și formarea profesională au un rol cheie în sprijinirea obiectivelor Strategiei Europa 2023 prin asigurarea unor
competențe și aptitudini relevante și de înaltă calitate. Din punct de vedere al managementului sistemului de educație și formare profesională de
la nivelul județului Hunedoara, considerăm necesară asumarea obiectivelor specifice stabilite prin cadrul strategic pentru cooperarea europeană
în domeniul educației și formării profesionale și anume:
-realizarea în practică a învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității
-îmbunătățirea calității și eficienței educației și a formării profesionale
-promovarea echității , a coeziunii sociale și a cetățeniei active
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-stimularea creativității și a inovării , inclusiv a spiritului întreprinzător, la toate nivelurile de educație și de formare.
Planurile de acțiune de la nivelul școlii noastre vor conține măsuri privind reducerea abandonului școlar timpuriu, creșterea numărului de
absolvenți ai învățământului secundar superior și participarea adulțtilor la formare pe tot parcursul vieții . Se va urmări și creșterea nivelului de
incluziune educațională a romilor.

CONTEXTUL ECONOMIC
Raportările anuale ale Agenţiei Municipale de Ocupare a Forţei de Muncă – Hunedoara demonstrează dificultăţile întâmpinate de
absolvenţii învăţământului preuniversitar în a se integra pe piaţa muncii, absolvenţii de licee fără certificat de competenţe profesionale deţinând
ponderea cea mai mare a celor intraţi în şomaj. Cele mai căutate meserii solicitate de angajatorii din judeţul Hunedoara, în anul 2019 şi primul
semestru al anului 2023 au fost: agent de pază şi ordine, montator subansamble, șofer, confecționer îmbrăcăminte, mecanic auto, barman,
electromecanic instalații și utilaje industriale, confecționer tricotaje, muncitor necalificat, lăcătuş, confecţioner articole piele, sudor, agent
comercial, vânzător, tâmplar, electrician, zidar etc. Insuficienta cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora a tendinţelor de
pe piaţa muncii se reflectă în mod negativ asupra opţiunilor făcute la admitere, specialităţile teoretice fiind în continuare mai căutate, în
detrimentul unor specializări oferite de învăţământul tehnologic. Conform studiului Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică
Hunedoara, cei mai mulţi elevi şi părinţi optează pentru continuarea studiilor în ciclul inferior al liceului, la liceele cu profil teoretic, majoritatea
la specialitatea „Ştiinţele Naturii”. Legislaţia financiară generală şi specifică permite atragerea de resurse extrabugetare la nivelul unităţilor de
învăţământ preuniversitar dar jumătate din acestea trebuie virate Consiliului Local și nu există posibilitatea remunerării salariale suplimentare a
angajaților implicați în atragerea acestor resurse, motiv pentru care sumele atrase sunt nesemnificative pentru a asigura dezvoltarea unității. În
acelaşi timp, interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru instituţiile de învăţământ este de multe ori scăzut.
Creşterea numărului protocoalelor de colaborare cu agenţii economici din domeniile de activitate în care unitatea noastră şcolară asigură
pregătirea de bază reprezintă o prioritate pentru echipa managerială, în perspectiva descentralizării financiare şi a nevoii tot mai pregnante de a
adapta oferta educaţională la raportul real dintre cerere şi oferta pe piaţa muncii. În acest context, procesul de descentralizare a învăţământului
preuniversitar constituie un demers oportun şi necesar, răspunzând cerinţei existenţei unui învăţământ organizat, administrat şi finanţat conform
standardelor Uniunii Europene. Având la baza principiile transparenţei, echităţii şi adecvării, activitatea de finanţare a unităţilor de învăţământ
va presupune nu numai finanţarea de baza costul standard/ elev, cum se întâmplă în general, ci şi finanţări complementare şi compensatorii,
bazate pe cerinţele specifice de context socio – economic, astfel încât schimbările de pe piaţa muncii, dispariţia unor agenţi economici şi apariţia
altora, să se regăsească în oferta educaţională. Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra interesului
acestora faţă de şcoală. Preţul de multe ori ridicat mijloacelor necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, caiete, ghiozdan, transport,
etc.) poate reprezenta de asemenea o ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, de la dezinteres şi absenteism ridicat
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(chiar în rândul elevilor de gimnaziu) pânǎ la abandonul şcolar. Deosebit de utilă, în acest context, derularea programelor sociale: acordarea
suplimentului gratuit de hrană constând în produse de panificaţie, lapte și măr atât la clasele I- IV, cât şi la elevii din învăţământul gimnazial;
asigurarea manualelor şcolare gratuite pentru clasele I- X începând cu anul şcolar 2004- 2005; coborârea plafonului de venituri pentru acordarea
rechizitelor şcolare gratuite; acordarea burselor de ajutor social; programul guvernamental „Bani de liceu”; acordarea ajutorului financiar în
vederea achiziţionării de calculatoare, programul „200 Euro” și proiectul ,,Bursa profesională”.

CONTEXTUL SOCIAL
În prezent, părinţii precum şi absolvenţii claselor a VIII- a, acordă o mai mare importanţă pregătirii academice, de cultură generală, fapt
ce determină ca primele opţiuni ale acestora la intrarea în ciclul post-gimnazial să fie pentru specializările profilurilor teoretice. Pe de altă parte,
din chestionarele aplicate de diverse instituţii de profil se constată că majoritatea persoanelor intervievate au un nivel scăzut de cunoştinţe în
ceea ce priveşte sistemul de învăţământ din România, lipsa de cunoştinţe manifestându-se inclusiv în ceea ce priveşte informaţiile esenţiale
privind educaţia, învăţământul obligatoriu, gratuitatea învăţământului de stat etc. În acest context, orice modificări survenite în politica
educaţională - fie ele de structură sau de conţinut - sunt percepute deformat, prin prisma experienţei personale şi a felului în care s-a asigurat
accesul la informaţie. Mass- media reprezintă de cele mai multe ori principalul intermediar în comunicarea noutăţilor în rândul elevilor şi
părinţilor, substituindu-se uneori factorilor ce ar trebui să asigure informarea corectă a beneficiarilor educaţiei - diriginţi, cadre didactice,
conducerea şcolilor. Din acest punct de vedere, este necesar ca toate cadrele didactice, diriginţii să fie în primul rând ele bine şi corect informate.
Se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen lung asupra întregului sistem de învăţământ. Este important de menţionat
stoparea declinului demografic pentru segmentul de învăţământ preşcolar. Zona în care este situată unitatea şcolară poate fi favorabilă instruirii,
familia şi comunitatea locală în general putând sprijini eforturile şcolii pentru educarea copiilor. Astfel, unităţile de învăţământ de prestigiu sunt
căutate de copiii crescuţi într-un mediu social care apreciază şi favorizează educaţia, pentru care formarea este un proces continuu. Pe de altă
parte este necesară intensificarea eforturilor făcute de şcoală pentru a-şi sprijini elevii în continuarea studiilor. Astfel, din cauza carenţelor în
serviciile de consiliere a elevilor la nivelul clasei a VIII- a, unii absolvenţi ai ciclului gimnazial au optat pentru alte şcoli, fără ca oferta
educaţională a acestora să corespundă aptitudinilor lor.
CONTEXTUL TEHNOLOGIC
Din punct de vedere tehnologic, este de remarcat introducerea şi utilizarea la scară tot mai largă a echipamentelor informatice şi a noilor
tehnologii la toate nivelele învăţământului preuniversitar, Sprijinul Ministerului Educaţiei acordat iniţiativelor unităţilor şcolare în sensul
predării-învăţării asistate de calculator reprezintă indiscutabil un punct forte în această direcţie. În plus, posibilitatea reală a folosirii soft-urilor
educaţionale în procesul instructiv-educativ reprezintă un avantaj suplimentar. Deşi de multe ori lipsesc fondurile de la bugetul local pentru
dotarea cu echipamente/ mijloace fixe, acestea pot fi achiziţionate prin derularea unor proiecte . Sprijinirea unităţilor şcolare prin acţiunea
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guvernului de suplimentare a numărului de calculatoarelor şi de facilitare a accesului la Internet învăţământ gimnazial reprezintă o oportunitate
pentru sistemul educaţional actual. Un punct critic în adoptarea noilor tehnologii în sistemul de învăţământ preuniversitar îl reprezintă încă
insuficienta pregătire a cadrelor didactice de alte specialități decât informatică în ceea ce priveşte utilizarea programelor de calculator, chiar a
celor mai uzuale. Oferta de formare în acest sens a instituţiilor de învăţământ superior şi a agenţilor economici poate fi valorificată, în condiţiile
motivării cadrelor didactice pentru a urma astfel de cursuri de perfecţionare.

CONTEXTUL ECOLOGIC
Conform datelor oficiale, există indicatori de poluare peste limitele admise la calitatea aerului, apei şi solului (zona Deva, Valea Jiului,
Hunedoara, Brad); comisarii Gărzii de Mediu Hunedoara au finalizat cea de-a doua campanie de verificare a marilor poluatori ai judeţului care
influenţează starea generală de sănătate şi confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor. Un alt aspect legat de mediu îl reprezintă fostele
capacităţi industriale şi haldele reziduale, în acest sens, sistemul de educaţie va trebui să îşi focalizeze eforturile şi înspre educaţia pentru mediu,
prin implicarea cadrelor didactice şi a elevilor în dezvoltarea unor proiecte şi activităţi practice, care să contribuie la sensibilizarea tinerei
generaţii şi nu numai, în protejarea mediului.

3.MISIUNEA UNITĂŢII

noastre ca şcoală comunitară o reprezintă formarea unui absolvent de liceu (filiera tehnologică, profil
Tehnic şi Servicii) responsabil, autonom, cu capacitate de decizie în privinţa carierei, adaptabil la schimbare şi capabil de integrare în
comunitate.
Promovăm accesul egal la educaţie pentru atingerea calităţii serviciilor educaţionale, printr-o comunicare deschisă şi permanentă cu
partenerii educaţionali şi sociali pentru transformarea şcolii într-o sursă de dezvoltare a comunităţii locale. Misiunea şcolii este de a fi deschisă
pentru toţi cetăţenii, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională.
ASIGURAREA UNUI MEDIU ŞCOLAR DESCHIS CĂTRE SOCIETATE, UNDE TOŢI FACTORII IMPLICAŢI ÎN PROCESUL
INSTRUCTIV-EDUCATIV CONTRIBUIE LA OFERIREA DE OPORTUNITĂŢI DE EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE DE COMPETENŢE
DIVERSE TUTUROR CELOR INTERESAŢI PENTRU SPORIREA CALITĂŢII VIEŢII ŞI PROSPERITATE ECONOMICĂ.

4. VIZIUNEA ŞCOLII
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Şcoala asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi cooperare cu actorii sociali,
promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine socio-culturală şi lingvistică diferită.
Dorim să consolidăm viziunea unui liceu care să transforme informaţia în cunoaştere, să facilităm trecerea de la învăţământul informal
bazat pe acumulare de cunoştinţe la cel formal bazat pe dobândirea de competenţe.

LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” PETROŞANI –O ŞCOALĂ EUROPEANĂ, O ŞCOALĂ
PENTRU TOŢI
4.ANALIZA S.W.O.T.
PUNCTE TARI
 Școala derulează programe de formare profesională iniţială la toate nivelele ÎPT (3,4 şi 5);
 Școala este acreditată pe toate calificările profesionale cuprinse în planul de școlarizare;
 Ofertă educațională diversă, răspunzând nevoilor de formare pentru toate categoriile de vârstă (preșcolar-postliceal);
 Promovarea strategiilor moderne în abordarea actelor învățării;
 Personal didactic calificat, receptiv la nou, la schimbare și interesat de evoluția în carieră prin participarea la programe de formare;
 Plan de școlarizare realizat 100%;
 Asistență psihopedagogică specializată, strategii de intervenție personalizate pentru elevii cu cerințe educaționale speciale
 luarea deciziilor în unitate se face prin consultarea reprezentanților elevilor, părinţilor şi comunității locale:
 relații interne favorabile (muncă în echipă, comunicare bună, lipsa conflictelor asigură o stare de bine în școală);
 Resurse digitale suficiente și performante (echipamente, acces nelimitat la Internet);
 Accesarea de fonduri nerambursabile (ROSE, POC, POIM, POCU);
 Derularea de parteneriate și proiecte de colaborare la nivel local, național și internațional
 Curriculum la decizia școlii răspunde nevoilor elevilor din învățământul gimnazial;
 Curriculum la decizia locală este realizat conform legislației în vigoare și în colaborare cu agenții economici parteneri;
 Rezultate bune la examenele de certificare a competențelor profesionale
PUNCTE SLABE
 Resurse financiare extrabugetare reduse;
 Competențe reduse ale unor cadre didactice pentru predarea online
 Atelierele insuficient dotate sau dotate cu echipamente vechi, uzate moral;
 Absenteism și abandon școlar;
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 Număr relativ redus de cadre didactice cu competențe de comunicare în limbi străine (engleză, franceză, italiană) pentru implicare în proiecte
internaționale;
 Numărul foarte mic de cadre didactice cu preocupări pentru realizarea unor proiecte şi parteneriate internaționale;
 Insuficienta implicare a unor cadre didactice în activitățile educative ale școlii ;
 Participare scăzută și rezultate slabe la examenele naționale ale elevilor;
 Conservatorismul unor cadre didactice în aplicarea metodelor moderne de predare - învățare;
OPORTUNITĂŢI
 Existența cadrului legal pentru asigurarea calității în educație;
 Ofertă generoasă de formare inițială și continuă a cadrelor didactice pentru formarea de competențe;
 Există lansări de proiecte adresate școlilor, pe plan local, național și internațional
 Posibilitatea obținerii de fonduri extrabugetare din închirieri de spații excedentare
 Buna colaborare și îndrumare din partea ISJ și CCD;
 Interesul administrației locale pentru rezolvarea problemelor școlii ;
 Colaborare foarte bună cu comunitatea locală şi mass-media;
 Agenţi economici interesați pentru inserţia profesională a absolvenţilor
 Existența Asociației EDUPRO ca posibilă sursă de finanțare:
 Acordarea premiilor “Margareta Dima ” absolvenților de liceu cu rezultate bune.
AMENINŢĂRI
 Deteriorarea mediului socio-economic familial
 Diminuarea interesului familiei pentru implicarea în viața școlii;
 Reducerea numărului de elevi prin scăderea ratei natalității și plecarea familiilor în străinătate;
 Scăderea interesului elevilor pentru învățământul profesional și tehnic datorită lipsei de ofertă pe piața muncii;
 Parteneriatul cu şcolile din învăţământul gimnazial în domeniul orientării şcolare este slab dezvoltat.
 Potențial economic scăzut al zonei Valea Jiului
 Inexistența unui cadru legal care să motiveze în mod real operatorii economici să susțină formarea profesională a tinerilor
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PLAN OPERAŢIONAL
AN ŞCOLAR 2022-2023
Nr
crt

1

Domeniul

Obiective
specifice

Curriculum

Asigurarea
implementării
legislaţiei în
vigoare/ noilor
programe

Activități
propuse

Resurse
Umane

De timp

Materiale

Indicatori /
standarde de
realizare

Măsuri de
reglare

Aplicarea noului
cadru normativ şi
a curriculum-ului
specific liceelor
tehnologice, profil
tehnic, pentru anul
şcolar 2022- 2023

Director
Permanent
adjunct Şefii
de catedră
Responsabil
ul ariei
curriculare
Tehnologii

OMECI
3411/16.03.2009
OMECTS3081/27.10.2
010 OMECI
3412/16.03.2009
OMECTS
3168/03.02.2012
OMEN
3152/24.02.2014
OMEC
4051/24.05.2006

Rapoarte şi
note de
control.

Plan de
îmbunătăţire

Formularea
priorităţilor pentru
anul şcolar 20222023

Director
Dir. adjuncţ

Ordinele, notele,
notificările şi
precizările M. E. N.
Buletinele Informative
ale M. E.C.

Rapoartele de
activitate cu
documente
justificative

Planurile
manageriale pe
compartimente/
comisii/ catedre.
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Septembri
e 2022

Asigurarea
logisticii şi
participarea la
programele de
perfecționare și
formare continuă.

Director

Permanent

Dir. adj.
Responsabil
cu formarea
şi
perfecţionar
ea
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Legea educaţiei
naţionale nr. 1/ 2011,
Legea 354/ 2004

Nr. de cadre
didactice
formate

Creşterea rolului
Comisiei de
dezvoltare
profesională în
modificarea
comportamentul
ui didactic al
cadrelor
didactice prin:
informare
continuă;
oferirea de
motivaţii,
stimularea
creativă şi
incitarea dorinţei
de perfecţionare.

Realizarea
proiectării
didactice şi a
planificărilor
calendaristice pe
unităţi de învăţare.
Utilizarea
graficelor de
desfăşurare a unor
acţiuni pe baza
noilor abordări
conceptuale ale
curriculumului
naţional şi
aplicarea
ghidurilor
metodologice pe
discipline de
învăţământ

Director
Dir. adj.

Septembri
e 2022

92

Curriculum-ul;
standarde de pregătire
profesională; Planuri
cadru

Planificări
calendaristice
conform
noilor
orientări
curriculare
Documente
realizate
corect de 90%
din personalul
didactic

Proiectarea unor
activităţi de
pregătire
suplimentară a
elevilor cu
ritmuri lente de
învăţare sau cu
nevoi speciale

Asigurarea
calităţii
activităţii
didactice

Elaborarea testelor
iniţiale şi aplicarea
testelor iniţiale la
clasele de elevi

Director Dir.
adj.

septembrie
2022

Programa şcolară, Modele
MEC, modele ISJ

Teste iniţiale
aprobate în
comisiile
metodice, teste
aplicate în
proporţie de
90% la clasele
de elevi de
început de ciclu
de învăţământ

consiliere,
îndrumare spre
activităţi de
formare

Analiza rezultatelor
testelor iniţiale de
către comisiile
metodice şi
stabilirea planului
de acţiune pentru
ameliorarea
rezultatelor şcolare

Director Dir.
adj.

1–5
octombrie
2022

Rapoarte comisii
metodice

planuri de
acţiune pentru
ameliorarea
rezultatelor
şcolare la 80%
dintre elevi

Planuri de măsuri
pentru reglarea
deficienţelor
constatate,
planurilor
remediale pentru
elevii cu rezultate
nesatisfăcătoare la
testele iniţiale

Cadrele
didactice
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Valorificarea
experienţelor
pozitive şi
diseminarea
exemplelor de bune
practici în cadrul
şedinţelor

profesorii

Conform
graficului

Planificari de lectii
deschise pe discipline

Minim 1 lecție
deschisă pe
disciplină/an
Procese verbale
de la lecțiile
deschise
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Diversificarea
strategiilor
didactice şi de
evaluare în scopul
dezvoltării
creativităţii
elevilor, a
participării lor
active, a formării
de competenţe

Diversificarea
strategiilor didactice
şi de evaluare în
scopul dezvoltării
creativităţii elevilor,
a participării lor
active, a formării de
competenţe.
Îmbunătăţirea
capacităţii de
răspuns la
solicitările reale şi
formarea spiritului
de echipă

Dir. adjuncţi
CEAC

Permanent

Cursuri de formare
iniţială şi continuă

Minim două
inspecții
realizate la
fiecare cadru
didactic de către
director, dir.adj,
membrii CEAC
-minim 50% din
cadrele
didactice
parcurg un
program de
formare
-participarea a
peste 25% din
cadrele
didactice la 2
sau mai multe
programe de
formare

95

Asistenţe/
observarea
lecţiilor,
consiliere,
îndrumare spre
activităţi de
formare

Corelarea planului
de şcolarizare/
“Ofertei şcolii” cu
ponderile
domeniilor de
calificare şi
calificările solicitate
de piaţa locală a
forţei de muncă,
precum si cu
interesele şi
aspiraţiile
individuale ale
elevilor.

Director

Monitorizarea
lecţiilor prin care se
asigură dobândirea
de competenţe
minimale de
utilizare a
calculatorului şi a
competenţelor
minimale de
comunicare pentru
fiecare elev

Dir. adjuncţi

Dir. adjuncţi

Decembrie
2022

PAS 2022-2025
PLAI
PRAI
Proiect Plan de
şcolarizare 2023- 2023
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Permanent

Note de informare
Programarea orelor în
cabinetele de informatică

Implementarea
măsurilor
PLAI/ PAS în
proporţie de
80%
monitorizarea
implementării
măsurilor
Oferta şcolii
2023 - 2023

PAS afişat pe siteul

90 % din elevi
au competenţe
în TIC

Calculatoare în
fiecare sala de
clasa

Școlii
Rapoarte de
monitorizare
Broşuri de
informare pentru
elevi

Folosirea
cabinetelor de
informatizare
deschise tuturor
disciplinelor (softuri educaţionale,
site-uri de
specialitate, etc. )

Dir. adjuncţi
Şefii de
catedre
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Permanent

Soft- uri educaţionale

Soft
educaţional, cu
relevanţă,
pentru toate
disciplinele de
învăţământ în
proporţie de 80
% din achiziţiile
bibliotecii
şcolare

Scrisori metodice
Dezvoltarea
reţelei de
calculatoare

Accesul cadrelor
didactice la cursuri
avansate de
pregătire pentru
utilizarea
calculatorului în
procesul educaţional

Dir. adjuncţi
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Permanent

Cursuri prin C.C.D./ I.Ş.J.

85% dintre
cadrele
didactice au
cunoştinţe de
operare.

Creşterea
numărului de
grupe pentru
formare conform
solicitărilor
cadrelor didactice

Organizarea şi
desfăşurarea
examenelor
naţionale

Realizarea logisticii
necesare şi stabilirea
strategiilor de
realizare şi
îmbunătăţire a
activităţilor
convergente.
Şedinţe de
informare privind
metodologiile de
examen

Director Dir.
adjuncţi
Diriginţi
profesori de
specialitate

Organizarea
examenelor
naţionale în
conformitate cu
metodologiile şi
procedurile
elaborate de
M.E.N.C.S.

Director Dir.
adjuncţi
Diriginţi
profesori de
specialitate
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Datele
stabilite
prin
calendarele
examenelor

Conform
calendarelo
r

Alocare de fonduri;
Şedinţe de informare/
lucru;

Conform metodologiilor
Analiză, sinteză

Rapoarte de
activitate, PV,
grafice,
statistici
Subiecte
propuse de
CNCEIP
parcurse ritmic
Rezultatele
obţinute la
simularea
examenelor

Studiu individual
şi de grup
Eliminarea
viciilor de
procedură

70% dintre
elevi absolvenţi
participa la
examenele
naţionale
Procente de
promovabilitate

Eliminarea
viciilor de
procedură Analiza
rezultatelor
obţinute şi reglare
de proces

Analiza
rezultatelor
obţinute.
Reglare de proces.

Participarea la
concursuri/
olimpiade şcolare

Stabilirea echipelor
de cadre didactice
competente pentru
pregătirea loturilor
de elevi care
participă la
concursuri/
olimpiade şcolare

Director Dir.
adjuncţi Şefii
de catedră
învăţători./
diriginţi

Realizarea unei baze
de date privind
rezultatele elevilor
Şefii de
la olimpiadele şi
catedră
concursurile şcolare; Directori
adjuncţi

Atragerea şi
utilizarea resurselor
financiare în
vederea stimulării
atât a elevilor
premianţi cât şi a
cadrelor didactice
implicate în
pregătirea acestora

Noiembrie
2022

Conform
graficului

Metodologii şi OMENCS

Baza de date

Cadre
didactice
Parteneri

Cel puțin 20
elevi
participanţi

Organizare
Selecţie pe criterii
valorice

Minim 3 premii
la etapele
locale, judeţene,
interjudeţene şi
naţionale la
sfârșitul anului
şcolar 20222023

Interacţionarea cu
website-urile
MENCS şi IŞJ
Hunedoara
Utilizarea
informaţiilor din
mass- media

Număr de elevi
premianţi

Permanent
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Fonduri necesare pentru
premierea elevilor

Premiul
Margareta
Dima-pentru
șeful de
promoție
Premiul pentru
cel mai bun
elev la
specializarea
Confecționer
produse textile

Evidenţierea în
revista şcolii

Accesul la educaţie
a copiilor cu cerinţe
speciale Consilierea
părinţilor care au
copii cu nevoi
educaţionale
speciale

Elaborarea şi
planificarea
Graficului de
monitorizare şi
valorificare a
observărilor/
asistențelor

Dir. adj. Prof.
Psiholog
Înv./ diriginţi

Hai la Scoală!!!

20222023

Strategia judeţeană pentru
grupuri dezavantajate

Minim 45 elevi
cu cerinţe
speciale
participanți la
activități
educative ;
Minim 29 de
părinți consiliați

2 asistenţe/
cadru didactic /
an .
Director, Dir.
adjuncţi
Coordonator
CEAC

Organizarea
controalelor curente
a compartimentelor/
serviciilor, selectate
pe criterii obiective;

Informarea cadrelor
didactice despre
programul pentru
prevenirea eşecului
şcolar

An şcolar

Director, Dir.
adjuncţi
Coordonator
CEAC

An şcolar

Graficul asistentelor /
observării lecţiilor

20222023

Conform
graficului
unic de
control

Procese verbale de
control

Proiecte şi
programe Întâlniri
de lucru, dezbateri
, consiliere
individuală şi de
grup

Modificări în
grafic, impuse de
cauze obiective
Plan de măsuri
ameliorative
Evaluare
periodică a
progresului şcolar
Evaluare
periodică Plan de
măsuri remediale

Note de control

Plan de măsuri
ameliorative
proces -verbal
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Director Dir.
adjuncţ i

octombrie

Proiectarea
planurilor remediale
de către învăţători/
profesori în ceea ce
priveşte
monitorizarea şi
urmărirea evoluţiei
şcolare a elevilor cu
risc ridicat de eşec
şcolar;

Avizarea planurilor
de măsuri pentru
elevii cu dificultăţi
de învăţare sau
probleme de
adaptare şcolară;

Înregistrarea
evoluţiei şcolare a
elevilor cuprinşi în
program;

Director Dir.
adjuncţi
Diriginţi/
învăţători
membrii
CCAAS

Director Dir.
adjuncţi
Diriginţi/
membrii
CCAAS

1-15.11.
2022

15. 11.
2022

Bază de date

Fişe psihopedagogice
Planuri de intervenţie
personalizată

Procese –
verbale

realizarea
planurilor şi
avizarea lor la
termen

participarea
efectivă la
program

Revizuirea
planurilor de
măsuri

Psiholog
Învăţători./
diriginţi

Dezbateri asupra
rezultatelor
activităţilor
remediale;

fişe de
monitorizare şi
evaluare
Permanent

membrii
CCAAS
Diriginţi,
învăţători

existenţa fişelor
de monitorizare

Fişe

102

proces-verbal

revizuirea
programelor
remediale

NR
crt

Domeniul

Obiective
specifice

Activități
propuse

Resurse
Umane

De timp
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Materiale

Indicatori /
standarde de
realizare

Măsuri de
reglare

2

Management
şi resurse
umane

Realizarea
unui
management
dinamic şi
activ în
condiţiile
asumării
descentraliză
rii
Proiectarea
şi evaluarea
management
ului
educaţional

Proiectarea
activităţilor
manageriale pe
baza unei
diagnoze
pertinente,
specifice,
realiste, cu ţinte
strategice care
să vizeze
proceduri de
asigurare a
calităţii în
educaţie;
Evaluarea
anuală a
activităţii
desfăşurate şi
acordarea
calificativelor
anuale;

Directori,
dir.
adjuncţi
şefi de
catedre/
comisii

Septembrie
2022

coordonat
or CEAC
membrii
CA
Septembrie
2022

104

Documentaţia
conform
metodologiei

Fișe de evaluare/
autoevaluare

Proceduri

95% calificative F.B

Observarea/
asistenţe/
monitorizare

Înscrierea la cursuri
de formare
specifice nevoilor
identificate

Elaborarea de
portofolii
privind
evaluarea (fişele
posturilor
coroborate cu
fişele de
evaluare anuale)

Iulie 2023
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Fișa postului/ Fișa
de evaluare

Fișe de autoevaluare/
evaluare completate

Proceduri de
evaluare

Realizarea
unei politici
manageriale
optime în
contextul
unei societăţi
educaţionale

Difuzarea
actelor
normative
privind
dezvoltarea
instituţională a
şcolii
Reactualizarea
băncii de date
privind resursele
umane din CTT
Facilitarea
fluxului
informaţional
printr-o
comunicare
rapidă şi
eficientă între
compartimentel
e unităţii şcolare

Director
Directori
adjuncţi
Membri
Consiliulu
i de
administra
ţie

Permanent

Octombrie
2022

Acte normative
Bază de date
Pagina web a
școlii, forum ISJ,
acte normative în
format electronic
şi tipărite

Absenţa sesizărilor şi
reclamaţiilor privind
respectarea
reglementărilor 100%
realizată Comunicare
constantă, eficientă şi
temporizată

Sondaje Evaluări

Monitorizări

Sondaje

Permanent
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Analiza/
diagnoza
resurselor
umane şi
materiale ale
liceului

Director
Directori
adjuncţi
Membri
Consiliulu
i de
administra
ţie

Septembrie
2022

PAS 2022-2025
Strategia MEC
Regulamentul intern

Cartea de identitate a
unității de învățământ

Baza de date
constituită la
nivelul fiecărui
compartiment/
comisie/ catedră

Februarie
2023

Fundamentar
ea activităţii
manageriale
pe baza
diagnozei

Asigurarea
cadrului
pentru
dezvoltarea
competenţel
or
psihopedago
gice,
metodice şi
în
specialitate
ale cadrelor
didactic

Aplicarea
analizei de
nevoi la nivelul
unităţii de
învăţământ
Participarea la
activitatea de
perfecţionare

Crearea şi
actualizarea
continuă a bazei
de date
electronice
pentru evidenţa
personalului
didactic,

Responsa
bilul cu
formarea
continuă
Cadre
didactice
Metodişti
CCD

Octombrie
2023
Conform
graficelor
din ofertele
CCD

Catalogul
programelor de
formare, elaborat de
ISJ Hunedoara şi
CCD Deva

Înscrierea la cursuri
centrate pe nevoile
identificate la nivel de
unitate de învăţământ
Participarea în
proporţie de 60% a
cadrelor didactice.

Director
Secretar
şef

Raportul nr. cadre
didactice / posturi
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Octombrie
2022

Centralizările
analizei de nevoi
Chestionare
aplicate, teste,
produse finale de
evaluare, rapoarte
finale.

Logistică, baze de
date, dosare
personale

Bază de date
actualizată

NR

Domeniul

Crt

3

Obiective
specifice

Dezvoltarea
infrastructurii şi
a bazei
materiale

- Asigurarea
necesarului
de manuale –

Asigurarea
condiţiilor
igienico-

Activități
propuse

achiziţionare
a manualelor
şcolare
pentru evidenţa
manualelor
şcolare; -

efectuarea
reparaţiilor
curente si
igienizarea
sălilor de

Resurse
Umane

De
timp

Echipa
managerialǎ

1-10
Sept

Învăţătorii
Responsabilul
cu evidenţa
manualelor

2022

Echipa
managerialǎ
Serviciul
administrativ

Septem
brie

Materiale

Catalogul
manualelor şcolare
pentru
învăţământul
preuniversitar;

Materiale de
construcţii
Materiale de
igienizare note de
comandă Contracte
și note de comandă

Indicatori /
standarde de
realizare

Măsuri de reglare

Număr de cărți
achiziționate

monitorizarea evidenţei
manualelor şcolare;
Analize ameliorative,
rapoarte periodice,
Proces verbal de recepţie

Toate grupurile
Procese verbale de
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sanitare
optime în
toate spaţiile
şcolare . –

Asigurarea
securităţii
elevilor,
crearea unui
ambient de
siguranţă,
igienic şi
ecologic,
dotarea cu
mijloace
moderne de
învăţământ .

clasa,
atelierelor și
laboratoarelo
r

– deratizarea,
dezinsecția și
dezinfecția
tuturor
spațiilor
școlare;
reparații
curente și
igienizarea
grupurilor
sanitare de la

Achiziția de
măști,
dezinfectanți,
mănuși și
produse de
curățenie

Consiliul local
Echipa
managerialǎ

2022

Achizitie SICAP
Contracte și note
de comandă
Contracte și note
de comandă
Achizitie SICAP
Contracte și note
de comandă
Achizitie SICAP
Contracte și note
de comandă
Achizitie SICAP

sanitare igienizate ;

recepţie

toate corpuri de
clădire supuse
dezinfecției,
dezinsecției și
deratizării;

Procese verbale de
punere în funcțiune

Consiliul local
Echipa
managerialǎ

Setemb
rie
2022

Contracte și note
de comandă
Achiziţie SICAP

Echipa
managerialǎ
Sponsorizări

Proces verbal de recepţie
finală

Renovare săli

rapoarte periodice,
Proces verbal de recepţie
finală
Achiziţie SICAP
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Contracte și note
de comandă

Achiziționare
a de
Dispensere
pentru gel
Echipa
dezinfectant
în toate sălile, managerialǎ
pe holuri

14000 de măști
Achiziţie SICAP
Contracte și note
de comandă
Achiziţie SICAP

Administrator

Montarea de
suporți cu
role de hârtie
în toate băile

Proces verbal de recepţie

Contabil sef

Dezinfectanți
Manusi

contabil

termoscanere
Zugravirea
arhivei, 2
săli, montare
36mp
termopan

Dispensere

Oct
2022

Repararea
acoperișului
la Școala
Gimnazială
nr.2 și sală

Suporti role de
hartie

Lucrări
achiziționate prin
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Proces verbal de recepţie

sport Școala
2
Înlocuire uși
săli de clasă
Școala 2

SICAP

Administrator

Septem
brie
2022
Proces verbal de recepţie
Contracte și note
de comandă
Achiziţie SICAP

Înlocuirea
jaluzelelor
verticale în 2
săli de clasă
și bibliotecă
la Școala 2

Septem
brie
2022

2 săli zugrăvite,
montarea
termopanelor,
arhiva renovată

Director
Contabil sef

Amenajare
cancelarie
Școala 2

Reparații
grupuri
sanitare elevi
Școala 2

Administrator

Director

Înlocuirea
Contabil sef
parchetului în

August
2023

Contracte și note
de comandă
Achiziţie SICAP

August
2023
Contracte și note
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Acoperisuri
reparate Scoala 2

Proces verbal de recepţie

de comandă
Achiziţie SICAP

3 săli de clasă Administrator
din cămin:
C4, C6, C7
Înlocuire
jaluzele
deteriorate
liceu
Amenajare
atelier de
estetică

Schimbare
țevi, coloane
și calorifere
colmatate
Lucrări

Proces verbal de recepţie

Director
Contabil sef
Administrator

Dec
2023

Director

Amenajare
spațiu
activități în
aer liber înv.
special

uși înlocuite

Contracte și note
de comandă

jaluzele înlocuite

Proces verbal de recepţie

August
2023

Contabil sef
Administrator

Contracte și note
de comandă

Panouri
despărțitoare
înlocuite

Iunie
2023
Director
Contracte și note
de comandă
Achiziţie SICAP

Contabil sef
Administrator
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Dotarea și
amenajarea
cancelariei la
Școala 2

Proces verbal de recepţie

Parchet înlocuit în
3 săli

electrice

Martie
2023

Jaluzele înlocuite
Contracte și note
de comandă
Iunie
2023

Iunie
2023
Director
Contabil sef
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Contracte și note
de comandă

Sala liberă din
clădirea atelierului
școală se va renova
și vor fi
achiziționate
echipamentele
necesare utilării
atelierului de
estetică
În spațiul liber din
fața căminului va fi
achiziționat
mobilier de grădină
și vor fi plantați
arbuști ornamentali
din fonndurile as.
EDUPRO

Proces verbal de recepţie

Administrator

Țevi schimbate

Asociația
EDUPRO

Înlocuire tablouri
electrice de la
etajele 2 și 3
August
2023

Director
Contabil sef
Administrator
Asociația
EDUPRO

Director
Contabil sef
Administrator
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NR

Domeniul

Crt
4

Obiective
specifice

Comunicarea si
promovarea
imaginii școlii

Relaţii cu
publicul şi
mass-media

Fundamentar
ea unei
politici de
imagine
corectă, reală
şi
permanentă

Activități
propuse

Resurse

Indicatori /
standarde de
realizare

Măsuri de
reglare

Umane

De timp

Materiale

Menţinerea
relaţiilor
permanente cu
presa

Director

permane
nt

birou de presă

număr comunicate de
presă

revista presei

Organizarea şi
desfăşurarea
audienţelor
directorului şi
directorilor
adjuncţi f

Director
Directori adj.
Contabil şef

Conform
graficulu
i

- documentaţie
specifică acordării
audienţelor

număr audienţe
acordat

referate de
soluţionare a
sesizărilor,
petiţiilor

Redactarea şi
transmiterea
de comunicate
de presă

Director
Directori adj
Resp.
Imagine
Vințan
Luminița

Periodic

- logistică

număr comunicate de
presă

- revista presei

Stabilirea unor
modalităţi
clare de
evitare a
crizelor de
imagine şi a
unor direcţii
de acţiune în

Director
Directori adj
Responsabil
cu imaginea

permane
nt

logistică, informări

corespondenţă
programe

Înregistrări
periodice

a școlii

Vințan
Luminița
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situaţii de
criză

Facilitarea
accesului
pentru toţi la
sistemele de
educaţie şi

codul de conduită
deontologică;
legislaţie;
Regulament intern

Respectarea
deontologiei
profesionale a
angajaţilor şi
a mass-mediei,
evitând
conflictele de
interese

Director
Directori adj
Responsabil
cu imaginea
Consilierul
de etică

permane
nt

Creșterea
angajabilității
absolvenților

Agenți
economici
Elevi

Septembr Ghiduri de
ie 2022 – evaluare
februarie
Manuale de bune
2023
practici

Părinți

formare
profesională
Crearea unui
mediu
deschis
pentru
învăţare,
creşterea
atractivităţii
învăţării,
egalitatea de
şanse în
educaţie
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respectarea
deontologiei
profesionale

Inexistenţa
conflictelor de
interese

Minim 10% din
absolvenți angajați

Diagnoze
Baza de date
Statistici
Diseminarea
exemplelor de
bună practică

Deschiderea
sistemelor de
educaţie şi
formare
profesională
spre mediul
social și
economic

Creșterea
promovabilităț
ii la examenul
de bacalaureat
prin
participarea la
proiectul
ROSE.

Elevi Părinți
Echipa de
proiec

Consolidarea
relaţiilor de
colaborare
dintre
instituţiile de
educaţie şi
formare
profesională,
întreprinderi,
agenți
economici
interni și
externi.

Director
Comisia de
elaborare şi
de derulare a
proiectelor
Elevi Părinți

Septembr Laptopuri
ie 2022 –
Videoproiectoare
august
2023
Table smart

Creșterea
promovabilității la
examenul de
bacalaureat cu 2% pe
an.

Diagnoze

300 elevi informaţi,
consiliaţi si
participanţi la
proiecte și
parteneriate dintre
liceu și agenți
economici

Diseminarea
exemplelor de
bună practică
Diagnoze

Baterie de teste
psihologice

Conf.
Calendar

Ghiduri de
evaluare Manuale
de bune practici

An
școlar

20222023

Baza de date
Statistici
Diseminarea
exemplelor de
bună practică

Baza de date
Statistici

DIRECTOR: prof. Marița Olga Mihaela

DIRECTOR ADJUNCT
Prof. Durbaca Loredana

DIRECTOR ADJUNCT
Prof. Obogeanu Gheorghița
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GLOSAR

ÎPT – Învăţământ profesional şi tehnic
SAM – Şcoala de Arte şi Meserii
MECT – Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului
AEL – Programul Asistent Educaţional pentru Liceu
PRAI – Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic
PLAI - Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic
AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean
CLDPS – Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea
Profesională
CCD – Casa Corpului Didactic
CJAPP – Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho-Pedagogică
ONG – Organizaţie Nonguvernamentală
SWOT – Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunităţi),
Threats (Ameninţări)
SPP – Standarde de Pregătire Profesională
ITC – Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale
ADR – Agenţia de Dezvoltare Regională
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