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CAPITOLUL  I  

Contextul 
 

 

1.1. VIZIUNEA ŞCOLII 
 

 

 

 

««    LLIICCEEUULL  TTEEOORREETTIICC    
SSEEBBII??   EESSTTEE  OO  ?? AANNSSĂĂ  

PPEENNTTRRUU  VVIIIITTOORR,,  
DDEEOOAARREECCEE  FFĂĂRRĂĂ  EEDDUUCCAAŢŢIIEE    

VVIIIITTOORR    NNUU  EEXXIISSTTĂĂ  ««  
 

 

 

 
  1.2  SCOP/MISIUNEA ŞCOLII 

 
 

Misiunea scolii noastre este:  

,,Dezvoltarea integrală şi armonioasă a individualităţii şi formarea unei 

personalităţi autonome şi creative prin dezvoltarea competenţelor, capacităţilor 

intelectuale şi a deprinderilor fizice conform idealului educaţional, care confera 

individului adaptarea continua şi eficientă la o piaţa a muncii extrem de dinamică ” 

 Pornind de la nevoile de educaţie identificate la  nivelul comunităţii locale şi de la 

viziunea unor grupe  de  interese – elevi , părinţi, agenţi economici – devine importantă 

personalizarea în vederea unor activităţi utile producerii de valori materiale prin 

dezvoltarea abilităţilor practice în meseriile solicitate pe  piaţa muncii: lucrător în 

domeniul  serviciilor din  turism şi alimentaţie , electromecanic, prelucrarea lemnului. 



                                                                                    L I C E U L  T E O R E T I C  S E B I Ş  

   

 De asemenea şcoala noastră , trebuie să devină sursa de absolvenţi de liceu care să 

acceadă cu uşurinţă la facultăţile recunoscute, pe locuri fără taxă, si să fie ‚’’sursa’’ de’’ 

olimpici’’ judeţeni şi naţionali la matematică, informatică şi  ştiinţele  naturii, în primul 

rând.  

 La nivelul învăţământului gimnazial şcoala noastră este un model pentru şcolile 

de pe valea Crişului Alb , reprezentând o alternativă foarte serioasă pentru toţi copiii 

dornici  de  performanţă din întreaga zonă ( Bocsig-Hălmagiu ). 

 Învăţământul primar şi preşcolar va oferi  copiilor o educaţie aleasă , cu începerea 

studierii unei limbi străine  încă de la grădiniţă, precum şi  învăţarea  utilizării  

calculatorului, într-un ambient deosebit, după programe (orare) adaptate corespunzător, 

chiar şi după  orele de curs. 

Odată definită misiunea şcolii, este foarte important ca în continuare să se 

realizeze asimilarea ei de către profesori, elevi şi alţi parteneri sociali cu scopul impunerii 

noastre pe o piaţă competitivă a forţei de muncă. Cu alte cuvinte, ne dorim a fi o 

alternativă pentru tânărul care printr-o educaţie modernă, va deveni o personalitate, 

integrat total în societate. 

 

 

1.3.  PROFILUL ŞCOLII (SCURTĂ INTRODUCERE DESPRE 

ŞCOALĂ) 
 

Context geo – economic 
  Liceul Teoretic Sebiş, este situat la o distanţă aproximativă de 80 de kilometri, la NV de 

Municipiul Arad, judeţul Arad, pe Valea Crişului Alb in Regiunea de Vest a Romaniei. 

 Şcoala noastră este „centrul” spre care se îndreaptă copiii dintr-o zonă care 

cuprinde şapte şcoli cu clasele I – VIII la care se adaugă elevi, veniţi din zone mai 

îndepărtate, deoarece planul de şcolarizare şi oferta curriculară a şcolii noastră este foarte 

atractivă şi corespunde aspiraţiilor actuale şi de perspectivă în ceea ce priveşte obţinerea 

unor calificări, care le dă posibilitatea găsirii unui loc de muncă în zonă. Din momentul 

în care şcoala noastră a trecut de la Liceul Teoretic la Grup Şcolar Industrial, apoi din 

1012 Liceul Teoretic din nou  ea s-a dezvoltat continuu având o dinamică ascendentă care 

a corespuns mereu nevoii de forţă de muncă cu calificare corespunzătoare dezvoltării 

economice a zonei noastre. 

Regiunea Vest este văzută ca un spaţiu multicultural, multietnic şi multiconfesional, 

având o suprafaţă de 32 034 km2 şi o populaţie de 1 946 647 de locuitori. Profilul actual 

al dezvoltării generale a regiunii confirmă faptul că aceasta se află în ascensiune, având 

de-a face cu numeroşi investitori români şi străini, care apreciază mediul de afaceri 

propice economiei care are la bază spiritul antreprenorial şi competiţia liberă. 
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Harta regiunilor din România Regiunea de Vest 

 

 

 

Aradul este judeţ al Ardealului, aşezat în vestul ţării, de o parte şi de alta a 

Mureşului şi Crişului Alb, cu rezultate economice foarte bune, caracterizate printr-o 

industrie diversificată. 

 

 

 
Judeţul Arad 

 

 

 

Repere istorice 
 Şcoala din Sebiş datează din 1859, şcoală care vreme de 41 de ani (1859-1900) a 

fost condusă de Ioan Filip. El afost urmat de un alt absolvent al Preparandiei din Arad, pe 

nume Patriciu Covaci, o prezenţa deosebită în sfera spirituală naţională şi a localităţii 

noastre. Pe lângă Şcoala românească, în Sebiş a existat o şcoală confesională romano-

catolică(în 1860) şi o şcoală particulară cu predare în limba maghiară (din 1907). 
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 Şcoala confesională ortodoxă română, condusă de Patriciu Covaci, avea după 

Marea Unire 82 de elevi. 

 În anul 1959 a luat fiinţă Şcoala Medie din Sebiş, prima unitate de acest fel de pe 

cursul mijlociu-superior al Crişului Alb, cu 18 clase, 460 de elevi şi 21 de cadre 

didactice. Alte iniţiative ulterioare s-au materializat într-o politică de investiţii benefică, 

având cafinalitate, de-a lungul anilor ’70-’78, darea în folosinţă al celui de al doi-lea local 

de şcoală( ăn 1970), a internatului şi cantinei( în 1971), iar la 15 septembrie 1978 a sălii 

de sport. În 1982 Liceul Teoretic se transformă în Liceu Industrial cu profil mecanic ,apoi 

Liceu Industrial cu profil - Sivicultură şi Exploatări Forestiere (din 1982), apoi din nou 

Liceu Teoretic(1993),  Grup Şcolar Industrial până în 2012, apoi din nou Liceu 

Teoretic(2012-prezent).  

 

 

 

 

Tipul şcolii – Liceu teoretic 
 

Liceul Teoretic Sebiş ,jud.Arad este o unitate şcolară de stat, pentru învăţământ de 

masă, finanţată de la bugetul de stat, adoptând ca formă învăţământul de zi. 

Procesul instructiv – educativ se desfăşoară în limba română, iar limbile moderne 

studiate sunt engleza , franceza şi  germană. 

Profilul prioritar al invatamantului tehnologic  este –turism şi alimentaţie, cu 

calificare pe nivelul 4: lucrător în alimentaţie, tehnician în gastronomie, pentru care există 

piaţa de absorbţie a forţei de muncă în staţiunea Moneasa, şi zona Sebiş.  

- domeniul electromecanică cu calificarea pe nivel 4 –tehnician electromecanic; 

-clase de liceu filiera tehnologica: profil servicii- calificarea “technician în activităţi 

economice”, profil servicii domeniul turism si alimentatie, calificarea- tehnician in 

gastronomie, toate prin  liceu ruta directă . 

-clasa pentru invățământ profesional, domeniul –fabricarea produselor din lemn cu 

calificarea- tapițer, saltelar, plăpumar. 

-clase de liceu teoretic cu profil  umanist-filolofie, real- ştiinţe ale naturii  si matematică-

informatică –intensiv engleza ; matematică-informatică; 

Paleta largă de specializări se datorează faptului ca unitatea noastră şcolară are un 

număr relativ mare de elevi, şi piaţa forţei de muncă din zonă este diversă;                        

In perspectiva intentionam sa pastram aceste calificari, si sa le extindem la toate 

nivelurile ;Deasemenea in atentia noastra este  identificarea resurselor umane (ingineri de 

specialitate) pentru a reinfiinta profilul automatizari si calculatoare in cadrul liceului 

tehnologic. 

Caracteristici ale şcolii 
 Liceul Teoretic Sebiş, este situat la o distanţă aproximativă de 80 de kilometri, la 

NV de Municipiul Arad, pe Valea Crişului Alb. 

 

 Şcoala noastră este „centrul” spre care se îndreaptă copiii dintr-o zonă care 

cuprinde şapte şcoli cu clasele I – VIII la care se adaugă elevi, veniţi din zone mai 
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îndepărtate, deoarece planul de şcolarizare şi oferta curriculară a şcolii noastră este 

foarte atractivă şi corespunde aspiraţiilor actuale şi de perspectivă în ceea ce 

priveşte obţinerea unor calificări, care le dă posibilitatea găsirii unui loc de muncă 

în zonă.  

 Elevii din satele aparţinătoare  de localitatea Sebiş sunt transportaţi la şcoala şi de 

la şcoală cu microbuzul şcolar, iar cei din zonele mai îndepartate fac naveta cu 

mijloacele de transport în comun. 

 Este singura  unitate scolară din zona care are toate formele de învaţământ. 

 

Structura 

 
 Liceul Teoretic Sebiş este o unitate care are în componenţă mai multe unităţi, care 

şcolarizează de la nivelul preşcolar până la liceal, după cum urmează: 

   

                                                                                                                         
SITUAŢIA UNITĂŢILOR COORDONATE  

An scolar 2019-2020 

 

Nr. 

crt. 

 

Unitatea şcolară 

Nr. clase Nr 

elevi 

 

Observaţii 

Invatatori-

educatoare 

1 Liceul Teoretic Sebiş 45 1057  VEZI  ANEXA  9 

2 Şcoala  Primară Prunişor 5 

simultane 

34 Sat 

aparţinător 

al oraşului 

Sebiş 

Tol Doina 

Herbei Felicia 

3 Grădiniţa PP Sebiş 2 grupe 46  Barbatei Maria 

Pop Mihaela 

Mariş Ana 

Jurca Daniela 

 

6 Grădiniţa PN Sebiş 2grupe 43  GligorMirela  

Gomoi Lidia 

 

7 Grădiniţa PN Prunişor 1mixta 21 Sat 

aparţinător 

al oraşului 

Sebiş 

Pop Viorica 

 

 

 

 

 

Contextul legislativ 
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 Liceul Teoretic Sebiş este organizat pe principii nediscriminatorii 

 Recrutarea şi admiterea elevilor se realizează în conformitate cu reglementările 

legale elaborate de MEN 

 

Servicii oferite 
 

 Cabinet de asistenţă psihopedagogică 

 Cabinet medical cu medic şi asistentă medicală 

 Transport cu microbuzul şcolii pentru elevii ce provin din satele aparţinătoare 

Sebişului 

 

 

1.4.  ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ŞCOLAR 2018-2019 
 

 
      Cele mai importante realizări ale anului şcolar 2018-2019 sunt următoarele : 

 realizarea planului de scolarizare  la clasa a IX a; 

 identificarea agentilor economici seriosi si responsabili –ca parteneri in vederea 

realizarii practicii a elevilor de la invatamantul profesional 

 derularea la parameri optimi a  proiectului de grant ROSE; 

 asigurarea unor continuitati in obtinerea rezultatelor deosebite de elevii din 

şcoala noastră în ultimii ani la Olimpiadele scolare , şi la diverse concursuri 

şcolare astfel: 

 finalizarea  lucrărilor de renovare la sala de sport , corpul D 

 asfaltarea terenului de handbal din curtea şcolii; 

 continuarea lucrărilor la obiectivul,,ateliere şcolare’’ 

 refacerea rețelei pentru incălzirea centrală in corpul de clădire ,,liceu,, 

 

                          Olimpiadă faza națională și  judeţeană (Anexa 5) 

 

Faza națională -1 mențiune 

Faza județeană 

TOTAL 

                                                          PREMIUL I     -4 

                                                          PREMIUL II   -3 

PREMIUL III  -6 

                                                         MENŢIUNE  -17 

 

 

 Educaţie fizică - 1 loc II, 1 menţiune 

 Limba şi literatura română -1 loc III, 4 menţiuni 

 Biologie –1 loc I, 3 menţiuni și mențiune la nivel național 

 Matematică -1 premiu II, 2 mențiuni 

 Limba engleză - 2 loc I, 5 premii III, 3 menţiuni 
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 Educație civică -1 mențiune 

 Dezbatere ,,Tinerii dezbat,,- 1 premiu I și calificare la faza 

națională 

 Religie ortodoxă-1 mențiune 

 Domeniul economic -1 premiu II 

 TIC – 2 mențiuni 

 

 

                                 

                                 

Participări la faza naţională a olimpiadelor şcolare: 

Chimie- mențiune 

Dezbatere ,,Tinerii dezbat,,-participare 

                                                                      

 rezultate bune la examenele de certificare a competentelor profesionale 

,rezultate  bune la examenul de bacalaureat si la evaluarea naţională 

 initierea de catre scoala a unor actiuni de voluntariat , in cadrul SNAC, actiuni 

in care au fost implicati elevi si profesori din unitatea noastra (anexa 1) 

 s-au realizat stagii de perfecţionare didactică şi formare profesională, după 

cum urmează: 

                 - 8 cadre didactice au obtinut gradul didactic I(Anexa 2) 

                     -1 cadre didactice a obţinut gradului didactic II (Anexa 2)                   

  

 spectacole, concursuri: 

 

 ,,Balul Bobocilor” 

 Premierea ,,Olimpicilor’’ 

 Spectacole folclorice cu ocazia desfăşurarii zilelor şcolii Sebis  

 ,,Sanitarii pricepuţi’’ 

 

 

 

 festivităţi:  

 

 primirea in şcoala a ,,bobocilor’’ 

 ,,zilele şcolii’’ 

 Premierea olimpicilor 

 Primirea in şcoala a foştilor absolvenţi de acum10,20,25,30,50 ani 

 

 

 

 

Rezultatele examenelor 

 Examenul de bacalaureat 
 promovabilitate a fost de  54,38% 
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 Certificarea competenţelor profesionale 
 

nivelul 4 –51 elevi: 

 promovabilitatea a fost de 90,19 % 

 

 

 

Parteneriate educaţionale  

 

 continuarea parteneriatelor iniţiate anterior şi diversificarea acestora prin 

implicarea de noi parteneri în procesul de instruire realizat la nivelul şcolii: 12 

agenţi economici din Sebiş şi din zonă 

 Asociaţia  PRO-EDUCAŢIA SEBIŞ, CJRAE Arad, 

 Şcoala Gyulai SzC ,, Harruckern Janos Szakkepzo iskola es Kollegium’’-Gyula-

Ungaria 

 Universitatea Politehnică Timișoara 

 parteneriate cu 12 agenţi economici în vederea efectuării stagiilor de 

pregătire practică a elevilor (Anexa8) 

 

 

 

Capitolul.1.5. Invăţământul Profesional şi Tehnic din  judeţ 

 

1. 5   Indicatori de context 

 

1.5.1. Contextul european  

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, în raport cu care România are asumate țintele de mai jos;  
 

 Cele șase ținte 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 vieții1;  

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

citire, matematică și științe exacte2, ar trebui să fie mai mic de 15%;  

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

terțiar3, ar trebui să fie de cel puțin 40 %;  

4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii  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; 



                                                                                    L I C E U L  T E O R E T I C  S E B I Ş  

   

6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați5 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 

2010. 

2. Pentru obiectivele strategice care vizează educația și formarea profesională, 

derivate din cadrul strategic ET 2020 și Strategia Europa 2020, progresul 

înregistrat de România se poate urmări din tabelele de mai jos, împreună cu nevoile 

care decurg din angajamentele de a ne alinia la obiectivele europene.  
Numărul și ponderea absolvenților de învățământ superior a crescut în perioada 2002-

2017, însă este la distanță de 13,3 puncte procentuale față de ținta EU de 40%, cu 

valoarea de 26,3 % în 2017, relativ aproepe de ținta 2020 asumată de România până în 

2020.  

3.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%8, 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.  

 

1.5.2. Contextul naţional  

Contextul naţional este definit de o mai multe strategii naționale, cu relevanţă 

deosebită pentru educaţia şi formarea profesională, iar armonizarea acestora rămâne o 

provocare pentru fiecare intervenție concretă la nivel național, regional sau local : 

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

este structurată pe patru obiective strategice, astfel:  

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  

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.  

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.  

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale 

în domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice:  
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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.  

Direcţii de acţiune specifice sunt definite pentru fiecare din cele patru obiective . 

Structura învăţământului profesional şi tehnic este ilustrată în figura de mai jos, în 

concordanță cu Legea Educaţiei Naţionale, nr.1 din 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 

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 
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bacalaureat pot continua studiile în învățământul postliceal pentru obținerea nivelului 5 

sau în învățământul superior, în orice program de studii și pot obține nivelurile de 

calificare 6, 7 și 8.  

Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională, care promovează 

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

al calificărilor (tehnician) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.  

Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile 

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

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

unitatea de învățământ, operatorul economic și elev.  

Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare:  

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

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

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

implicaţi în formarea profesională a elevilor;  

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

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

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

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

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

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

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

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

șansă”.  

În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi 

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

finalizează cu examen de certificare. Absolvenții care promovează examenul de 

certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al 

Cadrului naţional al calificărilor (muncitor calificat) și suplimentul descriptiv al 

certificatului, conform Europass. 
 

1.5.3. Contextul regional  

 
 
Strategia Regiunii Vest 2014-2020. 
 În procesul de planificare strategică a Regiunii Vest obiectivele și setul de măsuri 
de intervenție au fost stabilite având drept repere obiectivele Strategiei Europa 
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2020, împreună cu țintele asumate de România, comparate cu situația din 2012 la nivel 

național și cu situația Regiunii Vest în raport cu acești indicatori. 
 
Obiective regionale – corelate cu țintele asumate de România și obiectivele EU 2020 

 

Obiectiv  Obiectiv  

EU 2020  

Ținta asumată de 

România  

România  

2012  

Regiunea Vest 

2012  

Rata ocupării  75%  70%  62,8%  62,9%  

Cercetare- 

dezvoltare ca% din 

PIB  

3%  2%  0,5%  0,22%  

Părăsirea timpurie 

a școlii %  

10%  11,3%  17,4%  13,6%  

Învățământ terțiar  40%  26,7%  21,8%  20,3%  

Reducerea 

populației expuse 

riscului de sărăcie  

20 000 000 

persoane  

580 000 persoane  40,3% din 

populație  

(8 109 021 

persoane)  

33,1% din 

populație (600 000 

persoane)  

Sursa: http://adrvest.ro/planul-pentru-dezvoltare-regionala-2014-2020/ 
 

Se poate observa situația comparativ mai bună a Regiunii Vest față de media națională la 

fiecare indicator, cu excepția investițiilor în cercetare – dezvoltare și ponderea tinerilor cu 

studii de învățământ terțiar.  

În acest context prin Obiectivul general Regiunea Vest își propune, ca orientând 

intervențiile pe nevoile locuitorilor săi, să ajungă la nivelul de calitate a vieții 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 strategic este structurat în Axe prioritare, cu Obiectiv și Obiectiv 

tematic relevant urmat de descrierea priorităților de investiții aferente.  
Obiectivul specific care vizeaza direct intervenții în educație și formare profesională este 

Îmbunătățirea indicatorilor de participare în special în învățământul secundar 

superior și în învățământul terțiar, și printre cele 8 priorități de dezvoltare asumate se 

regăsește în mod explicit unul dedicat educației: 4. Dezvoltarea capitalului uman și 

creșterea calității în sectoarele educație, sănătate și servicii sociale. 

 

 1.5.3. Implicaţii pentru Î.P.T.  

În judeţul Arad, în baza studiului realizat de Institutul Naţional de Cercetare 

Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale se prefigurează până în anul 2013 o 

scădere a cererii de forţă de muncă pe activităţi economice cum ar fi: agricultură, 

silvicultură, energie electrică, termică, administraţie publică şi apărare, industrie 

extractivă, ceea ce ar implica o scădere a profilelor ocupaţionale din aceste activităţi şi 

creşterea numărului de absolvenţi în activităţi economice cu potenţial semnificativ de 

creştere în judeţ care se estimează a fi: industrie alimentară, comerţ, hoteluri şi 

restaurante, construcţii.  

Studiile privind piaţa muncii indică o scădere semnificativă a populaţiei şcolare în 

următorii ani, cu efecte imediate asupra şcolilor (în primul rând vor fi afectate şcolile de 

învăţământ primar şi gimnazial, dar mai târziu efectele scăderii populaţiei şcolare se vor 

resimţi şi la celelalte niveluri educaţionale).  
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Rezultatele proiecţiei cererii de forţă de muncă indică necesitatea ca şcolile ÎPT să 

includă în oferta lor mai multe programe de recalificare pentru a actualiza competenţele 

forţei de muncă la nevoile actuale şi viitoare ale pieţei muncii. Integrarea pieţelor va 

genera necesitatea ca firmele să se adapteze concurenţei tot mai puternice, fiind favorizaţi 

cei care au un nivel de pregătire ridicat, cu o paletă mai largă de competenţe, dar şi cu o 

mobilitate profesională mare.  

Drept urmare, absolvenţii de învăţământ preuniversitar ce vor intra în următorii 

ani pe piaţa muncii vor trebui să aibă o pregătire mai largă pentru a putea a avea o 

mobilitate profesională ridicată şi pe de altă parte vor trebui să fie înzestraţi cu 

competenţe superioare pentru a fi competitivi. 

Situaţia actuală şi proiecţia cererii şi ofertei de forţă de muncă pe termen mediu 

susţin necesitatea creşterii numărului de elevi şi pregătirea acestora în domenii cu 

potenţial competitiv, care au la bază tehnologii moderne, prin urmare devine necesară 

asigurarea unui nivel de pregătire tehnic corespunzător unei economii moderne. Conform 

proiecţiilor, ocupaţiile cu perspectivă de dezvoltare pe termen mediu sunt : tehnicieni în 

ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi, meseriaşi şi muncitori calificaţi în 

construcţii şi asimilaţi, mecanici, montatori şi reparatori de maşini şi utilaje, montatori şi 

reparatori de aparate şi echipamente electronice şi electrotehnice, operatori la maşini, 

utilaje şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse, muncitori calificaţi în reglarea 

şi întreţinerea maşinilor şi instalaţiilor, lucrători calificaţi în servicii personale şi de 

protecţie, conducători de vehicole. Pe de altă parte, deoarece procesul de modernizare a 

economiei şi de adecvare a ei la mecanismele pieţei unice europene va impune o 

restructurare semnificativă a structurii economiei, este necesară asigurarea unei baze mai 

largi de cunoştinţe şi aptitudini care să permită absolvenţilor un grad crescut de 

flexibilitate pe piaţa muncii. 

Deoarece cererea de forţă de muncă se estimează că va rămâne deficitară 

comparativ cu oferta în toate regiunile de dezvoltare economică, în special pentru nivelul 

de pregătire preuniversitară, dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale alături de competenţe 

cât mai ridicate în domeniul tehnologic şi informatic sporesc şansa absolvenţilor de 

învăţământ profesional şi tehnic de a-şi găsi un loc de muncă. 

 

   

 

1.6. OBIECTIVELE ŞI ŢINTELE LA NIVEL REGIONAL ŞI LOCAL 

 
 

Din punct de vedere economic, Regiunea Vest cuprinde patru judeţe: Arad, Caraş 

Severin, Hunedoara şi Timiş.  

 La nivel regional, Regiunea Vest a adus în centrul atenţiei învăţământul 

profesional şi tehnic, promovând în Planul de Dezvoltare Regională. 

Ca  obiectiv general Regiunea Vest își propune, ca orientând intervențiile pe nevoile 

locuitorilor săi, să ajungă la nivelul de calitate a vieții 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.  
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Documentul strategic este structurat în Axe prioritare, cu Obiectiv și Obiectiv 

tematic relevant urmat de descrierea priorităților de investiții aferente.  
Obiectivul specific care vizeaza direct intervenții în educație și formare profesională este 

Îmbunătățirea indicatorilor de participare în special în învățământul secundar 

superior și în învățământul terțiar, și printre cele 8 priorități de dezvoltare asumate se 

regăsește în mod explicit unul dedicat educației: 4. Dezvoltarea capitalului uman și 

creșterea calității în sectoarele educație, sănătate și servicii sociale. În perspectiva 

anului 2020 putem concluziona finalităţile aşteptate de la formarea profesională iniţială în 

Regiunea  Vest: 

 Să asigure dezvoltarea personală şi profesională a elevilor, astfel încât aceştia să 

devină cetăţeni activi la nivelul comunităţii, să se adapteze cerinţelor societăţii 

 Să asigure şanse egale de dezvoltare profesională a fiecărui elev în funcţie de 

opţiunile şi potenţialul de învăţare (asigurarea de acces) 

 Să asigure formarea profesională în condiţii de calitate a procesului educaţional 

(condiţii de învăţare de calitate) 

 Să asigure şanse de dezvoltare profesională în vederea dobândirii unei calificări 

pentru care există oportunităţi de angajare în calificări sau ocupaţii oferite de piaţa 

muncii locală, judeţeană sau naţională, precum şi de continuare a învăţării de-a 

lungul întregii vieţi active în vederea adaptării la schimbările tehnologice 

specifice economiei bazată pe cunoaştere (adaptare şi ocupare - carieră) 

 

 

 

 

1.7.  OBIECTIVELE ŞI ŢINTELE PREVĂZUTE PÂNĂ ANUL 2020 

 CONFORM PLAI ARAD 

 

 

OBIECTIV 1: Optimizarea procesului de implementare a documentului 

PLAI 
 

Ţinta 1.1.: Implementarea măsurilor PLAI 

Ţinta 1.2.: Crearea unor reţele eficiente de monitorizare a implementării măsurilor 

PLAI 

 

 

OBIECTIV 2: Corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii 
 

 

Ţinta 2.1.: Analiza gradului de corelare a ofertei şcolare a judeţului ARAD şi 

recomandărilor regionale din PLAI 

Ţinta 2.2.: Constituirea baze de date la nivel judeţean privitoare la cuprinderea 

absolvenţilor TVET 
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Ţinta 2.3.: Îmbunătăţirea calităţii instruirii practice a elevilor 

 

 

OBIECTIV 3: Dezvoltarea resurselor umane din TVET prin cuprinderea în 

sistemul de formare continuă 
 

 

Ţinta 3.1.: Asigurarea accesului la cursuri de formare pentru resursele umane din 

TVET 

 

 

OBIECTIV 4: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT 
 

 

Ţinta 4.1.: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolilor din ÎPT 

Ţinta 4.2.: Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregătire 

 

 

OBIECTIV 5: Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru 

carieră tuturor elevilor din TVET 
 

 

Ţinta 5.1.: Toţi elevii din TVET vor beneficia de servicii de consiliere şi orientare 

pentru carieră 

Ţinta 5.2.: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice, de a oferi servicii de 

consiliere şi orientare 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  II 
 

Analiza nevoilor 
 

 

 2.1.  ANALIZA MEDIULUI EXTERN 
 

Colectarea şi analizarea datelor – mediul extern 
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Demografie 

 

 
 

 

 

Populaţia totală. Dinamica generală  

Judeţul Arad este situat în extremitatea de vest a României şi se întinde din 

Munţii Apuseni (partea de est a judeţului) până în câmpia largă formată de râurile Mureş 

şi Crişul Alb. Punctele extreme ale judeţului sunt cuprine între coordonatele 20°45’ 

(Nădlac) şi 22°39’ (Târnăviţa) longitudine estică, respectiv 45°58’ (Labaşinţ) şi 46°38’ 

(Berechiu) latitudine nordică. Face parte din regiunea de dezvoltare Vest şi este compus 

dintr-un municipiu (Arad), 9 oraşe (Chișineu Criș, Curtici, Ineu, Lipova, Nădlac, Pecica, 

Pâncota, Sebiș, Sântana), 68 de comune şi 270 de sate. Se învecinează la nord cu judeţul 

Bihor, la nord-est cu judeţul Alba, la est cu judeţul Hunedoara, la sud cu judeţul Timiş iar 

la vest cu Ungaria.  

In judeţul Arad populaţia a scăzut în ultimii 15 ani şi se înscrie în tendinţa naţională de 

scădere 

In județul Arad, in anul 2014 au fost înregistraţi 450869 locuitori. Se preconizează ca în 

anul 2025 populaţia județului nostru va ajunge la 437600.  

În mediul urban trăiesc 247,3 mii persoane, reprezentând 54,86% din totalul populaţiei 

stabile. Ponderea este mai mare a femeilor, atât în mediul urban, cât şi în cel rural. 

Populaţia este caracterizată de o mare diversitate: 

- etnică: români, maghiari, rromi, germani, slovaci, ucrainieni, sârbi şi alţii; 

- religioasă: ortodoxă, romano-catolică, reformată, greco-catolică, penticostală, 

baptistă, adventistă. 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Vest
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Arad
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Chișineu_Criș&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Curtici
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Ineu
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Lipova
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Nădlac
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Pecica
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Pâncota
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Sebiș&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Sântana
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Migraţia internă a fost relativ constantă. Migraţia externă a fost foarte mare în ultimii 20 

ani, numărul persoanelor care au revenit în ţară fiind de 6,1 ori mai mic decat al celor  

care au plecat. 

Evoluţia populaţiei în judeţul Arad în perioada 2005 - 2025 
Structura pe grupe de vârstă 

 
La nivel național, în 2016 se înregistrează o populației cu 710.553 persoane (3,30%) mai 

mare decât în 2008, iar la nivelul Regiunii Vest în schimb avem o diferență de 86.511 

persoane (4,49%), cu toate că pentru ultimii ani tendința arată o descreștere constantă.  

La nivel general, populaţia şcolară a României este în scădere. Populaţia în 

vârstă de şcolarizare (3-23 ani) s-a redus treptat în perioada 2008-2015. Concomitent s-a 

produs şi reducerea populaţiei cuprinse în sistemul de educaţie. Tendinţa descendentă a 

populaţiei şcolare s-a păstrat şi la nivelul anului şcolar 2015-2016 (totalul elevilor şi 

studenţilor a fost în scădere cu 12981 faţă de anul 2008). 

La efectivele de elevi din învăţământul primar se înregistrează tendinţe 

demografice pozitive. Astfel, la acest nivel de educaţie, efectivele de elevi din anul şcolar 

2015-2016 au crescut cu 243 faţă de anul 2014-2015. 

Un trend accentuat descrescător se constată în învăţământul gimnazial, numărul 

de elevi reducându-se cu 3371 în 2015-2016 faţă de anul 2007. Reducerea pe ansamblu a 

efectivelor şcolare corespunzătoare învăţământului gimnazial – care va mai continua şi în 

  
2005 2010 2015 2020 2025 

2013-2005 2025-2005 

Nr. % Nr. % 

România 
(total) 21.614,7 21.226,3 20.696,6 20.026,4 19.243,4     -2.3713 -1,0 

0-14 3.432,5 3.152,9 3.024,6 2.798,7 2.511,8   -920,7 -26,8% 

15-64 15.033,4 14.990,2 14.606,0 13.956,6 13.384,0   
-

1.649,4 -11,0% 

65 si 
peste 3.148,8 3.083,2 3.066,0 3.271,1 3.347,6   198,8 -6,3% 

Regiunea 
VEST 
(total) 1.936,7 1.904,2 1.861,9 1.809,1 1.746,0 

-
1.936,7 

-
100,0% -190,7 -9,8% 

0-14 294,4 264,7 253,3 237,0 214,8 -294,4 
-

100,0% -79,6 -27,0% 

15-64 1.367,3 1.365,3 1335,0 1.279,0 1.229,2 
-

1.367,3 
-

100,0% -138,1 -10,1% 

65 si 
peste 275,0 274,2 273,7 293,1 302,1 -275,0 

-
100,0% 27,0 9,8% 

Jud ARAD 
(total) 460,7 457,1 452,1 445,6 437,6 -460,7 

-
100,0% -23,1 -5,0% 

0-14 70,9 65,3 63,7 61,0 57,3 -70,9 
-

100,0% -13,6 -19,2% 

15-64 319,2 324,5 322,3 314,6 308,9 -319,2 
-

100,0% -10,3 -3,2% 

65 si 
peste 70,4 67,1 66,0 69,9 71,3 -70,4 

-
100,0% -0,9 -1,3% 
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următorii ani, conform prognozelor demografice – are efecte directe asupra resurselor 

umane sub aspect cantitativ, precum şi în ceea ce priveşte structura reţelei şcolare, în 

special în mediul rural 

Efectivele de elevi din învăţământul secundar superior au înregistrat tendinţe 

diferite.   

La nivelul liceului scăderea este de 2477 elevi în 2015-2016 faţă de anul 2007. 

În învăţământul profesional se înregistrează o scădere accentuată, cu 2477 elevi 

față de anul 2007-2008. 

Din analiza grupelor de vârstă ale populației relevante pentru învățământul 

profesional și tehnic (10-14 ani, 15-19 ani și 20-24 ani), în perioada 2008-2016, situația 

se prezintă astfel:  

Grupa de vârstă 10-14 ani – la nivelul regiunii, asistăm la o descreștere a populației (-

2,38%) adică 2.305 persoane. În trei județe se înregistrează o scădere a populației 

Hunedoara (-11,90%), Caraș-Severin (-2,16%), Arad (-1,55%) iar județul Timiș 

înregistrează creștere (3,98%). 

Grupa de vârstă 15-19 ani - înregistrează o semnificativă și îngrijorătoare scădere a 

populației, cu 32.092 persoane (-24,48%). Pe județe, situația se prezintă astfel: în județul 

Timiș se înregistrează cea mai accentuată scădere (-28,23%), urmat în ordine de județul 

Hunedoara (-25,42%), județul Caraș-Severin (-22,27%) și județul Arad cu (-19,20%). 

Grupa de vârsta 20-24 de ani - scăderea înregistrată la nivelul regiunii a fost de (-

28,13%) adică 42.866 persoane. Cea mai accentuată scădere, peste media regională, s-a 

înregistrat in județul Timiș (-34,49%) urmat de județul Caraș-Severin cu (-26,59%). 

Celelalte județe înregistrează scăderi cuprinse între (-23,99%) Hunedoara și (-22,29%) 

Arad. 

Analiza distribuţiei pe medii de rezidență a populaţiei pe grupe de vârstă, relevante pentru 

educație și formarea profesională, scoate în evidență o serie de aspecte regionale și 

județene specifice.  

Pentru orizontul de timp 2008-2016, la nivel regional, evoluția populației pe cele două 

medii de rezidență a înregistrat per ansamblu o tendință generală de scădere a populației, 

astfel:  

- Majoritatea persoanelor aparținând grupei de vârstă 10-14 ani trăiesc în  

mediul urban. Comparând datele în perioada analizată, pentru grupa de vârstă 10-14 ani, 

pe medii de rezidență se poate observa că în mediul urban a avut loc o scădere a 

populației cu 1,3%, iar în mediul rural a crescut cu 1,3%.  

- În condițiile unui grad de urbanizare a regiunii peste media națională, surprinde 

creșterea ponderii persoanelor în mediul rural față de cel urban, pentru grupele de vârstă 

15-19 ani (4,9%), respectiv 20-24 de ani (6,1%), deși numărul de locuitori arată o scădere 

constantă în valoare absolută. 

Analizânddistribuția populației, la nivel regional, pe grupe de vârstă și sexe, reiese că 

populația masculină este majoritară (valori între 50,9% - 51,6%) față de populația 

feminină (valori între 48,8% - 49,2%). Evoluția populației pe sexe și grupe de vârstă 

relevante pentru învățământul profesional și tehnic, în perioada analizată, arată o tendință 

generală de scădere, în valoare absolută:  
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-Populația masculină din grupa de vârstă 10-14 ani a înregistrat o scădere cu 3.418 

persoane, iar în cazul populației feminine, scăderea este cu 3.356 persoane;  

-Pentru grupa de vârstă 15-19 ani scăderea este de 17.471 persoane de sex masculin și 

17.705 persoane de sex feminin;  

-Reduceri mari în rândul populației se înregistrează la grupa de vârstă 20-24 ani, cu 

23.255 persoane de sex masculin și cu 22.178 persoane de sex feminin;  

-Se remarcă faptul că, la grupele de vârstă 10-14 ani și 20-24 ani scăderea mai acentuată 

se înregistrează în rândul populației de sex masculin în timp ce la grupa de vârstă 15-19 

ani scăderea mai accentuată este la persoanele de sex feminin.  

Structura populației pe sexe și grupe de vârstă este similară la nivelul tuturor județelor din 

regiune. 

 

Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru IPT  

 

Gradul de urbanizare a Regiunii Vest peste media națională înseamnă pentru IPT o mai 

mare concentrare în orașe a unităților școlare care oferă servicii de educație și formare 

profesională, fiind necesar însă asigurarea accesului la aceste servicii pentru populația din 

mediul rural, totuși semnificativă.  

Din analiza grupelor de vârstă ale populației relevante pentru învățământul profesional și 

tehnic (10-14 ani, 15-19 ani și 20-24 ani), în perioada 2008-2016, situația se prezintă 

astfel:  

Grupa de vârstă 10-14 ani – la nivelul regiunii, asistăm la o descreștere a populației (-

2,38%) adică 2.305 persoane.  

Grupa de vârstă 15-19 ani - se înregistrează o semnificativă și îngrijorătoare scădere a 

populației, cu 32.092 persoane (-24,48%).  

Grupa de vârstă 20-24 de ani - scăderea înregistrată la nivelul regiunii a fost de (-

28,13%) adică 42.866 persoane.  

Fenomenul de îmbătrânire este accentuat în regiune, și trebuie luat în considerare în 

procesul de planificare a ofertei, analizând pe sectoare procentul de persoane active care 

vor ieși în pensie în următoarea perioadă, cu efecte majore în ceea ce privește forța de 

muncă calificată și ocupată.  

Din 1990, populaţia regiunii a scăzut constant, de la 2.201.717 locuitori, la 1. 828.313 

locuitori în 2011, ca urmare a unei rate negative a natalităţii şi emigraţiei externe a 

populaţiei din regiune.  

Regiunea se confruntă cu un proces de îmbătrânire demografică, efectele sale în viaţa 

economică şi socială urmând să fie resimţite după anul 2005, când în populaţia în vârstă 

aptă de muncă vor intra generaţiile, reduse numeric, născute după 1990.  

Populația regiunii, inclusiv populația de vârstă școlară este afectată de fenomenul de 

emigrare temporară, cu influențe asupra ofertei de calificări la nivel regional. Diminuarea 

numărului de elevi, implicit diminuarea claselor din oferta regiunii are drept efect 

limitarea diversificării calificărilor. În cazul numărului mai mic de clase propuse, nu se va 

putea asigura acoperirea nevoilor de calificări și domenii de calificare în fiecare județ. 

Această situație va influența în mod negativ posibilitățile de adecvare a ofertei la cererea 

angajatorilor, în primul rând în ceea ce privește includerea de noi calificări profesionale 

în ofertă.  
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Pentru populația de etnie romă sunt necesare trasee de formare profesională de tip „a 

doua șansă„ având în vedere nivelul de educație și analfabetism înregistrate.  

Ținând cont de evoluția fenomenelor demografice, caracterizată prin valori scăzute ale 

natalităţii şi fertilităţii, precum şi de înaintarea în vârstă a generaţiilor, structura pe grupe 

mari de vârstă a populaţiei va continua să se modifice, în sensul reducerii numărului 

tinerilor şi al creşterii numărului de persoane adulte şi vârstnice.  

Populația tânără (0-14 ani) va cunoaște, în perioada 2011-2060, o scădere semnificativă 

de 1621,8 mii persoane în varianta cu migrație externă și de 1530,2 mii persoane în 

varianta fără migrație externă. Corespunzător şi ponderea tinerilor în totalul populaţiei se 

va diminua de la 15,9% (2011) la 12,1%-12,5% (2060).  

Ponderea populației 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 migrație externă) și la 61,3% (în 

varianta fără migrație externă) în anul 2060, cu efecte dificil de previzionat și contracarat 

în ceea ce privește forța de muncă activă, rata de ocupare și fenomenul de îmbătrânire al 

populației. 

 

PIATA MUNCII 

 

 

Indicatori statistici ai pieţei muncii.  

Principalii indicatori din Balanţa forţei de 

muncă (BFM) 

Populaţia activă  

La nivel național, număra în anul 2015, 9.159 mii 

persoane cu 920 mii persoane mai puțin decât la 

începutul perioade analizate, anul 2002. In 

perioada 2002 - 2015 populația activă din 

Regiunea Vest număra 11.697 mii persoane, 

respectiv 8,69% din populația activă la nivel național. Din punct de vedere al evoluţiei, în 

perioada analizată, tendința de scădere a populației active s-a manifestat atât la nivelul 

Regiunii Vest cât și la nivel național. La nivel regional, după un maxim în 2007 (885 mii 

persoane), numărul populaţiei active a ajuns în 2015 la 771 mii persoane.  

Atât pe sexe, cât și pe medii rezidențiale, ponderile de la nivelul regiunii sunt mult peste 

cele de la nivel național.  

Populaţia ocupată  

Populaţia ocupată totală în Regiunea Vest a fost în anul 2002 de 803 mii persoane, 

înregistrând un vârf de 835 mii persoane în 2007 după care a urmat o scădere anuală 

aproape constantă ajungând în 2015 la 729 mii persoane.  

Cu un număr de 11.001 mii persoane ocupate, în perioada analizată, Regiunea Vest 

deținea 8,78% din totalul populației ocupate la nivel național.  

Pe întreaga perioadă analizată, cifrele privind populația ocupată pe medii de rezidență, 

arată că în mediul urban numărul de persoane ocupate este mai mare decât în mediul rural  

Șomerii (definiți conform Biroului Internațional al Muncii (BIM)  

Numărul total al șomerilor din Regiunea Vest se ridica în perioada 2002 – 2015, la 695 

mii persoane ceea ce reprezintă 7,39% din numărul total al șomerilor la nivel național. 
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Comparația privind rata șomajului BIM regională cu cifrele de la nivel național arată că 

în perioada 2002-2015 șomajul în regiune s-a situat sub media națională anuală, cu două 

exceptii: în anul 2004 se înregistrează aceeași rată a șomajului (8%) iar în 2008 șomajul 

în regiune este cu 0,1 %, mai mare decât procentul pe țară.  

Situația șomajului pe sexe arată că, din totalul șomerilor în perioada analizată, 62,5% sunt 

de sex masculin și 37,5% sunt de sex feminin.  

Rata șomajului BIM pentru mediul urban din Regiunea Vest s-a menținut pe majoritatea 

intervalului 2002-2015 sub media națională.  

Rata de activitate pentru grupa de vârstă 15-24 ani, pe sexe  

În intervalul 2002-2015, în Regiunea Vest, rata de activitate a tinerilor de vârstă 15-24 

ani urmează același trend descendent ca și la nivel național, înregistrând o scădere de la 

36,2% în 2002 la 25,7% în 2015.  

Rata de activitate a tinerilor din grupa de vârstă 15-24 ani este relevantă din punct de 

vedere al educației și formării profesionale.  

Rata de activitate pentru grupa de vârstă 15-24 ani, pe medii de rezidenţă  

Intre cele 2 medii de rezidenţă s-au înregistrat discrepanțe semnificative, valorile cele mai 

ridicate fiind în mediul rural, iar pe întreaga perioadă analizată rata de activitate arată un 

trend de descreștere pronunțat.  

Rata de ocupare pentru grupa de vârstă 15-24 ani, pe sexe  

În ceea ce priveşte diferenţierea pe sexe, este de remarcat faptul că rata de ocupare a 

populaţiei de sex feminin este mai scăzută faţă de populaţia de sex masculin în medie cu 

6,33 puncte procentuale.  

Rata de ocupare pentru grupa de vârstă 15-24 ani, pe medii de rezidenţă  

Pentru grupa de vârstă 15-24 ani rata de ocupare prezintă valori oscilante între un maxim 

în 2004 (31,2%) și un minim în 2014 (14,5%) iar scăderea ratei de ocupare este mai 

acentuată în cazul populației din mediul rural, pentru că tinerii din mediul rural renunţă la 

continuarea studiilor în favoarea intrării pe piaţa muncii.  

Rata şomajului BIM pentru grupa de vârstă 15-24 ani, pe sexe  

Rata șomajul (BIM) la grupa de vârstă 15-24 ani, la nivel regional a fost sub valorile 

mediei naționale în perioada 2002-2012 iar în intervalul 2013-2014 rata șomajul au fost 

ușor mai ridicată la nivel regional. 

În perioada 2002-2016, din punct de vedere numeric, populația activă civilă a avut un 

trend crescător în județul Arad (cu 12,6 mii persoane).(sursa PRAI2016-20250 

     

Şomajul înregistrat 

 

   Şomajul, fenomen social cu influenţe negative asupra dezvoltării societăţii, este 

rezultatul direct al proceselor de restructurare şi adaptare a economiei naţionale la 

cerinţele unei economii de piaţă deschise. 

Rata şomajului BIM pentru grupa de vârstă 15-24 ani, pe medii de rezidenţă  

La nivel regional, ponderea șomajului BIM al tinerilor a crescut în intervalul de timp 

2002-2015 cu 2,5% (de la 17,3% la 19,8%) cu valori mai mari pentru mediul urban.  

Ponderea şomerilor tineri (15-24 ani) din totalul şomerilor (BIM)  

Raportându-ne la mediile de rezidenţă, se poate observa faptul că rata şomajului în 

mediul rural este mai scăzută decât cea înregistrată în mediul urban.  
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Dacă la nivel național se poate identifica o tendință constantă pentru valorile totale, 

(distribuție pe sexe și medii de rezidență) la nivelul Regiunii Vest se înregistrează 

fluctuații relativ mari, ca semn al instabilității ridicate a pieței muncii. 

În perioada analizată 2008-2015, comparativ cu media UE (28 state), în România, 

ponderea şomajului de lungă durată (12 luni şi peste), înregistrează 1,9 puncte 

procentuale sub media ţărilor Uniunii Europene care este de 43,3% iar șomajului de lungă 

durată (12 luni şi peste) – din populația activă, în Romînia, se situează cu puțin peste un 

procent (1,3%) sub media ţărilor Uniunii Europene care este de 4,1 puncte procentuale.  

Șomerii de lungă durată sunt o categorie formată în general din persoane disponibilizate 

care, în timp s-au deprofesionalizat, calificările acestora nemaiavând căutare pe piaţa 

muncii.  

Un șomaj persistent pe termen lung are implicații atât asupra societății (cu impact negativ 

în ceea ce privește creșterea economică) cât și a persoanelor în cauză.  

Șomajul pe termen lung, ce înregistrează valori din ce în ce mai ridicate, este unul 

dintre factorii care au dus de creșterea sărăciei în UE de la începutul crizei. 

La nivelul județului Arad conform PLAI 2016-2020 avem: 

2014 

 Resursele de muncă  270,6 mii persoane    2,15% din Ro  23,0% 

din Regiunea Vest 

 Populaţia activă civilă   218,2 mii persoane   2,45% din Ro 

 25,2% din Regiunea Vest 

 Populaţia ocupată civilă  212,1mii persoane   2,52% din Ro 

 25,3% din Regiunea Vest 

 Numărul de şomeri înregistraţi  6071 mii persoane   1,27% din Ro 

 20,8% din Regiunea Vest 

 Rata de activitate a resurselor de muncă   80,6% > cu 9,9% faţă de media Ro 

 > cu 7,0%  faţă de media Reg Vest 

 Rata de ocupare a resurselor de muncă   78,4%  > cu 11,5%  faţă de media Ro

 > cu 18,0%  faţă de media Reg Vest 

 Rata şomajului   2,8%     < cu 2,6%  faţă de 

media Ro  < cu 0,6%  faţă de media Reg Vest 

2015 

 Numărul de şomeri înregistraţi  5104 mii persoane   1,17% din Ro 

 19,9% din Regiunea Vest 
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Rata locurilor de muncă vacante pe activităţi ale economiei naţionale  

Evoluţii şi situaţia curentă privind locurile de muncă vacante pe activităţi ale economiei 

naționale30  

În România, numărul locurilor de muncă vacante, în perioada analizată, a fost de 

384.839 locuri iar în Regiunea Vest 52.293 locuri ceea ce a reprezentat 13,58% din 

numărul locurilor de muncă vacante din întreaga țară.  
În anul 2016, din totalul de 8.860 locuri de muncă vacante, cele mai multe erau în 

industria prelucrătoare (C) – 3.396 (38%), în învățământ (P)-1425 (16%) și administrație 

publică și apărare (O) – 789 (9%). 

În perioada 2011- 2016, cea mai mare cerere de forță de muncă salariată exprimată de 

angajatori prin intermediul numărului anual al locurilor de muncă vacante s‐a constatat în 

rândul ocupațiilor de specialişti în diverse domenii de activitate (9.007 locuri de muncă 

vacante), urmate de ocupațiile de muncitori necalificați (6.866 locuri vacante) și operatori 

la instalații și mașini; asamblori de mașini și echipamente (4.809 locuri vacante). La polul 

opus, cea mai redusă disponibilitate a cererii de forță de muncă salariată s‐a constatat 

pentru ocupațiile de lucrători calificați în agricultură, silvicultură şi pescuit ‐ (34 locuri 

vacante), respectiv de membri corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai 

administrației publice, conducători şi funcționari superiori (829 locuri vacante). 

Prognoza cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu şi lung din Studii 

previzionale la nivel European – CEDEFOP  

In regiunea Vest, cererea potenţială prezintă o tendinţă uşor ascendentă în cadrul 

scenariilor optimist şi moderat, astfel că cererea potenţială se estimează că va creşte în 

perioada 2011-2020 cu aproximativ 2% în ipotezele scenariului moderat şi 2,7% în 

ipotezele scenariului optimist. În cazul scenariului pesimist, se previzionează o evoluţie 

vasi-staţionară a cererii potenţiale de-a lungul perioadei prognozate. 

             

4.2. Concluzii din analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru Î.P.T. 

 

Scăderea populației active cât și a populației ocupate;  

➢ Populația cu nivel de pregătire scăzut (gimnazial sau fără şcoală absolvită), are 

posibilităţi foarte reduse de a ocupa un loc de munca. Posibilitatea de a ocupa un loc de 

muncă este de aproape 5 ori mai mare pentru persoanele care deţin un nivel de instruire 

mediu faţă de persoanele care nu au nici o calificare. Acest lucru este vizibil din tendința 

înregistrată pe perioada 2008-2015, în care crește cu 5% ponderea celor cu studii 

superioare din totalul populației active, și în mod similar și a celor cu studii liceale (cu 

12,6%), în defavoarea celor cu studii gimnaziale (-3,1%) sau profesionale (-11,6%). 

Chiar dacă ponderea populației active cu studii superioare prezintă o creștere evidentă în 

perioada analizată, valoarea de 17,5% rămâne mult în urma țintelor europene.  

➢ Evoluţia structurii populaţiei ocupate după nivelul de instruire, în Regiunea Vest, în 

perioada 2008 - 2015 evidenţiază creşterea ponderii populaţiei ocupate cu studii 

superioare şi a populaţiei ocupate cu nivel de pregătire mediu (liceal), în paralel cu o 

scădere semnificativă a ponderii persoanelor cu nivel scăzut de pregătire (gimnazial și 

primar sau fără şcoală absolvită).  
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➢ Referitor la structura şomajului pe nivele de educație, cea mai afectată categorie și 

totodată expusă riscului este cea a tinerilor cu nivel de educație primar, gimnazial și 

profesional.  

➢ Pentru întreaga perioadă se înregistrează o tendință de scădere a ratei șomajului, un 

semn al revigorării pieței muncii, ajungând la valori critice pentru acest indicator, fiind 

necesară deschiderea pieței și pentru muncitori din alte regiuni.  

➢ In Regiunea Vest se estimează ca până în anul 2020 numărul mediu de salariați să 

crească cu 103,3 mii persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu 20,7% (o creștere 

procentuală relativă mai mică decât pentru Regiunea Vest, se înregistrează pentru 

București Ilfov, de 18,6% )  

➢ Rata șomajului de lunga durată (12 luni și peste) în regiunea Vest înregistrează 2,3% 

peste media națională care este 41,4% iar valoarea mediei șomajului de lungă durată (12 

luni şi peste) – din populația activă, se situează cu 0,4 procente procentuale sub media 

națională care este de 2,8%.  

➢ Rata șomajului înregistrată la nivel național era, la sfârșitul anului 2015, de 5%, și 

conform estimărilor ar trebui să scadă cu 1,6 puncte procentuale până la sfârșitul anului 

2020 după cum arată datele Comisiei Naționale de Prognoză.  

➢ Până în 2025, ponderea forței de muncă din România cu nivel înalt de calificare ar 

trebui să crească până la 39,4%, comparativ cu 26,6% în 2013 și 17,3% în 2005. 

Persoanele cu nivel mediu de calificare în 2025 vor reprezenta 37,8% din forța de muncă, 

comparativ cu 51,5 % în 2013. Ponderea celor cu nivel scăzut sau fără calificări este 

previzionat să rămână la aproximativ 22% în anul 2025.  

 

Forța de muncă din România este din ce în ce mai înalt calificată. Aceasta se explică prin 

faptul că mai multe persoane în vârstă, mai puțin calificate, părăsesc piața forței de 

muncă și mai mulţi oameni tineri, cu studii superioare, intră pe piața forței de muncă.  

➢ Cele mai multe oportunități de angajare în România vor necesita calificări de nivel 

inferior, adică ISCED 97 niveluri 1 și 2. Cu toate acestea, va exista și un număr 

semnificativ de oportunități de angajare care necesită calificări de nivel înalt, adică 

ISCED 97 niveluri 5 și 6  
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2.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 
 

 

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 are resursele necesare pentru a răspunde acestor nevoi. In cadrul scolii pot fi 

evidenţiate mai multe grupuri de interese , cu statut de echipă, subordonate in totalitate 

interesului general al şcolii. Menţionăm în acest sens pe cel al elevilor, profesorilor, 

părinţilor, managerilor si al reprezentanţilor comunităţii locale. Între aceste echipe există 

interacţiune şi comunicare continuă şi diversificată şi cred că acesta este secretul 

performanţelor pe care le-a obţinut şcoala noastră în implementarea reformei la toate 

nivelurile cât şi în îndeplinirea atribuţiilor manageriale. 
În activitatea de manageriat au fost semnalate şi conflicte cu caracter funcţional 

între aceste grupuri de interese cu statut de echipă, dar acestea s-au constituit în "forţe 
pozitive" cu efecte benefice în atingerea obiectivelor scolii. 

In tabelele de mai jos vom prezenta situaţia stării bazei materiale, dotarea informatică 

şi a CDI/bibliotecii din şcoala noastră (tabel 1, 2, 3). 

 

Cultura organizaţională 

Integrarea României în Uniunea Europeană oferă şcolii noastre o multitudine de 

noi oportunităţi şi o nouă perspectivă asupra mediului competitiv din actul educaţional. 

Asistăm la un proces extrem de dinamic de modernizare a sistemului educaţional, în 

contextul provocărilor dezvoltării economice din România . Astfel  echipa managerială s-

a străduit să instituie un climat de muncă optim pentru întreg personalul şcolii cât şi 

pentru elevi, bazat pe cooperare, muncă în echipă, respect reciproc, înalt profesionalism. 

 Normele după care se conduce activitatea cadrelor didactice şi a elevilor sunt: 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

Regulamentul de ordine interioară elaborat de o echipă desemnată,şi toate documentele 

M.E.N. care reglementează procesul instructiv –educativ din  şcoală. 

 În toate activităţile care implică unitatea şcolară, managerul şcolar consultă după 

caz, Consiliul Profesoral, Consiliul de administraţie, Consiliul reprezentativ al părinţilor, 

Consiliul elevilor, autorităţile locale, şi parteneri sociali, astfel încât să se asigure 

dezvoltarea personală şi profesională a elevilor încât aceştia să devină cetăţeni activi la 

 

Analiza mediului intern se 

bazează pe: 

 Rapoartele de activitate din anii 

şcolari anteriori (2004 - 2018) 

 Rapoartele de autoevaluare, 

anuale, întocmite la nivelul 

catedrelor 

 Concluziile întâlnirilor cadrelor 

didactice la nivelul ariilor 

curriculare 

 Datele statistice anuale privind 

examenele de admitere şi 

absolvire, inserţie profesională, 

ş.a. 
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nivelul comunităţii. Se poate spune că şcoala noastră oferă „educaţie pentru fiecare” 

,fiecare elev putându-se dezvolta conform propriilor aspiraţii şi posibilităţi. Planul 

de şcolarizare propus ţine seama întotdeauna de opţiunile elevilor şi ale părinţilor , 

raportat la dezvoltarea economică a zonei noastre, de  interesul şi puterea de absorbţie a 

forţei de muncă de către agenţii economici.   

 Se acordă de asemenea multă importanţă, organizându-se adevărate sărbători , 

pentru noii elevi veniţi în şcoală, absolvenţii diferitelor cicluri şi foştii absolvenţi care vin 

după 10, 20, 30 ani să revadă şcoala care i-a promovat spre mari realizări profesionale. 

 Ne bazăm de asemenea pe loialitatea membrilor corpului profesoral ceea ce dă 

forţă şi coeziune culturii organizaţionale, cunoaşterii obiectivelor şi expectaţiilor de către 

toţi membrii organizaţiei, exprimarea largă şi împărtăşirea valorilor, existenţa reţelelor 

informale de comunicare. 

 

 

 

Starea bazei materiale pentru formarea profesională 

 Tabel1 

 

 

 

 

 

Dotarea informatică a şcolii 

Tabel 2 

Nr. reţele de 

calculatoare 

Acces Internet 

(da/nu) 

Tip de acces 

(limitat/ nelimitat) 

6 da Nelimitat 

 

 

Numar săli 
Spaţiul  Dotarea  

Acces Internet 

(da/nu)) 

2 
laboratoare 

informatică 

57calculatoare, 1 

laptop, 2 

videoproiectoare 

Conectate la 

routere prin switch-

uri 

9  Birouri 

administrative 

secretariat 

10 calculatoare, 9 

laptop, 1 tableta,14 

imprimante, 5 

Da,toate birourile 

Cabinete si ateliere 

pentru instruire 

practica 

Cabinete, laboratoare şi ateliere 

dotate la standarde U.E 

Cabinete 

pentru 

dezvoltare 

profesionala 

Din care cu acces 

Internet / soft 

educaţional 

Cabinete Ateliere Cabinete Ateliere Laboratoare 
1 

Internet 
Soft  

eucaţional. 

2 2 - - - da - 
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copiatoare,  

2 
Cancelarii  

1 calculatoare, 1 

imprimanta 
Da 

8 

Catedre 

16 laptopuri, 1 

tableta, 14 

videoproiector1 

imprimantă 

Da   

1 

Amfiteatru  

1 videoproiector+ 

ecran, tiparniţă cu 

cerneală 

Da 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotarea C.D.I. (bibliotecă) 

Tabel 3 

Nr. 

săli 
Echipamente IT Nr. volume Soft educaţional 

Legătura la 

Internet 

 

3 PC 

1copiator 

1videoproiectoare+ecran 

 Copiatoare 

1Tabla interactivă 

Linie telefonică directă 

17489 
Lecţii interactive –

matematică,geografie 

ADSL cu 4 

conexiuni  

 

O preocupare permanentă a echipei manageriale o reprezintă colaborarea permanenta a 

scolii cu Consiliul reprezentativ al părinţilor si dezvoltarea parteneriatului şcoala - 

comunitate locala . 

Pe viitor ne propunem sa extindem experienţa de buna practica dobândita in anii 

anteriori , organizând in continuare pentru elevii de la filiera tehnologica  pregătire 

practica la agenţii economici din zona , in vederea dobândirii competentelor cerute . 

In tabelul din Anexa 1 prezentăm o situaţie a parteneriatelor realizate de şcoala 

noastră şi care urmează a fi continuate  

 

 CALIFICĂRI PROFESIONALE 
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An şcolar 2019/ 2020 

 

Învăţământ liceal – zi – filiera tehnologic - nivelul 4 de calificare 

 

Nr. 

Crt. 

Filiera 

tehnologică 
Profil/Calificare profesională 

An de 

studii 

 Nr. 

clase 

1. Ruta directă 

Servicii –economic 
Cls.  

a IX-a 

 
1 

Servicii –turism si alimentatie Cls aX-a  1 

Tehnic-electromecanică 

tehnician electromecanic 
Cls XI-a 

 
1 

Servicii –economic-tehnician în 

activitaţi economice Cls.  

a XII-a 

 
0,5 

Servicii /turism si alimentatie-

tehnician în gastronomie 

 
0,5 

 

Invăţământ profesional-zi-filiera tehnologică- nivel 3 de calificare 

 

Nr. 

crt. 

Filiera 

tehnologică 

Profil/calificare profesională An de 

studii 

Nr. 

clase 

1 Școală 

profesională 

Servicii /turism și 

alimentație/ospătar(chelner), vânzător 

în unități de alimentație 

I 1 

2 Școală 

profesională 

Tehnic/fabricarea produselor din 

lemn/tapiţer,plapumar,saltelar 

XI 1 
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 Curriculumul în dezvoltare locală este adaptat cerinţelor agenţilor economici unde 

se efectuează stagiile de pregătire practică ale elevilor, iar CDL – urile vizează orientarea 

pe discipline care facilitează dezvoltarea competenţelor specifice. 
Acţiunile întreprinse de şcoală pentru alegerea calificărilor sunt: 

 studii de piaţă; 

 studii de resurse umane referitoare la tendinţele locale; 

 analiza pe bază de chestionare; 

 scrisori de sprijin din partea angajatorilor; 

 consultarea planurilor regionale de acţiune pentru învăţământ - PRAI; 

 consultarea planurilor locale - PLAI; 

 previziunile economice referitoare la dezvoltarea tehnicii. 
 În stabilirea calificărilor profesionale s-a ţinut cont de: dotarea bazei materiale a 

şcolii, resursele umane (cadre didactice), piaţa muncii şi mobilitatea profesională 

determinată de dezvoltarea abilităţilor cheie transferabile, care vor sprijini procesul de 

formare continuă. 

 

 

 

 

        Invăţamânt preşcolar, gimnazial, liceal teoretic 

 

Nr. 

Crt. 

Nivel de 

învăţamant 
Specializarea  

Nr. 

Clase/grupe 

1. preşcolar - 5 

2. primar pregătitoare-IV 13 

3. gimnazial V-VIII 10 

 

 

 

 

 

 

        Invăţamânt liceal teoretic 

 

Nr. 

Crt. 
clasa Filieră/profil/specializare Nr. Clase 

1. Clasa a IX –a A 

 

Filiera teoretică, profil umanist, 

specializarea  filologie –intensiv 

engleză 

1 

2. Clasa a IX-a B 

Filiera teoretică, profil real 

,specializarea  matematică – 

informatică, -intensiv engleză 

1 
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4. Clasa a X –a A 

 

Filiera teoretică, profil umanist, 

specializarea  filologie –intensiv 

engleză 

1 

5. Clasa a X-a B 
Filiera teoretică, profil real , 

specializarea ştiinţe ale naturii 
1 

6. Clasa a X-a C 

Filiera teoretică, profil real 

,specializarea  matematică – 

informatică,  

1 

7. Clasa a XI-a A 

Filiera teoretică, profil umanist, 

specializarea filologie-intensiv 

engleza 

1 

8. Clasa a XI-a B 
Filiera teoretică, profil  real 

,specializarea ştiinţe  ale naturii-  
1 

9. Clasa a XI-a C 

Filiera teoretică, profil real 

,specializarea  matematică-

informatică  

1 

10. Clasa a XII-a A 
Filiera teoretică, profil umanist, 

specializarea filologie 
1 

11. Clasa a XII-a B 
Filiera teoretică, profil real 

,specializarea ştiinţe ale naturii-  
1 

12. Clasa a XII-a C 

Filiera teoretică, profil real 

,specializarea matematică- 

informatică  

1 

 

 

 

 

Elevii 

 
Numărul elevilor şcolarizaţi în unitatea de învăţământ în perioada 2005- 2020 

 

Total nivele de învăţământ, sexe şi 

medii de rezidenţă 

Număr de elevi/an şcolar 

2005 

2006 

2006 

2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012

2013 

Total populaţie şcolară, din care: 1313 1284 127 1264 1274 1275 1245 1389 
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5 

Pe sexe masculin 662 650 639 619 643 651 710 726 

feminin 651 634 636 645 631 624 366 663 

După mediul de 
rezidenţă 

din localitatea 
unde este situată 
şcoala 

615 595 580 572 598 605 344 791 

din alte localităţi 698 698 695 692 676 670 199 598 

urban 615 595 580 572 598 605 511 791 

rural 698 698 695 692 676 670 199 598 

Total liceu tehnologic rută directă: 147 119 116 116 164 179 180 273 

Pe sexe masculin 89 69 50 58 87 95 97 172 

feminin 58 50 57 68 77 84 83 101 

După mediul de 

rezidenţă 

din localitatea 
unde este situată 
şcoala 

46 33 22 19 49 55 61 58 

din alte localităţi 101 86 94 97 115 124 119 215 

urban 46 33 22 19 49 52 61  

rural 101 86 94 97 115 72 119  

Total liceu tehnologic rută progresivă 

– zi: - 48 60 53 61 43 28 20 

Pe sexe masculin - 28 35 28 36 26 196 9 

feminin - 20 25 25 25 17 139 11 

După mediul de 

rezidenţă 

din localitatea 
unde este situată 
şcoala 

- 13 17 14 12 12 68 8 

din alte localităţi - 35 43 39 49 31 267 12 

urban - 13 17 14 12 12 68 8 

rural - 35 43 39 49 31 267 12 

Total în clasa a IX şi a X SAM 124 111 107 121 53 - 0 - 

Pe sexe masculin 79 73 64 68 31 - 0 - 

feminin 45 38 43 53 22 - 0 - 

După mediul de 
rezidenţă 

din localitatea 

unde este situată 

şcoala 

31 25 23 23 12 - 0 - 

din alte localităţi 93 86 84 98 41 - 0 - 

urban 31 25 23 23 12 - 0 - 

rural 93 86 84 98 41 - 0 - 

Total în  anul de completare 52 40 46 36 51 53 0 - 

Pe sexe masculin 32 26 31 22 31 22 0 - 

feminin 20 14 15 14 20 31 0 - 

După mediul de 
rezidenţă 

din localitatea 

unde este situată 

şcoala 

12 9 13 4 11 14 0 - 
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din alte localităţi 40 31 33 32 40 31 0 - 

urban 12 9 13 4 11 12 0 - 

rural 40 31 33 32 40 31 0 - 

 

 

 

Total nivele de învăţământ, sexe şi 

medii de rezidenţă 

Număr de elevi/an şcolar 

2013 

2014 

2014

2015 

2015

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018-

2019 

2019 

2020 

 

Total populaţie şcolară, din care: 1338 1315 1234 1199 1170 1134 1057  

Pe sexe masculin 687 660 619 602 578 575 532  

feminin 651 655 615 597 592 559 525  

După mediul de 
rezidenţă 

din localitatea 
unde este situată 
şcoala 

812 720 650 820 802 768 526  

din alte localităţi 526 590 584 379 368 366 531  

urban 812 720 650 820 802 768 526  

rural 526 590 584 379 368 366 531  

Total liceu tehnologic rută directă: 288 304 260 239 182 163 107  

Pe sexe masculin 176 187 161 146 120 110 71  

feminin 112 120 99 93 62 53 36  

După mediul de 

rezidenţă 

din localitatea 
unde este situată 
şcoala 

53 61 90 53 44 51 23  

din alte localităţi 235 243 170 170 138 112 84  

urban 53 61 90 53 44 0 23  

rural 235 243 170 170 138 112 84  

Total invatamânt profesional:     19 18 46  

Pe sexe masculin     8 8 26  

feminin     11 10 20  

După mediul de 

rezidenţă 

din localitatea 
unde este situată 
şcoala 

    4 4 9  

din alte localităţi     15 14 37  

urban     4 4 9  

rural     15 14 37  

 
Sursa: Secretariatul şcolii 

 
 

 
Pierderile pe cohortă ÎPT 
- pe ruta de profesionalizare directă pentru perioada anilor şcolari 2006/2007-2019/2020 
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ANUL ŞCOLAR 

 

 Criteriul 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009 

2010 

2010-

2011 

2011 

2012 

2012-

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

Înscrişi în clasa a IX-

a liceu tehnologic / 

înscrişi în clasa a XII 

liceu tehnologic ruta 

progresivă/DIRECTA 

29/48 32/25 30/28 160/33 56/40 118/69 92/72 89/45 89/90 86/36 

Absolvenţi liceu 

tehnologic ruta 

directă / ruta 

progresivă 

54/- 48/35 27/25 28/28 30/29 116/38 68 44 89 36 

Total pierderi în 
liceu tehnologic 

14 0 0 0 2 7 4 16 50 0 

% pierderi în liceu 

tehnologic 
6,30% 0% 0% 0% 3,38% 4,54% 5,88% 4,5% 3,80% 0% 

 
 

ANUL ŞCOLAR 

 

 Criteriul 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018-

2019 

2019 

2020 
      

Înscrişi în clasa a IX-

a liceu tehnologic / 

înscrişi în clasa a XII 

liceu tehnologic ruta 

progresivă/DIRECTA 

46/58 25/57 30 28       

Absolvenţi liceu 

tehnologic ruta 

directă / ruta 

progresivă 

58 57 57 61       

Total pierderi în 
liceu tehnologic 

24 3 3 10       

% pierderi în liceu 

tehnologic 
10% 1,5% 1,5% 6,9%       

 
 
 
 
 

Sursa: Secretariatul şcolii 
 
 
Cauzele pierderilor înregistrate pe ruta de profesionalizare directă/progresivă la 
sfârşitul anului şcolar 2018-2019 
 

Criteriul Total Cauze Pierderi pe cauze 
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pierderi (număr de elevi) 

Total pierderi în liceu 
tehnologic (ruta 

directă/ruta progresivă) 
10 

Abandon şcolar 0 

Repetenţie 4 

Transfer în altă 
unitate şcolară 

0 

Alte situaţii 6 

 
Sursa: Secretariatul şcolii 

 
 
 
 

Rata abandonului şcolar pentru toate nivelele de educaţie în perioada anilor şcolari 
2005/2006-2018/2019: 

- Rata abandonului şcolar la învăţământul primar 

Criteriul 
An şcolar 

2005 

2006 

2006 

2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2018 

2019 

Total şcoală 0% 0% 0% 0% 0,05

% 

0% 0% 0% 4 3(0,225

0) 

0% 0% 0,82

% 

0,81% 

0,78 Masculin 0% 0% 0% 0% 0,05

% 

0% 0% 0% 3 2(0,30

%) 

0% 0% 0,81 0,78% 

Feminin 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 1(0,15

%) 

0% 0% 0,84 0,85% 

Urban 0% 0% 0% 0% 0,05

% 

0% 0% 0% 3 3(0,41

%) 

0% 0% 0,82 0.82% 

Rural 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 0% 0% 0% 0% 3,27% 

 
Sursa: Secretariatul şcolii 

 

- Rata abandonului şcolar la învăţământul gimnazial 

 

Criteriul 
An şcolar 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011 

2012 

2012-

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

Total şcoală 0% 3/0,81

% 

5/1,48

% 

4/1,08

% 

1/0,89

% 

0% 0% 2 0% 0% 0% 0% 1,53

%% Masculin 0% 2/1,03

% 

3/1,77

% 

3/0,81

% 

0% 0% 0% 1 0% 0% 0% 0% 2,45

% 
Forț
a de 
mun
că 
din 
Rom
ânia 
este 
din 
ce 
în 
ce 
mai 

Feminin 0% 1/0,56

% 

2/1,19

% 

1/0,27

% 

1,81% 0% 0% 1 0% 0% 0% 0% 0,72

% Urban 0% 3/0,81

% 

5/1,48

% 

4/1,08

% 

0% 0% 0% 1 0% 0% 0% 0% 1,39

% Rural 0% 0% 0% 0% 0,62% 0% 0% 1 0% 0% 0% 0% 1,70

%  
Sursa: Secretariatul şcolii 
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- Rata abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic 

 

Criteriul 

An şcolar 

2006 

2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

 Total şcoală 14 - 0 0 11 14 0 2(0,72%) 16(1,21

%) 

0% 0% 0% 6,2% 

Masculin 9 - 0 0 5 8 0 1(0,59)% 8(1,21%) 0% 0% 0% 5% 

Feminin 5 - 0 0 6 6 0 1(0,94%) 8(1,21%) 0% 0% 0% 9,8% 

Urban 3 - 0 0 0 0 0 1(0,49%) 6(0,83) 0% 0% 0% 0% 

Rural 11 - 0 0 6 14 0 1(0,51%) 10(1,69) 0% 0% 0% 8,25% 

 
Sursa: Secretariatul şcolii 

 

Rata de PROMOVARE pentru toate nivelele de educaţie în perioada anilor scolari 

2005/2006-2018/2019: 
 

- Rata de absolvire la liceul tehnologic (%) 

Clasa 
Crite 

riul 

An şcolar 

2007 
2008 

2008 
2009 

2009 
2010 

2010-
2011 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

a IX-a Total 

şcoală 
100% 100% 87% 92,85

% 
91,6% 91,85

% 
87,93% 86,04

% 

94,44

% 
69,56 96% 90% 

a X-a Total 

şcoală 
97,87% 100% 100% 93,6% 93,1% 95,02

% 
88,17% 90,53

% 

90.14

% 
95,71 93,5% 95,65 

a XI-a Total 

şcoală 
91,30% 100% 100% 100% 100% 91,66

% 
91,83% 95,76

% 

93,54

% 
98,30 100% 100% 

a XII-a ruta 

directă 

Total 

şcoală 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

99,45

% 
100% 100% 100% 1005 

a XII-a ruta 

progresivă 

Total 

şcoală 
100% 100% 

93,94

% 
95% 95% - - - - - - - 

a XIII-a ruta 

progresivă 

Total 

şcoală 
100% 100% 96% 93,5% 

86,11

% 
100% - - - - - - 

a XII-a seral 
Total 

şcoală 
- - 75% 87,5% - - - - - - - - 

a XIII-a seral 
Total 

şcoală 
100% -  

93,54

% 
- - - - - - - - 

 
Sursa: Secretariatul şcolii 
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(Rata se calculează ca raport dintre nr. elevilor promovaţi la sfârşitul anului şcolar şi nr. elevilor rămaşi înscrişi la sfârşitul anului 
şcolar 

Evoluţia ratei de succes în perioada anilor şcolari 2004/2005 -2018/2019 la: 

 

Examenul de bacalaureat 

 

Anul şcolar 

Învăţământ liceal 

Numărul absolvenţilor 

de învăţământ liceal 

Numărul elevilor care au 

promovat examenul de 

bacalaureat 

Total 
Din care 
feminin 

Total 
Din care 
feminin 

2004-2005 133 78 129 78 

2005-2006 153 83 126 72 

2006-2007 146 72 137 67 

2007-2008 166 86 166 86 

2008-2009 120 58 120 58 

2009-2010 137 75 137 75 

2010-2011 169 99 108 74 

2011-2012 154 79 105 57 

2012-2013 152 69 91 44 

2013-2014 144 70 78 45 

2014-2015 181 93 81 53 

2015-2016 115 64 64 41 

2016-2017 144 72 91 50 

2017-2018 140 71 84 44 

2018-2019 138 60 75 35 

 
                                                                                         Sursa: Secretariatul şcolii 

 



                                                                                    L I C E U L  T E O R E T I C  S E B I Ş  

   

 
 
 
 
 

Ponderea elevilor care au promovat examenul de bacalaureat în anul şcolar 
 2018-2019 

 
Sursa: Secretariatul şcoli 

 

Examenul de certificare a competenţelor absolvenţilor de liceu 

Pondere total Pondere feminin 

54,38% 58,33% 

Criteriul 

An şcolar 

2003 

2004 

2004 

2005 

2005 

2006 

2006

2007 

2007

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

E
X

A
M

E
N

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 A

  

C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

L
O

R
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
E

 

Total absolvenţi din care: 43 28 42 31 83 52 55 59 61 

A
b

so
lv

en
ţi

 

Pe sexe 
masculin 28 19 31 24 49 26 29 34 33 

feminin 25 9 11 7 34 26 26 25 28 

După 

mediul 

de 

rezidenţă 

al 

elevilor 

din 
localitatea 
unde este 
situată 
şcoala 

21 10 18 17 22 12 12 12 9 

din alte 

localităţi 

din care 

22 18 24 14 61 40 43 47 52 

urban - - - - 1 - 12 0 9 

rural 21 18 24 14 60 40 43 47 52 

P
ro

m
o
v
a

ţi
 l

a
 e

x
a
m

en
u

l 
d

e 

ce
rt

if
ic

a
re

 

Pe sexe 
masculin 28 19 23 24 49 26 28 30 30 

feminin 25 9 7 7 34 26 26 24 27 

După 

mediul 

de 

rezidenţă 

al 

elevilor 

din 
localitatea 
unde este 
situată 
şcoala 

21 10 15 17 16 12 11 12 9 

din alte 
localităţi, 
din care 

22 18 15 14 48 40 43 42 48 
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                                                                                 Sursa: Secretariatul şcolii 

Examenul de certificare a competenţelor absolvenţilor de liceu 

urban - - - - 1 - 11 0 9 

rural 21 18 15 14 47 40 43 42 48 
P

o
n

d
er

ea
 a

b
so

lv
en

ţi
lo

r 
p

ro
m

o
v

a
ţi

 I
a

 

ex
a

m
en

u
l 

d
e 

ce
rt

if
ic

a
re

 (
%

) 

Pe sexe 

masculin 
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

96,5

5% 

88,2

3% 

90,9

2% 

feminin 
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
96% 

96,4

2% 

După 

mediul 

de 

rezidenţă 

al 

elevilor 

din loca-
litatea 
unde este 
situată 
şcoala 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

91,6

6% 

100

% 

100

% 

din alte 
localităţi, 
din care 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

89,3

6% 

92,3

0% 

urban 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

91,6

6% 

0 100

% 

rural 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

89,3

6% 

100

% 

Criteriul 

An şcolar 

2012

2013 

2013

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 
  

E
X

A
M

E
N

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 A

  

C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

L
O

R
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
E

 

Total absolvenţi din care: 73 44 72 34 47 42 51   

A
b

so
lv

en
ţi

 

Pe sexe 
masculin 40 28 42 20 22 27 33   

feminin 33 16 30 14 25 15 18   

După 

mediul 

de 

rezidenţă 

al 

elevilor 

din 
localitatea 
unde este 
situată 
şcoala 

17 8 12 17 20 25 30   

din alte 

localităţi 

din care 

56 36 60 17 27 17 21   

urban 17 8 12 17 20 25 30   

rural 56 36 60 17 27 17 21   

P
ro

m
o
v
a

ţi
 l

a
 

ex
a
m

en
u

l 
d

e 

ce
rt

if
ic

a
re

 Pe sexe 
masculin 21 25 43 17 19 24 28   

feminin 29 14 29 17 24 15 18   

După 

mediul 

de 

din 
localitatea 
unde este 
situată 

16 8 12 17 18 25 30   
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Cheltuieli publice / elev 

 

 

 

Anul 
Nivel de 

învăţământ 

Grup Şcolar Industrial Sebiş/Liceul 

Teoretic Sebis 

Total 
Buget mii lei 

 
National Local 

2003 

preşcolar 178,21 - 178,21 

primar  287,83 2,08 284,75 

gimnazial 433,65 6,52 427,13 

liceal 693,63 7,87 685,76 

SAM 113,62 2,58 111,04 

2004 

preşcolar 226,13 - 226,13 

primar  310,05 2,71 307,34 

gimnazial 469,13 8,12 461,01 

rezidenţă 

al 

elevilor 

şcoala 

din alte 
localităţi, 
din care 

34 31 59 17 25 16 16   

urban 16 8 12 17 18 25 30   

rural 34 31 59 17 25 16 16   

P
o
n

d
er

ea
 a

b
so

lv
en

ţi
lo

r 

p
ro

m
o

v
a

ţi
 I

a
 e

x
a
m

en
u

l 
d

e 

ce
rt

if
ic

a
re

 (
%

) 

Pe sexe 

masculin 
52,5

% 

89,2

8% 
100% 

100

% 

84,21

% 

97,6

1% 

84,4

8% 
  

feminin 
87,8

7% 

87,5

% 

96,55

% 

100

% 
96% 

100

% 

100

% 
  

După 

mediul 

de 

rezidenţă 

al 

elevilor 

din loca-
litatea 
unde este 
situată 
şcoala 

94,1

1% 

100

% 

100% 100

% 

90% 100

% 

100

% 

  

din alte 
localităţi, 
din care 

60,7

1% 

86,1

1% 

96,55

% 

100

% 

92,59

% 

94,1

1% 

88,8

8% 
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liceal 761,90 52,17 709,73 

SAM 156,79 14,93 141,86 

2005 

preşcolar 267,99 - 267,99 

primar  389,30 1,40 387,90 

gimnazial 571,66 6,88 564,78 

liceal 862,78 16,19 836,39 

SAM 204,92 1,47 203,45 

2006 

preşcolar 403,10 56,10 347,00 

primar  486,56 14,09 472,47 

gimnazial 772,42 70,01 702,41 

liceal 1284,86 172,72 1112,14 

SAM 338,54 45,88 292,66 

2007 

preşcolar 281,40 - 281,40 

primar  509,33 2,80 506,53 

gimnazial 730,04 54,67 675,37 

liceal 1436,67 367,33 1069,34 

SAM 330,04 48,64 281,40 

2008 

preşcolar 461,15 - 461,15 

primar  972,64 4,21 968,43 

gimnazial 1116,43 55,77 1060,66 

liceal 247,67 726,26 1752,41 

SAM 493,60 124,67 368,93 
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2009 

preşcolar 287,63 - 287,63 

primar  524,03 6,30 517,73 

gimnazial 814,62 38,02 776,60 

liceal 1155,59 148,88 1006,71 

SAM 341,76 54,13 287,63 

2010 

preşcolar 296,57 - 296,57 

primar  436,54 7,05 429,49 

gimnazial 1059,19 139,48 919,71 

liceal 1658,57 295,18 1363,39 

SAM 349,13 23,29 325,84 

  

2011 

preşcolar 329,50 0 329,50 

primar  467,62 6,32 461,30 

gimnazial 886,90 30,20 856,70 

liceal 1908,56 261,06 1647,50 

2012 

preşcolar 356.40 - 356,40 

primar  507,76 8,80 498,96 

gimnazial 908,34 52,98 855,36 

liceal 2142,16 288,88 1853,28 

2013 

prescolar 403,21 0 403,21 

primar  580,98 0,60 580,38 

gimnazial 920,55 30,70 889,85 

liceal 2368,82 303,26 2065,56 
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2014 

prescolar 545,46 0 545,46 

primar  636,19 0 634,19 

gimnazial 886,86 21,73 865,14 

liceal 2145,63 149,42 1996,21 

2015 

prescolar 442,67 0,32 442,99 

primar  725,09 1,20 726,29 

gimnazial 1051,20 19,85 1071,05 

liceal 2263,51 159,74 2423,25 

2016 

prescolar 385 - 385 

primar  710 2 708 

gimnazial 1025 33 992 

liceal 2268 122 2146 

2017 

prescolar 538 - 538 

primar  819 3 816 

gimnazial 1222 29 1193 

liceal 2473 119 2354 

2018 

prescolar 515.28 512,18 3,1 

primar  898,72 898,12 0,6 

gimnazial 1365,62 1360,12 5,5 

liceal 3123,85 2349,05 774,8 

profesional 99,38 99,38 0 

2019 

prescolar 
590.25 590.25 0 

primar  
1342.42 1342.42 0 
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gimnazial 
1532.48 1532.48 0 

liceal 
3890.60 3020.10 870.50 

profesional 
111.22 111.22 0 

 

 
Sursa: Contabilitatea  şcolii 

Atragere de finanţare de la Consiliul Local Sebiş: 

- începand cu anul şcolar 2014/2015  construirea unui corp de clădire cu 

destinaţia –ateliere şcolare; 

- acoperirea cladirilor liceu şi gimnaziu cu ţiglă 2018 

- construirea unei alei pietonale spre sala de sport 2019 

- Refacerea sistemului de incălzire centrală in cladirea liceului 2019 

- Dotarea unui laborator de informatică 2019 

                   -      Donatie din partea firmei S.C. Endava SRL Cluj Napoca a 50 de 

laptopuri in valoare de 122.500 lei. 

                   -  Acizitionarea de aparatura ( unitati centrale, aparate de aer conditionat, 

jaluzele, aspirator, etc .) in valoare de 13.650 lei 

                    - Achizitionarea de aparatura pentru laboratoarele liceului in valoare de 

7.942 lei  

                   -  Achizitionarea de aparatura si mobilier pentru dotarea unui laborator de 

informatica( unitati centrale, monitoare kit periferice, mese, scaune ) in valoare de 47.697 

lei 

 

 Planul nostru de buget pe cele trei surse de finantare are o suma totala de : 

                                                                                                             13.639.810 lei 

din care: 

 Alocatii de la bugetul central :  11.815.310 lei 

 Alocatii de la bugetul local:        1.634.500 lei 

 Fonduri nerambursabile:                      0 lei 

 Venituri proprii :                         190.000 lei 

  

 Principalele tipuri de cheltuieli care se vor finanta din aceste alocatii bugetare 

sunt: 

 Cheltuieli de personal :  12.004.970 lei 

 Bunuri si servicii:             1.049.530 lei        

 Asistenta sociala :                278.870 lei 

 Alte cheltuieli ( burse)         306.440 lei 

 Cheltuieli de capital                 0 lei             

 

 

 

PROIECTUL ,, ROSE ”– a demarat  incepand cu luna octombrie 2018 
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Cadre didactice 

 

 
 
Număr de elevi /cadru didactic 
 
 

Nivel de 

învăţământ 

Grup Şcolar Industrial Sebiş/Liceul Teoretic Sebis 

2004 

2005 

2005 

2006 

2006 

2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014- 

2015 

2015-

2016 

20162

017 

2017 

2018 

Primar  16,96 18,9

1 
17,59 16,15 16,37 12,95 16,8 14,49 18,41 18,46 18,48 24,2

5 
16,47 16,73 

Gimnazial  14,62 14,3

4 
16,27 16,91 16,36 17,51 17,2

2 
14,95 14,97 14,96 14,60 13,4

7 
14,42 13,75 

Liceal 16,97 15,6

9 
17,83 15,25 15,64 17,20 18,4

9 
15,49 15,93 15,52 15,32 13,3

1 
13,39 13,22 

Profesional 

SAM şi an de 

completare 

12,55 
12,6

8 
9,52 12,05 15,86 18,15 

16,5

1 
6,49 - - - - - 11,37 

  
 

Sursa: Secretariatul şcoli 
Număr de elevi /cadru didactic 
 
 

Nivel de 

învăţământ 

Liceul Teoretic Sebis 

2018 

2019 

2019 

2020 

  
          

Primar  17,35 18,5             

Gimnazial  14,44 14,27             

Liceal 14,40 14,06             

Profesional 

SAM şi an de 

completare 

17,00 12,77             

 
 
 
 
 
Ponderea personalului didactic calificat în TVET 
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Situaţia normelor didactice IPT- Liceul Teoretic Sebis Procentual ( raportat la total 
norme didactice) 
 
 

Anul şcolar 
Specialitatea 

catedrei (postului) 

Total 

norme/ 

posturi 

didactice 

Calificaţi din care: 
Suplinitori 

necalificaţi Total 

calificaţi 
Titulari Suplinitori 

2002-2003 
Profesor discipline 

tehnologice 
4,34/0,05 3,4/0,04 0,82/0,01 2,58/0,21 0,94/0,16 

Maistru instructor 2,84/0,03 1,69/0,02 - 1,69/0,13 1,15/0,20 

2003-2004 

Profesor discipline 

tehnologice 
5,59/0,05 4,81/0,04 1,11/0,01 3,7/0,03 0,78/0,007 

Maistru instructor 3,87/0,03 2,51/0,02 - 2,51/0,02 1,36/0,01 

2004-2005 

Profesor discipline 

tehnologice 
8,63/0,08 7,39/0,07 1,00/0,009 6,39/0,06 1,24/0,01 

Maistru instructor 3,09/0,03 3,09/0,03 - 3,09/0,03 - 

2005-2006 

Profesor discipline 

tehnologice 
4,87/0,05 4,04/0,04 0,39/0,004 3,65/0,04 0,83/0,008 

Maistru instructor 2,62/0,03 2,18/0,02 - 2,18/0,02 0,44/0,004 

2006-2007 

Profesor discipline 

tehnologice 
6,53/0,07 5,91/0,06 0,40/0,004 5,5/0,06 0,62/0,006 

Maistru instructor 2,87/0,03 2,87/0,03 - 2,87/0,03 - 

2007-2008 

Profesor discipline 

tehnologice 
7,29/0,07 5,36/0,05 0,20/0,002 5,16/0,05 1,93/0,02 

Maistru instructor 2,52/0,02 0,34/0,004 - - 1,91/0,02 

2008-2009 
Profesor discipline 

tehnologice 
7,14/0,08 5,03/0,05 2,98/0,03 2,05/0,02 2,11/0,02 

Maistru instructor 2,98/0,03 2,02/0,02 0,10/0,000

1 
1,92/0,02 0,96/0,01 

2009-2010 

Profesor discipline 

tehnologice 
9,07 7,98 5,14 2,84 0,62 

Maistru instructor 1,32 1,32 0,61 1,21 - 

2010-2011 
Profesor discipline 

tehnologice 

8,50 7,68 4,89 2,79 0,82 

Maistru instructor 0,94 0,52 0,15 0,37 0,42 

2011-2012 
Profesor discipline 

tehnologice 

8,47/9,75 7,4/8,51 5,27/6,06 2,13/2,45 1,07/1,23 

Maistru instructor 0,30/0,36 0,30/0,30 /- 0,30/0,36 - 

2012-2013 
Profesor discipline 

tehnologice 

8,85/10,18 8,85/10,18 6,63/7,63 2,22/2,55 - 

Maistru instructor - - - - - 

2013-2014 
Profesor discipline 

tehnologice 

9,21/10,77 8,34/9,91 7,59/9,31 0,75/28,19 0,87 

Maistru instructor - - - - - 

2014-2015 
Profesor discipline 

tehnologice 

9,73/11,38 8,06/9,61 7,49/9,35 0,57/15 1,67 

Maistru instructor - - - - - 

2015-2016 Profesor discipline 

tehnologice 

8,86/10,71 8,82/10,42 7,77/9,39 0,85/1,02 0,24/0,29 

 Maistru instructor - - - - - 

2016-2017 Profesor discipline 

tehnologice 

9,21/9,89 8,69/0,45 7,64/9,19 1,05/1,26 0,52/0,62 
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 Maistru instructor - - - - - 

2017-2018 Profesor discipline 

tehnologice 

8,64/10,56 8,07/9,86 6,69/8,18 1,38/1,68 0,57/0,69 

 Maistru instructor - - - - - 

2018-2019 
Profesor discipline 

tehnologice 

7,92 7,47 6,73 1,19 0,45 

Maistru instructor - - - - - 

2019-2020 
Profesor discipline 

tehnologice 

6,45/9,20 6,3/8,98 6,12/8,73 0,33/0,47 0,15/0,21 

Maistru instructor - - - - - 

  
 

Sursa: Secretariatul şcolii 
 
 
 

Număr posturi/ norme didactice 
 

Anul şcolar 

Specialitatea 

catedrei (postului) 

 

Totalnorme

/posturi 

didactice 

Calificaţi din care 
Suplinitori 

necalificaţi Total 
calificaţi 

Titulari Suplinitori 

2002-2003 

Profesor discipline 

tehnologice 
4,34 3,4 0,82 2,58 0,94 

Maistru instructor 2,84 1,69 - 1,69 1,15 

2003-2004 

Profesor discipline 

tehnologice 
5,59 4,81 1,11 3,7 0,78 

Maistru instructor 3,87 2,51 - 2,51 1,36 

2004-2005 

Profesor discipline 

tehnologice 
8,63 7,39 1,00 6,39 1,24 

Maistru instructor 3,09 3,09 - 3,09 - 

2005-2006 

Profesor discipline 

tehnologice 
4,87 4,04 0,39 3,65 0,83 

Maistru instructor 2,62 2,18 - 2,18 0,44 

2006-2007 

Profesor discipline 

tehnologice 
6,53 5,91 0,4 5,51 0,62 

Maistru instructor 2,87 2,87 - 2,87 - 

2007-2008 

Profesor discipline 

tehnologice 
7,29 5,36 0,20 5,16 1,93 

Maistru instructor 2,25 0,34 - - 1,91 

2008-2009 

Profesor discipline 

tehnologice 
7,14 5,03 2,98 2,05 2,11 

Maistru instructor 2,98 2,02 0,10 1,92 0,96 

2009-2010 
Profesor discipline 

tehnologice 
9,07 7,98 5,14 2,84 0,62 

 Maistru instructor 1,32 1,32 0,61 1,21 - 

 Profesor discipline 

tehnologice 

8,50 7,68 4,89 2,79 0,82 

2010-2011 Maistru instructor 0,94 0,52 0,15 0,37 0,42 

2011-2012 Profesor discipline 

tehnologice 

8,47 7,40 5,27 2,13 1,07 
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 Maistru instructor 0,30 0,30 - 0,30 - 

2012-2013 Profesor discipline 

tehnologice 

8,85 8,85 6,63 2,22 - 

 Maistru instructor - -  - - 

 Profesor discipline 

tehnologice 

9,21 8,34 7,59 0,75 0,87 

2013-2014 Maistru instructor - - - - - 

 Profesor discipline 

tehnologice 

9,73 8,06 7,49 0.57 1,67 

2014-2015 Maistru instructor - - - - - 

2015-2016 

 

 

Profesor discipline 

tehnologice 

8,86 8,62 7,77 0,85 0,24 

 Maistru instructor - - - - - 

2016-2017 Profesor discipline 

tehnologice 

9,21 8,69 7,64 1,05 0,52 

 Maistru instructor - - - - - 

 Profesor discipline 

tehnologice 

8,64 8,07 6,69 1,38 0,57 

2017-2018 Maistru instructor      

2018-2019 Profesor discipline 7,92 7,57 6,73 1,19 0,45 

 Maistru instructor - - - - - 

 Profesor discipline 6,45 6,3 6,12 0,33 0,15 

2019-2020 Maistru instructor - - - - - 

  
Sursa: Secretariatul şcolii 

  

 

 Cadrele didactice se formează continuu pe mai multe planuri: 

 propria formare continuă prin activităţi metodice şi psihopedagogice, realizate la 

nivelul comisiilor metodice, al cercurilor pedagogice, al consfătuirilor de 

specialitate sau prin sesiuni de comunicări ştiinţifice; 

 formare continuă prin cursuri organizate de Casa Corpului Didactic în colaborare cu 

Inspectoratul Şcolar al judeţului Arad 

 Masterate şi cursuri postuniversitare de specializare,  

 Grade didactice 

 
 

 

  

Anul scolar 2019-2020 

 

DOCTORAT 2 CADRE DIDACTICE 

  

GRADUL I: 58 CADRE DIDACTICE 

GRADUL II: 7 CADRE DIDACTICE 

DEFINITIVAT:5 CADRE DIDACTICE 

DEBUTANTI: 2 CADRE DIDACTICE 
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 Menţionăm că în perioada 1998-sept.2019 au ieşit din sistem, prin pensionare, 25 
cadre didactice şi au venit colegi tineri prin concurs sau transfer, fapt care a condus la o 
scădere a mediei de vârstă a personalului didactic din unitatea noastră. Relaţia dintre 
diferite categorii de personal este următoarea:  
 

 relaţia director - personal se bazează pe principii democratice, realizându-se 
întregirea autorităţii instituţionalizate cu cea persuasivă. De asemenea, constatăm 
delegări de autoritate decizională pentru diferite persoane din subordine; 
 

 relaţia profesor - profesor se bazează pe o comunicare multidirecţională cu 
beneficii de partea ambelor părţi, atât in plan intelectual cat si afectiv. 
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Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2018-2019 

 
Sursa : rezultatele din ancheta realizata de diriginti; 
Nivelul de 

calificare 
Domeniul de 

pregatire (la Sam si 

anul de 

completare)/profilul 

la lic. tehn 

Calificarea Nr.absolventi 

(distinct pe 

fiecare 

nivel,domeniu, 

profil si calif) 

continua 

studiile  

Continua 

studiile 

              Angajati  Inregistrat

i in somaj 

(AJOFM) 

Alte 

situatii 
Observatii  

(precizari 

suplimentare 

cu privire la 

coloana 10 

,,alte 

situatii,, 

In 

calificarea 

dobandita 

prin studii 

In alta 

calificare 

Liceu Teoretic Filologie   Clasa XIIA 29 17 0 3 4 5  

 Stiinte ale naturii  Clasa XIIB 27 22 0 1 4 0  

 Matematica informatica  Clasa XIIC 21 17 0 0 3 1  

  TOTAL TEORETIC 77 56 0 4 11 6  

Liceu 

tehnologic 

SERVICII TEHNICIAN IN 

ACTIVITATI 
ECONOMICE 

CLASA A XIID 

ELEVI-22 ELEVI 

4 1 2 5 10  

 TEHNIC TEHNICIAN 

electromecanic 

CLASA XIIE 18 

ELEVI 

1 3 2 11 1  

 TURISM ŞI 
ALIMENTAŢIE 

TEHNICIAN ÎN 
GASTRONOMIE 

CLASA XII F 21 
ELEVI 

2 5 8 41 4  

  TOTAL TEHNOLOGIC 61 7 8 12 17 15  

          

  TOTAL 138 63 8 16 28 21  
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Evoluţia planului de şcolarizare aprobat şi realizat în perioada 2004-2019 

 

 

Specificaţie 

Numărul de elevi cuprinşi la începutul anului şcolar 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Plan 
Reali

z 
Plan 

Reali

z 
Plan 

Reali

z 
Plan 

Reali

z 
Pla

n 

Rea

liz 
Pla

n 

Rea

liz 

Pla

n  

Real

iz  

Pla

n  

Rea

liz 
Plan  

Reali

z 

Total elevi 
cuprinşi în 

clasa a IX-a 

196 179 196 176 168 167 168 169 168 167 168 160 180 177 210 208 150 142 

A.Total elevi 
cuprinşi în 

clasa a IX-a 
SAM 

84 66 84 63 56 56 56 57 56 55 - - - - - - - - 

A.1.Total 
elevi cuprinşi 
în clasa a IX-

a SAM, 
domeniul 

silvicultură 

28 26 - - - - - - - - - - - - - - - - 

A.3.Total 
elevi cuprinşi 
în clasa a IX-

a SAM, 
domeniul 
mecanică 

  28 19 28 28 - - - - - - - - - - - - 

A.4.Total 
elevi cuprinşi 
în clasa a IX-

a SAM, 
domeniul 
fabricarea 
produselor 
din lemn  

- - - - - - 28 26 - - - - - - - - - - 

A.5.Total 
elevi cuprinşi 
în clasa a IX-

a SAM, 
domeniul 

electromecan
ică 

28 21 28 16 - - - - 28 28 - - - - - - - - 
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A.6.Total 
elevi cuprinşi 
în clasa a IX-

a SAM, 
domeniul 
turism şi 

alimentaţie 

- - 28 28 28 28 28 31 28 27 - - - - - - - - 

A.7.Total 
elevi cuprinşi 
în clasa a IX-

a SAM, 
domeniul 

textil 

28 19 - - - - - - - - -  - - - - - - 

B.1. Total. 
elevi clasa  
IX-a  liceu 
tehnologic, 
profil tehnic 

- - - - - - - - - - 
28 

PL 

19

PL 

30 

PL 

27 

PL 
60 

30

PL 

28 

ele

ctr

om

eca

nic 

30 

30 

elec

tro 

B.2. Total. 
elevi clasa  
IX-a  liceu 
tehnologic, 

profil servicii 

28 28 28 29 28 28 28 28 28 28 56  56 

30 

EC

,  

30 

EC,  
60 

30 Ec 

30Tur şi 

alim 

30 

ec 

  
Sursa: Secretariatul şcolii 
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Specificaţie 

Numărul de elevi cuprinşi la începutul anului şcolar 

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

 

Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan 
Reali

z 
Plan  

Reali

z  

Total elevi 
cuprinşi în 

clasa a IX-a,  
din care pe 

filiera 
tehnologica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 178 180 175 168 163 140 118 140 129 140 118 56 

 

 

  57 

 

 

 

 

a 
30ec 

30pl 

30ta 

 

 

29ec 

31pl 

29ta 

30ec 

30pl 

30ta 

 

30ec 

28pl 

33ta 

 

28ec

28el 

28ta 

28ec 

29el 

29ta  

28ec 

28ta 

 

20ec 

25ta 

 

28el

ectro

mec 

28 

prof.

pl 

 

 

 

 

anic

a 

25 

elctro

mec,1

9 

prof.p

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

TA 

28 

PL 

30T

A 

28 

ec 

28 ta 

 

28ec 

29ta 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Ambianţa din şcoală este propice unui învăţământ de calitate, nefiind probleme de 
comunicare între membrii colectivului. 
Relaţia dintre profesor şi elev este transformată într-un dialog permanent fără să fie exclusă 
autoritatea profesorului. 
 Datele statistice ale şcolii demonstrează că pregătirea elevilor care intră în 
sistemul nostru este medie şi pentru a obţine o calitate a acţiunii de învăţare este nevoie de 
o muncă susţinută a profesorilor noştri şi de o permanentă monitorizare şi consiliere a 
elevilor. 
 Chiar dacă numărul de absenţe nemotivate a scăzut în ultimii ani, întâmpinăm 
greutăţi la clasa a IX-a şi a X-a  liceu tehnologic , deoarece nu toţi elevii fac fata cerintelor 
de liceu.. Acest lucru se datorează pe de o parte slabei pregatiri a unor elevi şi a faptului ca 
sunt obligate sa opteze pentru liceu. Putem evidenţia faptul că  nu intampinăm greutati 
in realizarea planului de şcolarizare, acesta realizandu-se cu elevi cu prima opţiune spre 
unitatea noastră, ca urmare a măsurilor luate de a informa elevii din şcolile generale 
privind organizarea învăţământului profesional şi tehnic şi a ofertei noastre de formare 
(Oferta educaţională a şcolii). Considerăm că acest aspect de loc de neglijat va asigura un 
plus de calitate în cadrul demersului didactic şi va permite realizarea mai uşoară a 
competenţelor propuse prin standardele de pregătire profesională . 
  Deoarece şcoala funcţionează şi va funcţiona ca un mediu de învăţare 
deschis, profesorii colaborează cu membrii comunităţii locale precum şi cu profesorii din 
alte şcoli. 
 Schimbările accelerate introduse de reformele din educaţie, pe de o parte şi cele din 
mediul economic şi social pe de altă parte, fac necesar un efort susţinut de adaptare din 
partea şcolii.  
 Apar dificultăţi în ceea ce priveşte competenţele metodice necesare în abordarea 
relaţiei cu elevul, cât şi în aplicarea curriculumului în dezvoltare locală. In contextul 
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actual al societăţii româneşti, cadrele didactice ale şcolii noastre au sesizat necesitatea 
implicării mai active în evoluţia socio-profesională a propriilor elevi. 
 Ca urmare, profesorii şcolii şi mai ales diriginţii s-au perfecţionat urmând cursuri 
de consiliere şi orientare profesională şi vocaţională. Rezultatele consilierii se reflectă 
favorabil în inserţia socio-profesională a absolvenţilor noştri la care rata şomajului este 
sub media pe judeţ. 
 

 

 

 

 

 

 

Predarea şi învăţarea 

 

 

 Majoritatea profesorilor şcolii doresc să devină 

din simpli transmiţători de informaţii, organizatori ai 

mediului de învăţare, accentul fiind pus pe implicarea 

activă a elevului în procesul de predare - învăţare. 

Această formare participativă pe care o implica 

învăţarea activă centrată pe elev, se regăseşte în 

planurile de lecţie, în planificările didactice care au fost 

adaptate noii viziuni, dar şi in rezultatele la învăţătură, 

precum şi în diminuarea absenteismului. La clasă, pe 

lângă faptul că elevii sunt folosiţi ca o resursă, sunt 

încurajaţi să participe şi să îşi împărtăşească 

experienţele; se folosesc şi o serie de noi tehnici de învăţare: 

 

 problematizare 

 portofoliul individual sau /şi de grup 

 braistorming 

 Phipllips6/6 

 tehnica 6/3/5 

 tehnica focus grup 

 metoda mozaic 

 metoda 3-2-1 

 lucrul în echipă 

 chestionare 

 materiale video 

 studii de caz 
 studiul individual, etc. 
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  Pentru a aplica eficient aceste metode, este nevoie de un mediu care să stimuleze 
învăţarea şi în acest sens va continua dotarea sălilor de curs, laboratoarelor, cabinetelor 
cu mobilier modular, flexibil. 
 Pentru analiza procesului de predare-învăţare s-au constituit echipe la nivelul 

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

fiecărei catedre, întocmind un raport. Analiza rapoartelor a condus la următoarele: 

 

PUNCTE TARI: 

 

 Identificarea stilurilor de învăţare s-a realizat la toţi elevii şcolii, astfel încât 

profesorii pot să-şi adapteze demersul didactic la nevoile elevilor (dovezi: dosarele 

diriginţilor, catalogul clasei, proiectarea lecţiilor) 

 În urma aplicării testelor predictive s-au stabilit programe ferme pentru recuperarea 

cunoştinţelor de bază la disciplinele de cultură generală (dovezi: rapoarte catedre) 

 În urma parcurgerii programelor de recuperare, majoritatea elevilor obţin rezultate 

mai bune la învăţătură(dovezi: dosarele diriginţilor, catalogul clasei) 

  75% dintre elevi primesc feed-back asupra propriului progres (dovezi: rapoarte 

catedre) 

 70% dintre profesori folosesc măsuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a 

împiedica discriminarea (dovezi: modalităţi de evaluare unitare la nivelul catedrelor) 

 75% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele 

testelor iniţiale comparate cu testele finale denotă progresul şcolar, conform rapoartelor 

catedrelor) 

 Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea 

învăţării în proporţie de 70% (dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare, planurile de 

lecţie, fişele de asistenţe la lecţie) 

 

 

 Rezultate bune la examenele de admitere in liceu, bacalaureat, certificarea 

competenţelor profesionale la liceu tehnologic, atestat profesional liceu pentru clasele de 

matematica-informatică. (dovezi:cataloage de examen) 

 Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor 

didactice, participarea la cursuri de formare, activităţi metodice la nivelul şcolii şi 

judeţului (sursa: portofoliile profesorilor); 

 8,97% din totalul cadrelor didactice au absolvit cursuri postuniversitare şi 14,94% 

sunt absolvenţi de master, 1,15 sunt absolvenţi de doctorat; 

 

PUNCTE SLABE: 

 

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

 Stabilirea criteriilor individuale de învăţare se face mai ales pentru elevii performanţi 

(pregătirea pentru olimpiade şi concursuri şcolare) şi mai puţin pentru elevii cu deficienţe 

în învăţare 

 Redescoperirea lecturii clasice 
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 Din cauza programelor şcolare încărcate şi ritmului lent de învăţare al majorităţii 

elevilor şcolii, predomină evaluarea sumativă în defavoarea celei formative, neexistand 

suficiente metode de evaluare alternative, care sa stimuleze munca independentă. 

 O slaba capacitate a elevilor de corelare interdisciplinara a cunostintelor dobandite 

 Motivaţia elevilor pentru învăţare este scăzută, profesorii  neidentificand  intotdeauna 

cele mai active, mai atractive si eficiente metode de invatare 

 Dificultatea de a realiza practic programe susţinute pentru pregătirea suplimentară a 

elevilor din cauza orarului încărcat al acestora şi a navetei 

 Programele şcolare rigide permit prea puţin tratarea individuală a elevilor, după 

nevoile fiecăruia 

 Utilizarea sub potential a resurselor materiale si umane din domeniul TIC 

 Utilizarea insuficienta a exemplelor de aplicabilitate practica, directa , a notiunilor 

teoretice invatate  

 

MĂSURI: 

 

 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ-plan operaţional pentru asigurarea 

calităţii 

 Identificarea unor forme de perfectionare a cadrelor didactice in domeniul IT 

 Stabilirea criteriilor individuale privind rezultatele la învăţătură şi ţinte individuale 

de învăţare pe baza testelor iniţiale 

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

nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev 

 Alcătuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibilitatea învăţării prin 

paşi mici 

 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev 

 Stabilirea unui program riguros de desfăşurare a lecţiilor în sistem AEL 

 Programele de învăţare să urmeze un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor 

 Încurajarea comunicării pe orizontală (elev-elev) în procesul de predare- învăţare 

 Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina 

creşterea motivaţiei învăţării 

 Îmbunătăţirea activităţii de marketing şcolar pentru atragerea unor elevi cu o 

pregătire iniţială mai bună 

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

absenteismului şi prevenirii abandonului. 

 

 

 

Materiale si resurse didactice 
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Activităţile pe care profesorii noştri la întreprind la clasă, se desfăşoară utilizând: 
 

 calculatorul şi soft-urile educaţionale pentru diferite discipline; 

 navigare pe Internet; 

 aparate, machete, planşe; 

 videoproiectoare; 

 retroproiectoare; 

 CDI. 
 
Deşi în comparaţie cu alte şcoli suntem la un nivel mediu în ceea ce priveşte 

dotarea, pentru a răspunde standardelor cerute actului de învăţare, ne propunem ca în 
următorii ani să îmbogăţim şi să perfecţionăm dotarea cu materiale şi resurse didactice cu 
sprijinul comunităţii locale, prin iniţiative proprii. 

 
 Activitatea la clasă se bazează pe materiale didactice auxiliare: 
 

 standarde de pregătire profesională; 

 curriculum pentru diferitele module studiate (CDL); 

 ghiduri metodologice pentru profesori şi pentru elevi; 

 fişe de lucru. 

 
În elaborarea acestora, profesorii şi elevii şcolii noastre şi-au adus o reală 

contribuţie. 
Folosind toate aceste materiale şi resurse didactice care ţin cont de evoluţia 

diferitelor domenii, elevii pot aplica propriul lor mod de înţelegere a conţinutului, 
realizând „produse intelectuale” (proiecte, desene, eseuri de prezentare, teste, teme). Sub 
îndrumarea profesorilor, acestea au devenit şi vor deveni în mare parte resurse didactice 
pentru generaţiile următoare. 
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2.3 ANALIZA SWOT ŞI PRIORITĂŢILE STRATEGICE PÂNĂ ÎN 2023 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Număr ridicat de elevi înmatriculaţi 

(1057). 

 Managmentul educaţional modern 

bazat pe competenţa profesională, o bună 

colaborare directori - consiliul de 

administraţie - cadre didactice 

 Corpuri de cladiri reabilitate total . 

 Rezultatele la examenele de certificare 

a competenţelor profesionale susţinute de 

elevii absolvenţi ai liceului dau posibilitatea 

integrării cu succes pe piaţa forţei de muncă 

 Implicarea Consiliului Reprezentativ 

al Părinţilor şi a comunităţii locale in 

problemele şcolii 

 Implicarea Consiliului elevilor în 

 complexitatea vieţii şcolare 

 Dotarea cu tehnologie informatică 

 CEAC  de la Lic. Teoretic Sebis a  

realizat Declaraţia de politici privind calitatea, 

subliniind că misiunea şcolii este de a pregăti 

specialişti în toate domeniile cerute pe piaţa 

forţei de muncă locală, dar şi europeană  cu 

solide cunoştinţe ştiinţifice , tehnice şi 

cultural-umaniste valoroase, de a se integra în 

societatea românească şi europeană. 

 Sunt elaborate misiunea, viziunea şi 

valorile organizaţiei prin consultare, scopurile 

stabilite având la bază obiectivele locale, 

regionale, naţionale şi europene. 

 Managementul a adoptat un sistem de 

conducere deschis, flexibil, bazat pe 

cooperare, consultare si implicarea tuturor 

factorilor interesaţi. 

 Şcoala este dotată cu bibliotecă şi 

Centru de documentare şi Informare. Elevii au 

acces nelimitat la INTERNET. Fondurile 

financiare primite  sunt redirecţionate spre   

achiziţionarea de fond de carte de specialitate 

şi îmbunătăţirea bazei materiale . 

 Baza tehnică-materială pentru 

invăţământul tehnic şi profesional este 

foarte slabă ( ateliere scoala și, laboratoare 

de specialitate slab dotate, ). 

 Insuficienta finanţare a învăţământului 

TVET 

 Exista o nevoie acuta de noi spatii scolare 

deoarece laboratoarele si cabinetele sunt 

utilizate ca sali de clasa,  10 sali de clasa 

sunt mult prea mici pentru numarul elevilor 

din clasa, nu exista spatiu pentru 

amenajarea unui laborator de gastronomie 

pentru domeniul turism si alimentatie. 

 Numar in crestere al elevilor cu CES 

 Lipsa spaţiilor pentru activităti cu  copii 

cu CES şi ADHD. 

 Număr foarte mare de absențe înregistrate  

de elevi, in special al celor de la 

invațământul tehnologic; 

 Procent mare al notelor sub 7 la 

disciplinele la care sunt susținute probe din 

cadrul examenului de bacalaureat și 

promovabilitate modesta la acest examen de 

54,38 % in anul școlar 2018-2019; 

 Stimă de sine scăzută și necunoaștre a 

potențialului propriu a multor elevi 

proveniți din medii defavorizate; 

 Este nevoie de un spatiu adecvat pentru 

biblioteca cu peste 17.000 titluri care a 

cedat spatiu pentru CDI.  

  Este necesară o mai bună dotare a 

cabinetelor scolare pe discipline si 

infiintarea lor acolo unde nu sunt 

 Numărul relativ mare de elevi rămaşi 

nesupravegheaţi după programul de şcoală 

din cauza plecării părinţilor la muncă în 

străinătate, cu consecinţe asupra situaţiei 

şcolare a acestora 

 Dificultate în protejarea patrimoniului şi a 
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 În realizarea programului de învăţare, 

managementul şcolii, pentru a asigura 

siguranţa elevilor, a hotărât montarea unui 

sistem de supraveghere cu cameră video în 

cele 3  localuri ale şcolii si curte. 

 În urma raportului de monitorizare 

externă pe anul şcolar 2017-2018 CEAC şi 

toate catedrele şi-au întocmit planurile 

operaţionale pe baza analizelor SWOT. Planul 

operaţional al şcolii a fost întocmit pe baza 

analizei şi planurilor catedrelor şi 

compartimentelor . Organizarea internă a 

unităţii de învăţământ 

 Comisia CEAC a fost stabilită conform 

reglementărilor Legii asigurării calităţii. 

 În realizarea politicilor şi procedurilor 

s-a ţinut cont de cerinţele interne şi externe, 

alegându-se din totalitatea procedurilor unele 

prioritare; oferta şcolii s-a elaborat pe baza 

PLAI; PRAI şi cerinţelor locale  .Unele 

politici şi proceduri sunt respectate, 

monitorizate, analizate şi îmbunătăţite, dar nu 

toate părţile interesate contribuie la acest 

proces. 

 Evaluarea calităţii pe compartimente 

se realizează semestrial, prin analiza activităţii 

la sfârşitul fiecărui semestru în şedinţe de 

catedră, şedinţe ale consiliilor de 

administraţie, iar diseminarea se realizează în 

consiliile profesorale.  

 Politicile CEAC au fost diseminate în 

consilii profesorale şi şedinţe de catedră şi au 

fost puse în practică prin realizarea de 

parteneriate viabile cu agenţi economici, cu 

şcoli, cu universităţi, cu  reprezentanţi ai 

comunităţii  locale, pentru diseminarea 

exemplelor de bună practică. 

 În şcoală se promovează egalitatea 

şanselor, atât în ceea ce priveşte elevii, cât şi 

profesorii. Se aplică sistemul culturii 

profesioniste în realizarea comisiilor pe 

probleme, în scopul respectării aptitudinilor 

fiecăruia, pentru obţinerea performanţei.  

 Conducerea şcolii se implică în 

resurselor umane datorită numărului prea 

mic de posturi nedidactice (îngrijitori, 

muncitori de întreţinere ) 

 Lipsa motivaţiei învăţării la elevi din 

 cauza numărului încă redus de locuri de 

muncă oferite absolvenţilor  

 Desfăşurarea orelor de laborator 

tehnologic cu întregul efectiv de elevi 

 Dotarea celor 2 ateliere  doar cu 

echipamente portabile,fără echipamente 

industriale   . 

 Lipsa spaţiilor de cazare necesare 

elevilor navetişti 

Desfă   desfasurarea instruirii practice cu întreaga clasă 

 Refuzul unor agenţi economici de a 

permite efectuarea stagiilor de pregătire 

practică a elevilor 

 Există o slabă preocupare a unor 

parteneri economici la dezvoltarea şi 

participarea la programele de învăţare. 

Şcoala nu poate să oblige agenţii economici 

locali la încheierea unor parteneriate care să 

- i oblige mai mult în eficientizarea 

activităţilor comune cu şcoala. 

 Nu s-a putut realiza legături cu parteneri 

care să asigure transportul elevilor. 

 Incapacitatea unor elevi de a lua o 

decizie privind perspectivele şi traseele de 

formare profesională 

 Insuficienta pregătire a cadrelor 

didactice în accesarea resurselor financiare 

prin Fondurile Structurale ale UE şi 

conservatorismul şi rezistenţa la schimbare 

a acestora 

 Participarea elevilor în număr restrâns la 

diferite concursuri şi olimpiade 

 Insuficienta implicare a părinţilor care 

au copii în clasele terminale 

 Vulgaritate şi agresivitate în gesturi şi 

limbaj din partea unor elevi 

 Motivarea redusă a unor cadre didactice 

în îndeplinirea sarcinilor ce le revin 

 Lipsa de motivaţie în atragerea de 

sponsori 

 Neimplicare şi dezinteres din partea 

unor diriginţi în susţinerea orelor de 
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adaptarea programelor de învăţare la condiţiile 

concrete în care şcoala îşi desfăşoară 

activitatea prin revizuirea ofertei educaţionale 

anual   şi adaptând  planul de şcolarizare.  

 Echipa managerială monitorizează 

permanent calitatea predării, instruirii practice 

şi învăţării, rezultatele elevilor şi toate 

serviciile oferite de organizaţie. 

 Scoala oferă elevilor o vastă ofertă 

educaţională, iar programele de învăţare 

CDS/CDL sunt elaborate astfel încât să fie 

atinse competenţele SPP, prin consultarea cu 

toţi factorii interesaţi. 

 Predarea intensivă a limbii engleze la 1 

clase cu specializarea: matematică 

informatică, 3 clase de filologie. Numărul 

mare de absolvenţi ai liceului admişi in 

învăţământul superior . 

 Managementul acţionează pentru 

identificarea elevilor cu potenţial în atingerea 

performanţei şi îi sprijină în obţinerea ei.  

 Există un sistem informaţional bine 

structurat care asigură comunicarea in cadrul 

organizaţiei, dar şi cu factorii externi. 

 Oferta educaţională a şcolii este 

proiectată astfel încât să satisfacă nevoile 

agenţilor economici şi este adaptată cerinţelor 

de pe piaţa muncii. 

 Programele sunt centrate pe elev, pe 

formarea competenţelor şi deprinderilor  

îmbinând instruirea practică cu cea teoretică. 

 Toate programele de învăţare 

realizează legătura între cele trei componente 

ale actului educaţional, astfel încât orice 

îmbunătăţire a unei componente determină 

revizuirea şi îmbunătăţirea celorlalte două. 

 Programele de învăţare sunt dezvoltate 

în baza feed-back-ului primit de la toţi actorii 

educaţionali( comunitate, agenţi economici, 

elevi, familie). 

 În procent de 100% elevii claselor de 

început au fost evaluaţi prin teste predictive, la 

nivel de catedră, în scopul stabilirii punctului 

de referinţă al performanţei obţinute în şcoală, 

al nivelului de cunoştinţe şi a nevoilor 

consiliere şi orientare 

 Inexistenţa unui spaţiu personalizat în 

care să se desfăşoare activităţi colective care 

să sprijine integrarea şcolară şi socio-

profesională a copiilor cu CES şi a celor din 

sistemul de protecţie socială 

 Creşterea fenomenului de absenteism la 

nivel gimnazial şi liceal 

 Lipsa programelor destinate educaţiei 

adulţilor 

 Activitatea în şcoală se desfăşoară 

conform ţintelor strategice propuse.  Se 

realizează monitorizarea programelor de 

învăţare cu regularitate. Managementul îşi 

monitorizează performanţa, dar nu 

întotdeauna reuşeşte să urmărească 

realizarea măsurilor de îmbunătăţire.  

 Personalul didactic  care îşi desfăşoară 

activitatea şi în alte şcoli este mai greu de 

monitorizat. 

 Este dificil de realizat fişe de progres 

pentru toţi elevii dintr-o clasă datorită 

numărului mare de elevi şi a programei 

şcolare foarte încărcate. Aici este mai uşor 

de stabilit ţinte individuale de recuperare 

pentru realizarea progresului şcolar. 

 Colectarea feedback-ului nu este 

regulată. 

 Se constată o îmbunătăţire a activităţii, 

dar nu în toate compartimentele. Sunt 

necesare proceduri pe compartimente. 
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individuale. De asemenea, sunt determinate 

stilurile de învăţare de către profesorii diriginţi 

în scopul planificării programului de învăţare 

adecvat nevoilor elevilor în proporţie de 

100%. În timpul anului au fost identificaţi 

elevii cu nevoi educaţionale speciale .  

 Există  un sistem organizat de a acorda 

sprijin elevilor în rezolvarea problemelor 

personale prin intermediul Cabinetului de 

consiliere, Cabinetului medical şi profesorilor 

diriginţi. Orientarea şi consilierea privind 

cariera pe durata şcolarizării se realizează 

permanent de consilierul şcolar, profesorii 

diriginţi, profesori, maiştri instructori. 

  Desfăşurarea orelor de instruire 

practică la agenţii economici, colaborarea cu 

AJOFM, universităţi facilitează orientarea 

şcolară şi profesională.  

 analizarea  rezultatelor şcolare ale 

elevilor de către profesorii şi maiştrii 

instructori pe baza  fişelor de monitorizare, 

fişelor de observare  a progresului acestora şi 

stabilirea măsurilor pentru reevaluarea 

nevoilor de sprijin. 

 Orientarea şi consilierea privind 

cariera pe durata şcolarizării este realizată de 

profesorii diriginţi, psihologul şcolar, 

reprezentanţii agenţilor economici , maiştrii 

instructori. Parteneriatele încheiate de şcoală 

cu Universităţile din zonă  de stat sau 

particulare fac posibil accesul elevilor . la 

informaţii transmise de reprezentanţii acestora 

în unitatea şcolară. 

 

 Şcoala are încheiate  contracte de 

practică cu 12 agenţi economici din zonă 

pentru instruirea practică a elevilor;    

 Protocoalele pentru desfăşurarea 

instruirii practice respectă reglementările în 

vigoare şi urmăresc formarea competenţelor 

conform SPP. 

 Resursele financiare ale şcolii sunt 

distribuite pentru îmbunătăţirea bazei 

materiale şi a programelor de învăţare. 
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 Cheltuielile din anumite capitole de 

buget(de formare, de dotare, etc) sunt 

monitorizate eficient în scopul obţinerii valorii 

în schimbul banilor. 

 Există   comisiile PSI,  PM şi protecţie 

civilă  având drept scop gestionarea, 

monitorizarea şi evaluarea siguranţei resursei 

umane. Există  o planificare a claselor, astfel 

încât să fie utilizate la maximum 

echipamentele şi spaţiile de specialitate.  

 Personalul didactic demonstrează că 

are cunoştinţe şi experienţă actualizată, care 

să-i permită desfăşurarea eficace a predării, 

învăţării şi evaluării. Acest lucru este remarcat 

mai ales la personalul cu o mai mare vechime 

în şcoală. 

 Personalul este implicat în formare 

continuă , urmând cursuri de perfecţionare sau 

specializare. 

 Au fost identificaţi elevii CES  şi au 

fost elaborate programe de învăţare care 

corespund nevoilor lor  astfel încât să se aplice 

principiul egalităţii şanselor la educaţie. 

 Membri echipei manageriale  au urmat 

cursuri de perfecţionare în domeniul 

managementului educaţionale. 

 La nivelul tuturor structurilor şi 

angajaţilor au fost elaborate fişe de post astfel 

încât întreg personalul cunoaşte obiectivele şi 

sarcinile.  

 Membrii personalului participă activ la 

activităţi metodice. 

 Cadrele didactice favorizează un 

climat de lucru eficient la clasă privind  

managementul clasei, comunicarea, 

negocierea conflictelor, autocunoaşterea. Ca 

urmare a acestui fapt la clasă se realizează o 

bună comunicare profesor-elev. În cadrul 

catedrelor există o foarte bună comunicare 

între profesorii cu experienţă şi cei debutanţi.  

 Evaluarea personalului asigură un 

feed-back asupra practicilor de lucru la nivelul 

catedrelor şi compartimentelor. 

 La nivelul şcolii a continuat formarea 

cadrelor didactice şi a maiştrilor instructori 
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privind învăţarea centrată pe elev:  ore 

deschise unde  s-au experimentat strategii 

didactice noi, analizându-se oportunitatea 

folosirii acestora la anumite obiecte sau teme 

de studiu. 

 Cadrele didactice cunosc principiile 

învăţării centrate pe elev şi le aplică în cadrul 

lecţiilor. Se aplică o gamă variată de strategii 

de predare pentru a veni în întâmpinarea 

nevoilor individuale de formare. Datorită 

desfăşurării orelor de instruire la agenţii 

economici  şi a activităţilor extracurriculare se 

aplică de foarte multe ori învăţarea în diferite 

conteste. 

 Elevii sunt  ajutaţi să devină conştienţi 

de propriile puncte tari şi slabe. Cunoscându-

şi propriile puncte tari, toţi elevii (şi cei cu 

situaţie şcolară deficitară) au curajul să se 

implice în activităţi extraşcolare din domenii 

care îi interesează. Prin activitatea Consiliului 

elevilor se încurajează implicarea şi 

responsabilizarea acestora în propriul proces 

de învăţare.  

 Cadrele didactice şi responsabilii de 

compartimente sunt informate asupra 

modalităţilor de evaluare internă  Este 

popularizată perioada evaluării cu obiectivele 

urmărite.  

 Evaluarea sumativă este corectă şi 

exactă, deoarece este utilizată pentru a 

monitoriza progresul elevilor. Elevii 

conştientizează eşecul sau progresul şi sunt 

ajutaţi pentru a-şi îmbunătăţi performanţa. 

 Autoevaluarea se realizează la nivel de 

catedre, compartimente, şcoală şi este urmată 

de întocmirea planului de îmbunătăţire. 

 Evaluarea externă se desfăşoară 

conform metodologiilor  în vigoare 

 Concluziile monitorizării externe s-au  

prezentat personalului. 

 Numărul crescut al cadrelor didactice 

titulare cu gradul II şi I . 

 Existenţa unei tradiţii a echipelor de 
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handbal şi oină cu rezultate foarte bune 

 Rezultate foarte bune la olimpiada de 

fizică, tehnologii,educatie fizica, matematica , 

l.engleza,istorie,l.romana, limba 

germană,geografie,informatica,biologie, 

chimie,  religie. 

 Desfăşurarea sistematică a orelor de 

pregătire suplimentară în vederea susţinerii 

examenelor finale 

 Existenţa unui registru de consiliere a 

tuturor persoanelor consiliate 

 Participarea diriginţilor şi a 

învăţătorilor la cursuri de perfecţionare în 

consiliere şi orientare 

OPORTUNITĂŢI                       AMENINŢĂRI 

 Sansa de a accesa Proiectul ROSE- grant 

pentru licee care va permite cresterea 

promovabilitatii la examennul de bacalaureat 

si prevenirea cresterii abandonului scolar 

 Şcoala pune la dispoziţie cea mai bogata 

oferta educaţionala dintre scolile din zona 

 Implicarea în programe de parteneriat pe 

plan local şi internaţional. 

  Creşterea responsabilităţii şcolii noastre 

faţă de beneficiarii educaţiei, faţă de 

societatea civilă şi diversificarea implicării 

acesteia în viaţa comunităţii locale 

 Corelarea curriculumului la clasele de 

liceu tehnologic cu cerinţele agenţilor 

economici. 

 Atragerea de noi surse de finanţare 

 Participarea diriginţilor şi a învăţătorilor 

la cursuri de perfecţionare în consiliere şi 

orientare 

 Crearea unor posibilităţi de dezvoltare în 

carieră a cadrelor didactice pe principiul că 

într-o şcoală învaţă deopotrivă elevii şi 

profesorii 

 Obţinerea unei baze didactice şcolare 

conform standardelor de calitate 

 Valorificarea eficientă a dotărilor deja 

existente 

 Utilizarea serviciilor oferite de profesorul 

psiholog în cadrul cabinetului de asistenţă 

 

 Efectele crizei economice  

 Grad de îmbătrânire crescut al 

populației 

 Prag crescut a populației de etnie 

romă fără școală absolvită sau persoane 

analfabete; 

 Cresterea numarului elevilor aflati in 

abandon şcolar. 

 Scăderea numărului elevilor din şcoală 

datorat sporului negativ al natalităţii și al 

migrației; 

 Creşterea concurenţei datorită înfiinţării 

unor clase cu profilurile şcolii noastre, în 

regiunile limitrofe 

 Scăderea interesului pentru anumite 

profiluri  

 Reducerea populaţiei şcolare datorită 

plecării elevilor în străinătate 

 Reticenţă din partea unor părinţi şi elevi 

privind utilitatea programelor de consilierea 

carierei şi necesitatea implicării lor în acest 

proces 

 Interesul încă scăzut al agenţilor 

economici pentru desfăşurarea programului 

de practică a elevilor şi pentru încadrarea în 

muncă a absolvenţilor. 

 Cresterea ingrijorarii personalului 

privind posibilitatea pierderii locului de 

munca. 



                                                                                    L I C E U L  T E O R E T I C  S E B I Ş  

   

 

 

 
          In cadrul oportunităţilor am prezentat câteva aspecte care vor asigura creşterea 

interesului general pentru serviciile pe care şcoala noastră le va oferi in continuare. 

 La capitolul ameninţări cu care şcoala s-ar putea confrunta , am prezentat tendinţe 

şi evenimente care pot avea ca şi consecinţă, scăderea interesului elevilor pentru serviciile 

scolii noastre.  

 Analiza SWOT de mai sus prezintă pe baza unei analize manageriale în care s-a 

avut în vedere atât mediul intern cât şi mediul extern în care şcoala îşi desfăşoară 

activitatea, o prognoză a principalelor ameninţări cu care se poate confrunta şcoală,  

prognoză necesară pentru a preveni consecinţele necunoscutului, a nereuşitei şi a 

insuccesului , datorate lipsei de cunoaştere a elementelor de perspectivă în dezvoltarea 

psihopedagogică 

 Oferirea  unor servicii de calitate privind 

informarea şi consilierea carierei prin 

programe specifice  în cadrul cabinetului de 

asistenţă psihopedagogică dar şi prin 

abilitarea diriginţilor cu cunoştinţe şi 

deprinderi specifice acestui domeniu 

 Dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea 

locală 

 Stabilirea unor relaţii de colaborare cu 

agenţii economici, AJOFM 

 Elaborarea unor programe şi lectorate 

pentru părinţi 

 Utilizarea în timpul cursurilor a unor 

mijloace moderne de predare şi învăţare 

 Dotarea corespunzătoare a CDI 

 Implicarea copiilor cu CES şi a celor 

proveniţi din categorii defavorizate în 

activităţi care să le mărească şansele de 

integrare şcolară şi socio-profesională. 

 Sporirea şi diversificarea activităţilor 

extraşcolare şi extracurriculare , inclusiv a 

programelor de voluntariat la nivel de şcoală 

şi comunitate 

 Stabilirea unor parteneriate şi proiecte 

cu Poliţia de proximitate în vederea stopării 

fenomenului de absenteism şi prevenirii 

delincvenţei juvenile 

 Implicarea comunitatii locale si a 

partenerilor in sustinerea procesului de 

invatamant 

 Posibilitatea accesarii unor proiecte cu 

finantare europeana 

 Schimbări dese în politica educaţională, 

cu consecinţe negative asupra procesului 

instructiv – educativ. 
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şcolii din regiunea respectivă. Este aproape normal că această prognoză vizând un 

interval de timp destul de lung ( până în 2020 ) are în mod firesc şi o doză de 

probabilitate faţă de care pe parcurs trebuie gândite şi corecţiile ce ar trebui făcute la 

timpul potrivit, pentru a evita riscurile nedorite şi demobilizarea în acţiune. 

 Putem afirma fără riscul de a greşi că această analiză SWOT în condiţiile reformei 

pe care o traversăm se poate constitui într-un real instrument de realizare a unor 

schimbări educaţionale controlate, care determină la o interpretare corectă a ei toate 

obiectivele  şi priorităţile programelor de acţiune ale şcolii. 

 În lipsa acestei analize SWOT, orice planificare devine o planificare de rutină, iar 

ceea ce propune acest proiect de acţiune pentru şcoala noastră este de fapt o planificare de 

inovare, vis a vis de instruire şi educaţie,  datorită faptului că se bazează pe o analiză şi 

evaluare atentă a  stadiului prezent în care se găseşte şcoala , pe cunoaşterea realizărilor 

importante ale şcolii până acum ( în anul şcolar încheiat ), care permite astfel cunoaşterea 

valorilor şi a experienţei pozitive de la care se porneşte în proiectarea managerială pentru 

anul şcolar 2019-2020.   

 Analiza SWOT la care ne referim cuprinde şi slăbiciunile şi neajunsurile 

întâmpinate, permiţând astfel ca prin cunoaşterea dificultăţilor apărute în anul şcolar 

trecut, să putem în etapa următoare ( anul şcolar 2019-2020 ) să înlăturăm aceste 

neajunsuri, sau să prevenim apariţia lor şi să găsim soluţii de îmbunătăţire a întregii 

activităţi de instruire şi educaţie. Aş menţiona în sens lipsa de motivaţie a agenţilor 

economici , element pe care analiza menţionată îl evidenţiază la capitolul „Puncte slabe”, 

ceea ce a determinat ca în planul operaţional să fie inclusă la obiectivul 5, Promovarea 

unui parteneriat managerial care să motiveze partenerii şi să ……”l. 

 Acest exemplu poate fi completat cu numeroase altele, ceea ce  ne convinge pe 

deplin că acest instrument numit analiză SWOT, dacă are la bază o diagnoză managerială  

de calitate, poate genera o proiectare managerială  care să determine o dezvoltare 

ascendentă a şcolii respective.    

  Principalele  aspecte care necesită dezvoltare şi care se deprind din analiza 

SWOT prezentată, concretizate în obiective şi ţinte în legătură directă cu misiunea şcolii 

vizând o perspectivă pe termen lung, sunt următoarele: 

 -  Optimizarea procesului de implementare a documentului PLAI 

 -  Corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii 

 - Dezvoltarea resurselor umane şi cuprinderea acestora în sistemul de formare 

continuă 

 - Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare 

 - Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru carieră tuturor elevilor din 

TVET. 

Concluzie 

Opiniile elevilor, părinţilor si agenţilor economici confirmă faptul că activitatea pe 

care o desfăşurăm este înscrisă pe o traiectorie  de dezvoltare şi implicare, si că 

potenţialul scolii ne permite/determină o permanenta reînnoire şi adaptare. 

 Prin asigurarea si modernizarea bazei materiale, prin stabilitatea resurselor umane 

calificate şi deschise către nou, cu sprijinul Comunităţii locale, putem asigura calitatea 

educaţiei.     

 
DIRECŢII PRIORITARE DE ACŢIUNE 
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 Standarde de calitate în serviciile educaţionale 

 Acces egal şi participare la viaţa şcolară 

 Asigurarea resurselor în educaţie 

 Dezvoltarea relaţiilor instituţionale cu mediul extern 

 Complementaritatea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare cu educaţia şcolară 

 

ŢINTE STRATEGICE  

 1.Creşterea calităţii procesului didactic şi corelarea lui cu nevoile educaţionale ale 

elevilor; 

 1.1.Îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor, creșterea ponderii elevilor 

promovați  la examenele naţionale şi la olimpiadele şi concursurile şcolare; 

 1.2.Asigurarea accesului egal la educaţie a tuturor copiilor prevenirea și reducerea 

fenomenului de părăsire timpurie a şcolii,a absenteismului școlar și a delicvenței 

juvenile; 

 2.Cultivarea respectului pentru diversitate şi multiculturalitate; 

 3.Colaborarea eficientă cu autorităţile publice locale pentru creşterea siguranţei elevilor 

şi a cadrelor didactice în spaţiul şcolar şi în zonele adiacente; 

 4.Modernizarea procesului didactic cu ajutorul TIC 

 5.Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi a mijoacelor de învăţământ; 

 6.Formarea continuă a personalului didactic în acord cu noutăţile din domeniul 

educaţional şi a managementului în funcţie de nevoile identificate la nivelul unităţii 

şcolare; 

 7.Corelarea ofertei educaţionale cu solicitările pieţei muncii; 

 8.Încurajarea implicării active a părinţilor în viaţa şcolii, 

 9.Dezvoltarea unor parteneriate în vederea prevenirii situaţiilor de risc şcolar; 

 10.Valorificarea beneficiilor activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în formarea şi 

dezvoltarea abilităţilor de viaţă; 

 11.Stimularea implicării organismelor reprezentative ale elevilor în viaţa şcolii şi în 

comunitate prin programe educative extraşcolare 

 

OBIECTIVE STRATEGICE 

actualizate 

 
 Reconsiderarea managementului din perspectiva egalizării şanselor; 

  Scăderea numărului de absențe înregistrate  de elevi, in special al celor de la 

invațământul tehnologic; 

 Scăderea procentului de note sub 7 la disciplinele la care sunt susținute probe din 

cadrul examenului de bacalaureat și creșterea promovabilității la acest examen-2020; 

 Reducerea abandonului scolar sub 3% si a repetentiei din cauza absentelor sub 

3%. 

 Consilierea elevilor cu stimă de sine scăzută și necunoaștre a potențialului propriu 

a elevilor proveniți din medii defavorizate 

 Descentralizarea si creşterea gradului de autonomie a sistemului educativ, la 

nivelul unităţii /instituţiei de învatamânt; 
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 Realizarea Planului managerial pentru anul şcolar 2019-2020, în concordanta cu 

cerinţele ISJ Arad si strategia M.E.N.; 

 organizarea activităţii în unitatea şcolara pentru începerea, desfăşurarea si 

finalizarea anului şcolar 2019-2020 în cele mai bune condiţii; 

 scrierea de proiecte şi implicarea cât mai multor profesori şi elevi în derularea 

acestora. 

 aplicarea legislaţiei în vigoare la toate nivelurile; 

 monitorizarea activităţii si intervenţia, pe baza diagnozei si a evaluării, pentru 

eficientizarea procesului educaţional; 

 identificarea celor mai eficiente metode pentru stimularea muncii independente,a  

redescoperirii lecturii  la toate nivelurile 

 eliminarea factorilor perturbatori din sistem. 

 încurajarea activităţii sportive a elevilor, a adoptării unui stil de viată sănătos 

 asigurarea aplicării corecte a curriculum-ului naţional si monitorizarea atenta a 

curriculum-ului la decizia scolii; 

 încurajarea si sprijinirea participării la programele de (auto)formare continua; 

 pozitivarea si/sau eliminarea conflictelor; 

 dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea; 

 eficientizarea comunicării cu mass–media  

 crearea unui climat favorabil iniţiativei personale, care sa stimuleze competiţia, în 

sens pozitiv, în scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune; 

 implementarea sistemului de asigurare si îmbunătaţire a calitatii învatamântului, 

recomandat de ARACIP, nu numai prin existenta comisiei în scoala ci prin existenta 

unui progres real de calitate de la o perioada la alta. 

 stimularea cadrelor didactice de aplicare in practica, la clasa, a competentelor  

dobandite prin diverse forme de perfectionare 

 incurajarea comunicării la toate nivelurile profesor-profesor, elev-elev, profesor –

elev , în procesul de predare- învăţare , prin stimularea lucrului in echipe, in cadrul 

unor diverse proiecte 

 identificarea  strategiilor de învăţare eficiente , care sa răspunda stilurilor 

individuale de învăţare, nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev  
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CAPITOLUL  III  

Planul  operaţional 
 

 

3.1  PRIORITĂŢILE, OBIECTIVELE ŞI ŢINTELE ŞCOLII 

 

Acţiuni propuse 

 

OBIECTIV 1: Optimizarea procesului de implementare a documentului PLAI 

Tinta 1.1.: Implementarea măsurilor PAS/PLAI  

Rezultate măsurabile 

PAS-ul afişat pe site-ul şcolii, ISJ Arad 

Rapoarte de monitorizare a PAS 

PAS realizat în termen şi în concordanţă cu cerinţele şi recomandările PLAI 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Termen Cine răspunde 

A.1.1.1.Reactualizarea PAS în termenul stabilit şi cu respectarea recomandărilor PLAI 

-finalizarea procesului de reactualizare PAS în termen, conform cerinţelor stabilite de PLAI 

-avizarea PAS în termen în cadrul CA  

-asigurarea accesului la PAS a personalului didactic şi didactic auxiliar 

-disemimarea PAS în Consiliul profesoral şi Consiliul reprezentativ al părinţilor  

07. noe 2019 

Director 

Echipa de elaborare PAS 

CEAC 

A.1.1.2. Asigurarea accesului la informaţii 
-elaborarea unor materiale şi diseminarea acestora în rândul beneficiarilor, astfel: 

 pliante pentru elevii claselor a VIII-a, cu informaţii concrete privind şansele lor de a găsi un loc de 

Anual până în 

2020 

Ianuarie 

Aprilie 

CA 

CEAC 

Comisia pentru 

promovarea imaginii 
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muncă în cele 4 domenii de calificare, conform nomenclatorului calificărilor profesionale 

 pliante pentru părinţii elevilor din gimnaziu şi din şcoală, conţinând informaţii care să îi ajute să-şi 

fundamenteze decizia copiilor pe informaţii relevante privind tendinţele pieţei muncii 

 fluturaşi publicitari pentru profesorii diriginţi şi consilierii psihologi, care îi asistă pe elevi în decizia 

lor privind ruta de calificare aleasă după terminarea clasei a VIII-a, a clasei a X-a . 

şcolii 

 

 
 

OBIECTIV 2: Corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii 

Ţinta 2.1.: Analiza gradului de corelare a ofertei şcolii cu recomandările din PLAI, PRAI 

Ţinta 2.2.: Constituirea bazei de date la nivelul şcolii privitoare la cuprinderea absolvenţilor TVET 

Ţinta 2.3.: Îmbunătăţirea calităţii instruirii practice a elevilor. 

Rezultate măsurabile 

Statistici, analize comparative constituite la nivelul şcolii, referitoare la cuprinderea absolvenţilor TVET în învăţământul superior şi pe piaţa forţei de 

muncă 

Numărul elevilor care fac practică la locul de muncă 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Termen Cine răspunde 

Asigurarea accesului la informaţii structurate, privind şansele de ocupare pentru fiecare grup ţintă prin: 

-publicarea PAS pe sit-ul şcolii, al ISJ Arad şi acţiuni de diseminare 

-elaborarea unor materiale specifice şi diseminarea acestora în rândul beneficiarilor  

Anual până în 2020 

Octombrie 

Martie 

CA 

Comisia pentru 

promovarea 

imaginii şcolii 

A.2.2.1.Urmărirea ieşirilor din sistemul TVET, la nivel de şcoală, cu accent deosebit pe abandonul şcolar 

Realizarea unei evidenţe a absolvenţilor, nominal, cu calificările acestora, şi urmărirea traseului profesional: 

dacă îşi continuă studiile, care este rata de cuprindere într-o formă de învăţământ, nivel superior, şi care este 

rata de abandon în cazul tranziţiilor 

2019decembrie 

2020 februarie 

pentru analiză 

CEAC 

Diriginţi 

A.2.3.1.Asigurarea calităţii instruirii practice a elevilor  

Realizarea unei evidenţe din care să rezulte numărul de elevi care efectuează practica la agenţii economici şi 

numărul de ore efectuate atât la aceştia cât şi în atelierele de instruire practică ale şcolii, prin care să se 

asigure atingerea competenţelor din SPP  

 

An şcolar2019– 

2020 

Director 

Agenţi economici 

Cadre didactice de 

specialitate 
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A.2.1.1.Analiza gradului de corelare a ofertei şcolii cu recomandările PLAI şi PRAI 

Realizarea unei analize a proiectului de plan de şcolarizare în raport cu cerinţele PLAI şi PRAI şi prezentarea 

acestui raport în cadrul Consiliului profesoral şi a CA 

Decembrie 2019 

Anual până în 

decembrie 

Director 

CA 

A.2.2.2.Identificarea şi implementarea unor măsuri care vizează creşterea ratei de cuprindere în 

învăţământul obligatoriu şi în învăţământul secundar superior 

Rata de abandon, de pierderi scăzută, cu atenţie specială pentru mediul rural, şi pentru copii fără 

supraveghere din partea părinţilor 

Rata de cuprindere 

cu ţinta de 100% 

pentru învăţământ 

obligatoriu 90% 

rata de cuprindere 

în învăţământul 

secundar superior 

CA 

Diriginţi 

CEAC 

 

 

 

 

OBIECTIV 3: Dezvoltarea resurselor umane şi cuprinderea acestora în sistemul de formare continuă 

Ţinta 3.1.: Asigurarea accesului la cursuri de formare pentru resursele umane din TVET 

Rezultate măsurabile 

Cel puţin o activitate de informare a întregului personal, organizată semestrial 

Adaptarea cadrelor de specialitate la cerinţele angajatorilor pentru minim 30% din numărul acestora 

Număr de persoane instruite 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Termen Cine răspunde 

A.3.1.1.Organizarea a cel puţin două sesiuni de informare asupra tendinţelor de dezvoltare a sistemului 

şi planificarea măsurilor de intervenţie la nivelul şcolii 

Analiza prognozelor din PLAI şi PRAI în comisiile metodice ale ariei curriculare ,,Tehnologii şi 

informatică” şi sensibilizarea personalului în vederea întreprinderii unor măsuri de prevenire a efectelor 

nedorite (posibile disponibilizări din cauza schimbării calificărilor sau din cauza regresului demografic) 

Anual până în 2020 

Octombrie  

Martie 

Responsabil arie 

curriculară 

Responsabil comisii 

metodice de 

specialitate 

Responsabil 

formarea continuă 
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A.3.1.2.Stagii de formare a cadrelor didactice de specialitate organizate fie la partenerii economici, fie 

în universităţi de profil sau la organizaţii internaţionale de formare profesională în proiecte de mobilitate în 

cadrul programului Erasmus 

Organizarea unor stagii de formare a resurselor umane la parteneri, in vederea actualizării competentelor 

tehnice 

2019-2020 

Director 

Universităţi 

Comisia de 

elaborare proiecte 

din şcoală 

 

 
 

 

OBIECTIV 4: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare 

Ţinta 4.1.: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolii 

Ţinta 4.2.: Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregătire. 

Rezultate măsurabile 

Baza de date referitoare la starea unităţii de învăţământ, listă de priorităţi pentru investiţii, avizate de CA. 

Până în 2020, şcoala trebuie, să corespundă normelor de siguranţă, igienă şi confort pentru elevi. 

Până în 2020, şcoala trebuie să corespundă din punct de vedere al dotării la nivelul standardelor moderne de pregătire profesională, în proporţie de 50%  . 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Termen Cine răspunde 

A.4.1.1.Inventarul necesarului de lucrări de reabilitare a infrastructurii, stabilirea priorităţilor la 

nivelul şcolii. Realizarea unei liste de priorităţi a intervenţiilor viitoare, împreuna cu autorităţile locale, 

ISJ, listă care să fundamenteze investiţiile posibile prin fondurile structurale, bugetul naţional şi local.  

Decembrie 2019- 

Reactualizare în fiecare 

an, până în luna 

decembrie 

CA 

ISJ Arad 

Autorităţi locale 

 

A.4.2.1.Evaluarea necesarului de dotare cu echipamente şi adoptarea unui plan de acţiune corelat cu 

strategia ofertei de formare pe termen lung. 

Stabilirea domeniilor prioritare de formare, asigurarea continuităţii formarii pentru domeniile pentru 

care au fost realizate investiţii în echipamente, utilizarea resurselor existente  

Stabilirea unui necesar de dotări pentru domeniile prioritare ale şcolii.  

Februarie  2020 

şi reactualizare în fiecare 

an până în luna februarie 

CA 

ISJ Arad 

Autorităţi locale 

A.4.1.2. Evaluarea costurilor şi identificarea tuturor surselor de finanţare care pot fi accesate, 

asistarea beneficiarilor în vederea realizării unor proiecte care sa asigure resursele necesare  
2019-2020 

CA 

ISJ Arad 

Autorităţi locale 
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OBIECTIV 5: Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru carieră tuturor elevilor din TVET 

Ţinta 5.1.: Toţi elevii din şcoală vor beneficia de servicii de consiliere şi orientare pentru carieră. 

Ţinta 5.2.: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice, de a oferi servicii de consiliere şi orientare 

Rezultate măsurabile 

Instrumente şi statistici referitoare la opţiunile elevilor, analizate în fiecare an  

Număr de activităţi de informare adresate elevilor şi părinţilor acestora, organizate de cadrele didactice de specialitate în parteneriat cu psihologul şcolar. 

Număr de cadre didactice absolvente al Modulului de formare cu tema Consiliere şi orientare. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Termen Cine răspunde 

A.5.1.1.Designul instrumentelor prin care elevii să-şi exprime opţiunile privitoare la carieră. Realizarea unor 

chestionare, prin care sa fie investigate opţiunile elevilor, pe parcursul anului şcolar, având rute deschise de 

profesionalizare, respectiv clasa a X-a . Încurajarea tinerilor pentru o evaluare a şanselor de ocupare după 

terminare, şi pentru eventuale corecturi ale traseului profesional, cu suport pentru continuarea studiilor şi 

obţinerea unui nivel de educaţie cat mai ridicat.  

Anual noiembrie 

CEAC 

Diriginţi 

Consilier 

psiholog 

A.5.1.2. Inventarierea opţiunilor tinerilor. 

Prelucrarea datelor colectate, realizarea unui feedback câtre elevi, părinţi şi profesori, şi analiza în raport cu 

cererea pieţei şi oferta şcolii.  

Formularea de recomandări către ISJ şi unităţi şcolare gimnaziale, pentru modificări în structura calificărilor.  

Anual noiembrie, 

ianuarie, martie, 

mai 

Diriginţi 

Consilier 

psiholog  

I SJ 

Unităţi şcolare 

A.5.2.1. Cuprinderea cadrelor didactice în cursuri de formare cu tema Consiliere şi orientare pentru carieră. 

Anual până în 

2020, cu o 

eşalonare de 20% 

cadre /an 

CCD, ISJ Arad 

Responsabil 

formarea 

continuă 
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3.2.  PLAN DE PARTENERIAT CU AGENŢII ECONOMICI  
 

Constă în desfăşurarea stagiilor de instruire şi pregătire practică a elevilor 

 

An şcolar 2019/2020 

 

Domeniul/Calificare

a profesională 

Num

ăr 

agen

ţi 

Denumirea agentului 
Număr 

elevi 

Contribuţia 

agentului 

economic 

Profil : Servicii 

Domeniul :Turism şi 

alimentaţie 

Specializarea : 

tehnician în 

gastronomie/ ospătar 

(chelner) in unități 

de alimentație 

 

10 

-SC. ROPREST SRL. HOTEL 

-SC. ROPREST SRL. CANTINA 

-SC ROFLAV SRL 

-SC AMARO LUCANO SRL 

-SC GALROM AGREMENT SRL 

-SC RAMO AMBIENTAL LAND 

SRL 

-SC WOLF SAURIS SRL 

-SC HOSPITALITY  MONEASA 

-SC ONIX SRL 

-SC DAMAR ELIM SRL 

 

 

29 elevi 

IX-a 

profesioan

al,  

30 elevi cls 

a XI-a 

12 elevi cls 

aXII-a 

 

colaborare 

pentru 

curriculul în 

dezvoltare 

locală 

 

Profil : tehnic 

Domeniul: 

Fabricarea 

produselor din lemn 

Specializarea: 

Tehnician in 

prelucrarea lemnului 

 

2 
S.C.,,GEMA SUPERB’’ S.R.L. 

SC MINIMAX SOFA SRL 

17 elevi cls 

a XI-a prof  

 

colaborare 

pentru 

curriculul în 

dezvoltare 

locală 

 

 

 

 

 

 

3.3.  PERFECŢIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN 

ŞCOALA NOASTRĂ 
  

 

                                             ANUL SCOLAR 2019-2020 
-doctorat: 2 cadre didactice 

-gradul I: 58 cadre didactice 

-gradul II: 7 cadre didactice 
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-definitivat:5 cadre didactice 

-debutanti: 2 cadre didactice 

 

  

 

  

 

 

3.4.  FINANŢAREA PLANULUI (2018 - 2023) 

 
 Construirea bugetului unităţii noastre s-a realizat în condiţiile în care obiectivele 

pe durată mare reprezintă un mare coeficient de risc datorită inflaţiei, ceea ce face ca 

şcoala să întâmpine greutăţi mari în programarea cheltuielilor. 

 

Planul nostrum de buget pe cele trei surse de finantare are o suma totala de : 

                                                                                                            13.639.810 lei din 

care: 

Alocatii de la bugetul central :  11.815.310 lei 

Alocatii de la bugetul local:        1.634.500 lei 

Fonduri nerambursabile:                      0 lei 

Venituri proprii :                         190.000 lei 

 

Principalele tipuri de cheltuieli care se vor finanta din aceste alocatii bugetare sunt: 

Cheltuieli de personal :  12.004.970 lei 

Bunuri si servicii:             1.049.530 lei        

Asistenta sociala :                278.870 lei 

Alte cheltuieli ( burse)         306.440 lei 

Cheltuieli de capital                 0 lei             

 

 Principalele elemente care vizează cheltuielile de personal sunt cele referitoare la 

salarii (de bază, de merit, indemizaţii şi sporuri), contribuţii la asigurările de stat şi pentru 

constituirea fondului de şomaj, cheltuieli pentru deplasări, etc. 

 

Finanţarea pentru dezvoltarea bazei tehnico materiale este următoarea: 

 

 Construirea a 2 ateliere şcoală, a noi spaţii pentru invăţamânt : 0 lei  
             (accesare fonduri de la Consiliul Local) derulat incepand cu 2018/2019 

 Achiziţionare de echipamente pentru atelierele de instruire practică:     lei 0 

 

Am căutat ca din bugetul planificat să realizăm toate obiectivele din PAS, precum şi: 

 

 Evitarea pe cât posibil a cheltuielilor neprogramate printr-o studiere atentă a 

bugetului pe anul anterior, la care au fost adăugate sau scăzute venituri sau cheltuieli, în 

funcţie de noile împrejurări 
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 Evitarea impactului cheltuielilor neplanificate asupra obiectivelor planificate prin 

PAS 

 Realizarea efectului scontat prin cheltuielile planificate 

 

 

 

 

 

Concluzie: 

 

 Obiectivele şi ţintele sunt în acord cu priorităţile regiunii Vest, PLAI Arad şi 

pot determina modernizarea învăţământului, fiind adaptate profilului şcolii şi 

misiunii pe care şcoala şi-a stabilit-o. 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  IV 

Concluzii şi recomandări 
 

 

 Din analiza datelor disponibile la nivelul şcolii în anul şcolar 2019/2020 au fost 

cuprinşi un număr de 1057 elevi şi preşcolari, din care: 

 Liceu – 432 elevi din care 153 elevi la invăţământul tehnologic  

 Invăţământ gimnazial -primar 484 elevi 

 Rata netă de cuprindere în anul şcolar precedent este sub cifra prognozată la nivel 

judeţean, explicabil prin absorbţia pe piaţa forţei de muncă.  

1. Recomandare 

 Realizarea unei evidenţe complete cu privire la categoria elevilor necuprinşi în 

sistemul formal de educaţie şi identificarea unor măsuri urgente în vederea creşterii ratei 

de cuprindere (Activitatea 2.2.2). 

 

 

 Pe parcursul perioadei de şcolarizare se realizează pierderi din numărul total de 

elevi cuprinşi în unitatea şcolară, aceştia se vor regăsi în societate fără o calificare, fără 

studii finalizate, cu risc de marginalizare socio-profesional ridicat. 

 

2. Recomandare 

 Măsuri de urgenţă pentru diminuarea fenomenului de abandon şcolar, implicarea 

familiei în educaţie, personalizarea învăţării, implicarea comunităţii în viaţa şcolii, 
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programe de prevenire a violenţei. Pentru contracararea pierderilor se recomandă 

atragerea tinerilor în învăţământul seral. 

 

 

 Rezultatele diferitelor programe de consiliere şi orientare derulate până în prezent 

au demonstrat influenţele benefice asupra grupului ţintă. Serviciile de consiliere sunt 

organizate astfel: activităţi adresate direct elevilor, activităţi adresate direct cadrelor 

didactice, activităţi adresate părinţilor, proiecte, perfecţionare. 

 

3. Recomandare 

 Asigurarea accesului la aceste servicii să se facă individualizat şi corelat cu 

cererea pieţei forţei de muncă. Aceste servicii trebuie oferite de-a lungul întregii 

perioadei de educaţie şi formare (Activitatea 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1). 

 

 

 Evoluţia populaţiei şcolare arată o tendinţă de descreştere pentru perioada 

analizată, având ca efect creşterea riscului disponibilizărilor în rândul resurselor umane. 

Scăderea populaţiei şcolare până în 2013 are ca efect reducerea corespunzătoare a 

numărului de norme didactice.(vezi Anexa 7) 

 

4. Recomandare 

 Personalul din şcoală trebuie să fie corect informat cu privire la tendinţele de 

evoluţie a populaţiei şcolare şi să fie elaborat un plan de măsuri ce poate compensa aceste 

efecte (formare, educaţie pentru adulţi). O soluţie practică în evitarea acestor 

disponibilizări este promovarea alternativelor educaţionale de tip seral, cât şi educaţia 

adulţilor. 

 

 Se constată o lipsă de experienţă a resurselor umane în proiectarea unor soluţii de 

finanţare din Fondurile Structurale ale UE. 

 

5. Recomandare 

 Elaborarea din timp a unor proiecte care să aibă la bază parteneriate reale şi 

puternice, pentru a putea fi finanţate din Fondurile Structurale ale UE. Se vor solicita din 

partea experţilor regionali sau naţionali organizarea unor sesiuni de informare în 

domeniul accesării proiectelor (Activitatea 3.1.2). 

 

 

 Deoarece în judeţul Arad şomajul este scăzut comparativ cu restul ţării şi nivelul 

de trai este ridicat, există un mediu propice pentru promovarea specializărilor înalte 

promovate de ciclul superior al liceului sau de instituţiile de învăţământ superior. 

 

6. Recomandare 

 Încurajarea tinerilor în obţinerea unei calificări de nivel  4. 
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 Pentru asigurarea calităţii ofertei de educaţie şi de formare profesională este 

necesară asigurarea unei infrastructuri moderne, cuprinzând clădiri, săli de clasă, 

laboratoare, ateliere de instruire practică şi dotarea acestora cu echipamente moderne. 

 

7. Recomandare 

 Este necesară şi urgentă  elaborarea unui plan de măsuri pe termen 

lung,identificarea unor resurse financiare pentru construirea de noi spaţii şi intervenţii 

urgente pe termen scurt pentru utilizarea spaţiilor existente. (Activitatea 4.1.1, 4.2.1). 

 

 

 

 În concluzie, prin prezentul document de planificare, se are în vedere: 

 

 

 Cuprinderea tinerilor în educaţie şi formare profesională, indiferent de rezidenţă, gen 

şi categorie socială, categorie de vârstă. 

 Asigurarea calităţii ofertei de educaţie prin corelarea acesteia cu cerinţele viitoare ale 

pieţei muncii şi aspiraţiile individuale ale tinerilor. 

 Condiţii de învăţare adecvate (resurse umane şi resurse material – financiare), 

asigurate printr-un sistem descentralizat, cu responsabilităţi asumate de parteneriate 

funcţionale. 

 Servicii de calitate în vederea asigurării succesului în cariera profesională. 

 

 

CAPITOLUL  V 
Consultare, monitorizare şi evaluare 

 

 

5.1.  PROCESUL DE CONSULTARE PENTRU ELABORAREA PAS 
 

 

Acest proiect este expresia unei gândiri şi decizii colective, fiind rodul unei echipe 

de proiect care a valorificat foarte bine potenţialul fiecărui membru participant. 

Pentru elaborarea Proiectului de dezvoltare instituţională a fost consultat Ghidul 

de elaborare a planului de Acţiune / Dezvoltare a Şcolii – versiune 7 şi versiune 4 pentru 

însuşirea modului de elaborare PAS. 

Pentru analiza mediului extern au fost consultate Strategia Dezvoltării 

Învăţământului Preuniversitar MEN, PRAI regiunea Vest şi PLAI Arad, pentru stabili 

contextul naţional, regional şi local, structura planurilor de şcolarizare pentru IPT din 

judeţ 2008 – 2010, Studiu cu privire la determinarea nevoii de pregătire profesională şi 

tehnică prin învăţământul preuniversitar la orizontul anului 2020, pe baza analizei 

dinamicii pieţei muncii la nivel regional, cu exemplificare pe Regiunea Vest. 
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Pentru analiza mediului intern s-au utilizat statistici anuale ale şcolii, statistici 

examen de bacalaureat, fişe de formare continuă cadre didactice, fişe de evaluare, teste de 

evaluare iniţială, chestionare pentru stabilirea tipurilor de inteligenţă şi stilurilor de 

învăţare şi fişe de progres ale elevilor, mapele comisiilor metodice, portofoliile 

profesorilor şi ale elevilor, rapoarte ale responsabililor comisiilor metodice, programul 

Consiliului de Administraţie, chestionare elevi – părinţi – cadre didactice, fişe de 

asistenţe ale directorilor şi responsabililor comisiilor metodice, programul CA şi al 

directorilor de monitorizare a activităţii din şcoală, sondaje părinţi – elevi, programul de 

formare continuă şi dezvoltare profesională a personalului şcolii, rezultate la olimpiade şi 

concursuri şcolare, programul „sprijinirea elevilor proveniţi din medii defavorizate”, 

programul „Parteneriate”, procese verbale de inspecţii ale ISJ şi ale MENCS, execuţia 

bugetară anuală. 

 

Echipa de lucru este formată din director,directori adjuncţi şi cadre didactice. 

Responsabilitatea sintetizării materialelor şi întocmirii variantei finale a 

proiectului a revenit directorului, responsabililor ariilor curriculare, responsabililor 

comisiei pentru elaborarea proiectelor, comisiei de asigurare a calităţii. 

Au fost consultate şi analizate documente referitoare la baza materială existentă în 

momentul planificării, pentru a putea proiecta necesarul pentru perioada vizată de proiect. 

În derularea activităţilor comune ale echipei de proiect a fost preferat stilul 

managerial practic şi logic, fără a fi neglijate elemente ce ţin de imaginaţie şi creativitate. 

 

 

 

 

 5.2. MONITORIZARE ŞI EVALUARE LA NIVEL DE ECHIPĂ 
 

 

Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anilor şcolari  2013/2014, 

2014/2015, 2015/2016,2016/2017 până în 2020 ,apoi 2023, urmărindu-se mobilizarea 

eficientă a resurselor umane (cadre didactice, elevi, părinţi) în vederea realizării 

indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv. 

Pentru fiecare prioritate a fost constituită o echipă de lucru care va avea sarcina să 

monitorizeze implementarea acţiunilor, să evalueze dacă aceste acţiuni au avut efectul 

dorit / aşteptat, să revizuiască acţiunile în vederea progresului realizat şi să raporteze în 

mod regulat progresul înregistrat conducerii şcolii, personalului didactic şi nedidactic 

activ şi altor factori interesaţi. 

Rezultatele activităţii echipelor de monitorizare şi evaluare se materializează în 

procese verbale ale întâlnirii echipelor de program, feed –back din partea elevilor şi 

partenerilor, raport de autoevaluare, înregistrări privind aprecierile primite, întâlniri în 

cadrul comisiilor metodice din şcoală, CA, Consiliul Profesoral. 

Evaluarea PAS se va face atât pe parcursul derulării lui, dar mai ales la finele 

fiecărui an şcolar, când se vor inventaria indicatorii de performanţă pentru corecturile 

necesare planului managerial viitor. 

Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind 

ca instrumente de evaluare următoarele: 
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 autoevaluare 

 întâlniri cu agenţii economici parteneri, pentru a adapta permanent oferta curriculară 

la noile cerinţe ale pieţei muncii 

 evaluare lunară la nivelul fiecărei catedre, care va prezenta concluziile printr-un 

raport scris 

 

Responsabilităţile pentru actul de evaluare sunt distribuite astfel: 

 

 Directorii şcolii - pentru obiectivele legate de oferta educaţională şi parteneriate 

 Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC) 

 Responsabilii comisiilor metodice - pentru  creşterea randamentului şcolar 

 Consilierul  educativ - pentru problemele de educaţie din şcoală, precum şi 

activităţile extraşcolare şi extracurriculare 

 Diriginţii claselor – pentru inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii 

 Responsabilii cu Protecţia muncii şi PSI 

 Responsabilul ariei curriculare Tehnologii şi informatică – pentru realizarea 

competenţelor specifice specializării, prevăzute în standardele de pregătire 

profesională 

 

 

 

CONCLUZIE: 

 

 Aceste monitorizări şi evaluări trebuie să fie făcute în mod colegial şi fără 

ostentaţie, în vederea îmbunătăţirii continue a PAS şi prevenirea şi înlăturarea la 

timp a unor dificultăţi şi neajunsuri. 

 

 

 

 

 

 
 

5.3.  ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE MONITORIZARE, 

EVALUARE ŞI ACTUALIZARE A PLANULUI 
 

 

Tipul activităţii 
Responsabilitatea 

monitorizării şi 

evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Intocmirea seturilor de date care 

să sprijine monitorizarea ţintelor 
 lunar 

Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor 

individuale 

 trimestrial 
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Comunicarea acţiunilor corective 

în lumina rezultatelor obţinute 
 trimestrial 

Analiza informaţiilor privind 

progresul realizat în atingerea 

ţintelor 

 anual 

Stabilirea metodologiei de 

evaluare, a indicatorilor de 

evaluare şi a impactului asupra 

comunităţii 

Consiliul de 

administraţie 
anual 

Prezentarea generală a 

progresului realizat în atingerea 

ţintelor 

 anual 

Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor. Actualizarea 

acţiunilor din PAS în lumina 

evaluării 

Consiliul de 

administraţie 
anual 
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ANEXA 1 

 

PROIECTE / PARTENERIATE / COLABORĂRI 
 

 

Nr. 

crt. 

TITLUL 

PROIECTULUI 
DESCRIERE 

COORDON

ATOR 
PARTENER 

PERIOADA 

DE 

DESFĂŞURAR

E 

1 
Strategia Naţională de 

Acţiune Comunitară 

E un proiect prin care s-a urmărit dezvoltarea 

activităţilor de voluntariat. S-au desfăşurat 

activităţi comune ale elevilor de la Liceul 

Teoretic Sebiş şi copii cu CES de la Casa 

Speranţei Sebiş şi Asociaţia 

umanitară,,Barnaba» din Sebis 

Bejan Liana  

Casa Ezra, Asociaţia 

umanitară ,,Barnaba’’ 

Sebiş 

An şcolar 

2014 - 2016 

2 
Împotriva  violenţei din 

şcoală 

Reprezintă un Program de colaborare cu 

Poliţia de Proximitate Sebiş având 

următoarele obiective : Crearea unui climat 

de stabilitate şi siguranţă în  şcoală ; 

Dezvoltarea capacităţilor de prevenire şi 

gestionare a conflictelor existente la nivelul 

şcolii ; Dezvoltarea comportamentului civic 

al elevilor 

Ionescu Florica 

Otlăcan 

Poliţia Sebiş 

departamentul Poliţiei de 

Proximitate 

An şcolar 

2013 – 2016 

3 
Contract de pregătire 

practică 

Sunt stabilite în vederea efectuarii stagiilor 

de pregătire practică a elevilor-turism si 

alimentaţie 

Vulpes Titiana  

 

Agent economic din zonă  

SC DMAR ELIM SRL 
2015- 2016 

4 
Contract de pregătire 

practică 

Sunt stabilite în vederea efectuarii stagiilor 

de pregătire practică a elevilor- turism si 

alimentaţie 

Costea Angela 

Crainic 

Mărioara 

Agent economic din zonă  

II HĂLMĂGEAN 

ŞTEFAN 

2015- 2016 
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Vulpes Titiana  

 

5 
Contract de pregătire 

practică 

Sunt stabilite în vederea efectuarii stagiilor 

de pregătire practică a elevilor -turism si 

alimentaţie 

Costea Angela 

Crainic 

Mărioara 

Vulpes Titiana  

Agent economic din zonă  

SC ROPREST SRL 

CANTINA 

2015- 2016 

6 
Contract de pregătire 

practică 

Sunt stabilite în vederea efectuarii stagiilor 

de pregătire practică a elevilor- turism si 

alimentaţie 

Costea Angela 

Crainic 

Mărioara 

Vulpes Titiana  

Agent economic din zonă  

SC ROPREST SRL 

RESTAURANT 

2015- 2016 

7 
Contract de pregătire 

practică 

Sunt stabilite în vederea efectuarii stagiilor 

de pregătire practică a elevilor- turism si 

alimentaţie 

Costea Angela 

Crainic 

Mărioara 

Vulpes Titiana  

Agent economic din zonă  

SC ONIX SRL 
2015- 2016 

8 
Contract de pregătire 

practică 

Sunt stabilite în vederea efectuarii stagiilor 

de pregătire practică a elevilor- turism si 

alimentaţie 

Costea Angela 

Crainic 

Mărioara 

Agent economic din zonă  

II HANACOSTINA 

MARIA 

2015- 2016 

9 
Contract de pregătire 

practică 

Sunt stabilite în vederea efectuarii stagiilor 

de pregătire practică a elevilor- turism si 

alimentaţie 

Costea Angela 

Crainic 

Mărioara 

Agent economic din zonă  

SC LACUL LINIŞTIT 
2015- 2016 

10 
Contract de pregătire 

practică 

Sunt stabilite în vederea efectuarii stagiilor 

de pregătire practică a elevilor- 

electromecanică 

Costea Angela 

Neag Miron 

Agent economic din zonă  

SC PROMES SA 
2015- 2016 

11 
Contract de pregătire 

practică 

Sunt stabilite în vederea efectuarii stagiilor 

de pregătire practică a elevilor-prelucrarea 

lemnului 

Costea Angela 

Moga Mariana 

Agent economic din zonă  

SC GEMA SUPERB SRL 
2015- 2016 

12 

Parteneriate cu 

universităti 

reprezentative pentru 

zona noastră 

Sunt parteneriate stabilite in vederea 

orientării in carieră pentru elevii noştri. Costea Angela 

 

Universitatea de 

vest,,Vasile Goldiş’’şi 

Universitarea Politehnică 

Timoşoara 

An şcolar 

2013 – 2016 



                                                                                    L I C E U L  T E O R E T I C  S E B I Ş  

   

13 Protocol de colaborare 

Sunt stabiliti termenii unei colaborari pe 3 

ani, in vederea dezvoltării unor activitati şi 

acţiuni instructiv- educative în domeniul 

învăţământului  

Costea Angela 
Universitatea de Vest 

,,Vasile Goldiş’’ 
2013-2016 

14 Protocol de colaborare 

Asigurarea serviciilor de asistenţă 

psihopedagogică de calitate pentru toţi 

beneficiarii direcţi şi indirecţi arondaţi 

unităţii de invăţământ prin profesorul/ 

profesorii consilieri din cabinetul de 

asistenţă psihopedagogică. 

Costea Angela 

Centrul Judeţean de 

Resurse şi asistenţă 

Educaţională Arad 

2013- pe toată 

perioada existenţei 

cabinetului de 

asstenţă 

psihopedagogică în 

unitatea şcolară 

15 Proiect ECO-SCOALA 

Este un proiect educational care promoveaza 

educatia ecologica 

Oancea 

Ferestean 

Monica, Costea 

Angela 

CCDG Bucuresti 
An scolar 2012-

2015 

16 Acord de colaborare 

Stabilit în vederea desfăşurării activităţilor 

educative în cadrul proiectului cultural 

artistic Festivalul ,, Suntcetăţean European şi 

mă implic’’ 

Măruşteri  

Angela 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ,, SFINŢII 

VOIEVOZI’’ 

BUCUREŞTI 

2015 

17 Acord de parteneriat 

Încheiat în vederea realizării unor activităţi 

culturale, creaţie literară şi educaţie plastică 

cu ocazia organizării Concursului ,, Copil 

catine sunt şi eu’’  

Vesa Marioara 

Patricia 

Măruşteri 

Angela 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

,,DOMNIŢA MARIA’’ 

BACĂU 

2015 

18 Parteneriat Educaţional 

Este un parteneriat de sprijinire a unor 

activităţi  cultural civice, editare de 

publicaţii, stimularea materiala a elevilor, 

atragerea de resurse materiale suplimentare 

şi resurse financiare extrabugetare 

Costea Angela, 

Gudiu Geta,  

Braitiu 

Ramona 

Asociaţia  PRO-

EDUCAŢIA SEBIŞ 
2012-2016 

19 
Parteneriat internaţional 

educaţional 

Promovarea schimbului de experienţă între 

şcoli prin participarea la activităţi comune şi 

diseminarea bunelor practic spre beneficiarii 

educaţiei 

Costea Angela, 

Gudiu Geta, 

Mariş Ramona, 

Oarcea 

Ensemble Scolaire 

Fenelon Vaujours 1 Rue 

de Mountauban 

Franţa 

2013-2016 
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Viorica,Ionesc

u Florica, Bun 

Teodor 

20 Contract de parteneriat 

Colaborarea dintre institutii , tinand cont de 

principiile de buna practica a parteneriatului, 

in vederea realizarii proiectului din Strategia 

Nationala de Actiune Comunitara 

Barbatei 

Romulus  

Bejan Liana 

Centrul de ingrijire Adulti 

,,Buna Vestire’’ Buteni 
2016 

21 Protocol de colaborare 

Colaborarea interinstituțională in vederea 

asigurării de către CJRAE a serviciilor de 

asistență psihopedagogică de calitate pentru 

toți beneficiarii direcți și indirecți arondați 

unității de învățământ prin profesorii 

consiglieri din cabinetele de asistență 

psihopedagogică; 

Barbatei 

Romulus  

 

CJRAE Arad 2016 

22 Acord de parteneriat 

Colaborarea dintre organizator şi partener în 

vederea organizării şi desfăşurării 

Concursului Regional- Simpozionul 

Internaţional ,,Cercetăm, analizăm, 

experimentăm, aplicăm şi comunicăm’’ 

Gudiu Geta 
Liceul Tehnologic de 

Industrie Alimentară Arad 
2017 

23 Proiect Educațional 

Dezvoltarea unor atitudini positive, pentru 

un stil de viață sănătos, fără droguri, 

identificarea unor factori de risc și de 

protecție implicați în consumul de droguri la 

vârsta edolescenței 

Posa Ramona 

Mihaela 

Turnea Marius 

Nica Adela 

 

 2017 

24 Protocol de colaborare 

Colaborarea interinstituțională in vederea 

asigurării de către CJRAE a serviciilor de 

asistență psihopedagogică de calitate pentru 

toți beneficiarii direcți și indirecți arondați 

unității de învățământ prin profesorii 

consiglieri din cabinetele de asistență 

psihopedagogică; 

Turnea Marius 

 
CJRAE Arad 2017 
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25 Contract de parteneriat 
 Turnea Marius 

Bejan Liana 

Fundația pentru Integrare 

și Sprijin Social Împreună 
2017 

26 Acord de parteneriat 
Asigurarea continuităţii procesului de 

instruire şi educaţie de la grădiniţă la şcoală  

Turnea Marius 

 
Grădiniţa ,,Samariteanul’’ 2017-2018 

27 Acord 
Implementarea gratuită a Programelor Junior 

Achievement 

Turnea Marius 

Vesa Patricia 
JA Romania 2017-2018 

28 Acord de parteneriat 

Colaborarea dintre organizator si partener in 

vederea continuarii relatiilor bilaterale, a 

parteneriatului in vederea desfasurarii 

Proiectului ROSE 

Turnea Marius 

Barbatei 

Romulus 

Braiţiu 

Ramona 

Şcoala Gyulai SzC ,, 

Harruckern Janos 

Szakkepzo iskola es 

Kollegium’’-Gyula-

Ungaria 

2017 

29 Parteneriat educațional 

Prevenirea consumului de substanțe 

psihoactive, prezentarea Legii nr.61/1991 

privind normele de conviețuire social, 

insușirea unor noțiuni de drept 

penal,prezentarea campaniei,, Jandarmeria 

pe ințelesul tuturor,, 

MEN, ISJ 

Turnea Marius 

Remus 

MAI, IJA compartimentul 

Prevenirea și combaterea 

faptelor antisociale 

2017-2018 

30 Acord de parteneriat 

Colaborarea dintre organizator şi partener în 

vederea organizării şi desfăşurării 

Concursului Regional- Simpozionul 

Internaţional ,,Cercetăm, analizăm, 

experimentăm, aplicăm şi comunicăm’’ 

Turnea Marius 

Vulpeș Titiana 

Liceul Tehnologic de 

Industrie Alimentară Arad 
2018 

31 Acord de parteneriat 

Colaborarea dintre organizator şi partener în 

vederea organizării şi desfăşurării ,, 

Protocolului de colaborare privind educația 

juridică în unitățilr de învățământ 

universitar,, 

Turnea Marius 

Zbircea 

Simona, Dărău 

Adelina 

Judecătoria Ineu 2018 

32 Acord de parteneriat 

Colaborarea dintre organizator și partener în 

vederea furnizării Orei de asistență social cu 

scopul pregătirii elevilor pentru a utiliza 

suportul oferit de către serviciile sociale și de 

Turnea Marius 

 

Asociația ASproAS 

București 
2018 
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către asstentul social, atunci când se 

confruntă cu problemele sociale 

33 Acord de parteneriat 

Recunoașterea intereselor commune în 

domeniile de competență, având cascop 

dezvoltarea relațiilor de cooperare între părți. 

Turnea Marius 

 

Universitatea Politehnică 

Timișoara- Facultatea de 

Construcții 

2018-prezent 

34 Acord de parteneriat 

Colaborarea dintre applicant si parteneri in 

vederea organizarii si desfasurarii proiectului 

educational ,,Sarbatorim diversitatea 

culturală” 

Turnea Marius 

Remus 

Școala Gimnazială,, 

Nicolae Bălcescu ,, 

Oradea 

2018-2019 

35 Acord de parteneriat 

Colaborarea dintre applicant si parteneri in 

vederea organizarii si desfasurarii proiectului 

educational ,,Tradiții și obiceiuri românești” 

Turnea Marius 

Remus 

Școala 

Gimnazială,,Benedek 

Elek ,, 

Cetariu -Bihor 

2018-2019 

36 Proiect de partenariat 

Experimentare de către educatoare și 

preșcolari a unor situații noi, stimulative 

pentru procesul cognitive, adaptarea 

comportamentului la situații inedite; 

educarea sentimentelor de prietenie, 

toleranță, armonie și bună dispoziție în 

relațiile cu copii preșcolari din unitatea 

parteneră;antrenarea copiilor în activități 

specific vârstei, în vederea dezvoltării 

armonioase, 

Gligor Mirela 

Aurica 

PN Sebiș 

PP Sebiș 2018-2019 

37 Contract de parteneriat 
Colaborare intre institutii in vederea 

intocmirii de proiecte școlare comune 
Turnea Marius 

Colegiul,,Mihai Viteazul,, 

Ineu 
2018- 

38 Accord de parteneriat 

Realizarea  in comun a unor programme, 

acțiuni, activități și proiecte cu caracter 

informational , asistențial și aplicativ 
Lulușa Cristina 

Universitatea de științe 

agricole și medicină 

veterinară a Banatului 

,,Regele Mihai I al 

României,, 

Facultatea de horticultură 

2019-2021 
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și silvicultură Timișoara 

Colegiul,,Mihai Viteazul,, 

Ineu 

39 Protocol de colaborare 

Stabilirea cadrului , modul de colaborare și 

sprijinirea în comun a  acțiunilor , a 

proiectelor de formare , a programelor de 

crcetare derulate de cele 2 părți, precum și 

promovarea reciprocă 

Turnea Marius  

Lulușa Cristina 

Universitatea din Oradea, 

Facultatea de științe 
2019- 

40 
Accord de parteneriat 

regional 

Colaborare în concursul regional cultural 

artistic ,,Repere culturale românești,, 

Turnea Marius  

Oancea 

Fereștean 

Monica 

Școala Gimnazială nr. 24 

Galați 

Februarie- martie 

2019 

   

41 
Acord  de parteneriat 

Colaborarea dintre applicant și collaborator 

în cadrul proiectului ,,Cartea- izvor de 

cunoaștere și înțelepciune,, 

Morar Diana 

Mihaela 

Școala Gimnazială ,, 

Sfântul Voievod Ștefan cel 

Mare,, Onești 

2018-2019 

42 Acord  parteneriat 

Realizarea în comun a unor programme , 

acțiuni, activități și proiecte cu character 

informational, asistențial și aplicativ 

Barbatei 

Romulus 

Universitatea de Vest 

Timișoara- Facultatea de 

Fizică 

2019-nelimitat 

43 Acord  de parteneriat 

Stabilirea modalității de colaborare dintre 

parteneri și măsurile commune care urmează 

a fi luate în vederea promovării și derulării 

unor programme de formare continuă 

Turnea Marius FSLI 2019- 

44. 

Proiect educational 

,,Șansa mea , Șansa 

planetei,, 

Facilitarea comunității să câștige cunoștințe 

despre mediu, deprinderi de protejare a 

naturii 

Turnea Marius 

Lulușa Cristina 

Demetrescu 

Dana 

Primăria orașului Sebiș 

Ocolul Silvic Sebiș- 

Moneasa 

2018-2019 

45. Accord de parteneriat 

Program de educație și asistență juridică 

pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la 

justiție – JUST ACCES 

Turnea Marius 
Uniunea Națională a 

Barourilor 
2019 

46 Acord de parteneriat Derularea proiectului ,, Despre pubertate,, Zbîrcea Caregivers SRL 2019 
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Informarea și conștientizarea elevelor de 

clasa a V-a asupra schimbărilor emoționale 

și fizice care apar în perioada pubertății. 

Simona  

47 Protocol de colaborare 

Colaborarea dintre parteneri în vederea 

participării la Concursul Internațional ,, Play 

Energy,,  

Barbatei 

Romulus 
Enel România SA 2018-2019 

48 Acord de parteneriat 

Colaborare pentru realizarea proiectului 

educativ ,, Prietenii naturii,, Turnea Marius 

Școla Gimnazială ,, 

Gheorghe Groza ,, 

Moneasa 

2018-2019 

49 Acord de parteneriat 
Colaborare pentru realizarea proiectului 

educative,, Un zâmbet pentru mama,, 

Braițiu 

Ramona 

Școla Gimnazială ,, 

Nicolae Iorga,, Baia Mare 
2018-2019 

50 Accord de parteneriat 

Colaborare pentru  organizarea și  

desfășurarea Concursului Regional –

Simpozionul Internațional ,,Cercetăm, 

analizăm , experimentăm, aplicăm și 

comunicăm,, 

Vulpeș Titiana 
Colegiul Tehnologic de 

Industrie Alimentară Arad 
22 mai 2018 

51 Accord de parteneriat 

Colaborare pentru  organizarea și  

desfășurarea Concursului Regional –

Simpozionul Internațional ,,Cercetăm, 

analizăm , experimentăm, aplicăm și 

comunicăm,, 

Turnea Irina 
Colegiul Tehnologic de 

Industrie Alimentară Arad 
22 mai 2018 

52 Accord de parteneriat 

Colaborare pentru  organizarea și  

desfășurarea Concursului Regional –

Simpozionul Internațional ,,Cercetăm, 

analizăm , experimentăm, aplicăm și 

comunicăm,, 

Turnea Marius 
Colegiul Tehnologic de 

Industrie Alimentară Arad 
22 mai 2018 

53 Accord de parteneriat 

Colaborare pentru  organizarea și  

desfășurarea Concursului Regional –

Simpozionul Internațional ,,Cercetăm, 

analizăm , experimentăm, aplicăm și 

comunicăm,, 

Gudiu Geta 
Colegiul Tehnologic de 

Industrie Alimentară Arad 

22 mai 2018 
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54 Accord de parteneriat 

Colaborare pentru  organizarea și  

desfășurarea Concursului Regional –

Simpozionul Internațional ,,Cercetăm, 

analizăm , experimentăm, aplicăm și 

comunicăm,, 

Braițiu 

Ramona 

Colegiul Tehnologic de 

Industrie Alimentară Arad 
22 mai 2018 

55 Accord de parteneriat 

Colaborare pentru  organizarea și  

desfășurarea Concursului Regional –

Simpozionul Internațional ,,Cercetăm, 

analizăm , experimentăm, aplicăm și 

comunicăm,, 

Vesa Ramona 
Colegiul Tehnologic de 

Industrie Alimentară Arad 
22 mai 2018 

56 Accord de parteneriat 

Colaborare pentru  organizarea și  

desfășurarea Concursului Regional –

Simpozionul Internațional ,,Cercetăm, 

analizăm , experimentăm, aplicăm și 

comunicăm,, 

Posa Ramona 
Colegiul Tehnologic de 

Industrie Alimentară Arad 
22 mai 2018 

57 Acord  de parteneriat 
Colaborare pentru realizarea proiectului 

educativ ,, Prietenii naturii 

Lulușa Cristina  

Cornea cristina 
Liceul Tehnologic Beliu 2018-2019 

58 Acord  de parteneriat 
Colaborare pentru realizarea proiectului 

educativ ,, Prietenii naturii 

Lulușa Cristina  

Cornea cristina 

Școala Gimnazială 

Chisindia 
2018-2019 

59 Acord  de parteneriat 
Colaborare pentru realizarea proiectului 

educativ ,, Prietenii naturii 

Lulușa Cristina  

Cornea cristina 

Liceul Tehnologic ,, Moga 

Voievod,, Hălmagiu 
2018-2019 

60  Accord de colaborare 

Colaborare pentru  organizarea și  

desfășurarea  de activități extrașcolare în 

cadrul proiectului ,, Târg de mărțișoare,, 

Lulușa Cristina 
Școala Gimnazială nr.7 

Galați 
2019-2020 

61 Contract de parteneriat 
 Colaborare în vederea realizării din cadrul 

proiectului 
Lulușa Cristina 

Asociația Umanitară ,, 

Barnaba 
2019-2020 

 Contract de parteneriat 
Colaborare pentru realizarea proiectului  din 

SNAC 
Bejan Liana 

Asociația Umanitară ,, 

Izvor de speranță,, 
2018-2019 

62 
Proiect educational 

educație sanitară ,, 

Formarea  inițiativei și a unei atitudini 

conștiente fața de problemele sănătății  
Lulușa Cristina 

Filiala Crucea Roșie Arad 

Colegiul ,, Mihai Viteazul 

20.03.2019-

17.05.2019 
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Împreună pentru  viață și 

sănătate,, 

,, Ineu 

Asociația Proeducația 

Sebiș 

63 Contract de parteneriat 

Organizarea și desfășurarea activităților de 

voluntariat în cadrul Programelor de educație 

privind valorile umane 

Lulușa Cristina 
Societatea Națională de 

Cruce Roșie 
2017-2019 

64 Acord de parteneriat 

Colaborarea în vederea dezvoltării unor 

activități și acțiuni instructive –educative  în 

domeniul învățământului pentru stimularea 

performanței educaționale și integrarea 

calitativă și performanță a elevilor în piața 

muncii , în cadrul proiectului ,, Ocarieră 

pentru viața ta ,, 

Costea Angela 
Evozon Systems Cluj 

Napoca 

Oct. 2018- 30 dec. 

2018 

65 Acord  de parteneriat 
Colaborare pentru realizarea proiectului 

educativ ,, Prietenii naturii,, 

Lulușa Cristina  

Cornea cristina 
Ocolul Silvic Sebiș 2018-2019 

66 Proiect educational 

Proiectul  educational,, Hai la drum mici 

pietoni,, urmărește formarea la preșcolari  a 

unor cunoștințe și deprinderi  pentru 

respectarea regulilor de circulație  

Jurcă Daniela 

Mariș Ana 
Poliția Sebiș 2018-2019 

67 Parteneriat  educational  

Parteneriatul  educational grădiniță –biserică 

,, Lăsați copiii sa vină la mine,, urmăreste 

formarea și educarea unor virtuți creștine și 

cultivarea comportamentului moral- religios 

Jurcă Daniela 

Mariș Ana 
- 2017-2018 

68 Parteneriat educational ,,  
Parteneriatul educational ,, Grădinița – 

Familie,, sub  priviri calde  

Jurcă Daniela 

Mariș Ana 
Familiile preșcolarilor 2018-2019 

69 Parteneriat educațional 

Parteneriatul educational ,, Prietenia –un dar 

de preț,,  urmărește formarea la copii de a 

respecta norme de comportare în societate, 

educarea abilității de a intra în relație cu cei 

din jur 

Gligor Mirela 
Grădinița ,, Samariteanul,, 

Nr. 2 Sebiș 
2018-2019 
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70 Parteneriat educațional 

Parteneriatul educational ,, Azi preșcolari , 

mâine școlari,, urmărește familiarizarea 

copiilor cu specificul activităților desfășurate 

în cadrul clasei de elevi, în vederea unei 

adaptări optime la regimul școlar 

Oancea Rozalia 
Grădinița ,, Samariteanul,, 

Nr. 2 Sebiș 
2018-2019 

71 Protocol de colaborare 

Colaborarea dintre părți în vederea 

organizării și desfășurării de activități 

extrașcolare în cadrul Concursului 

Internațional ,, Călător în Europa,, 

Braițiu 

Ramona 

Barbatei 

Gabriela 

Barbatei 

Romulus 

Colegiul Național ,, Vasile 

Goldiș,, Arad 
2018-2019 

72 Acord de parteneriat 

Colaborarea în vederea organizării și 

desfășurării proiectului educational 

,,Sărbătorim diversitatea culturală,, 

Turnea Marius 
Școla gimnazială  ,, 

Nicolae Bălcescu,, Oradea  
2018-2019 

73 Acord de parteneriat 

Colaborarea în vederea organizării și 

desfășurării proiectului educational ,,Tradiții 

și obiceiuri românești ,, 

Turnea Marius 

Școla gimnazială  ,, 

Benedek Elek,,  Cetariu 

Bihor 

2018-2019 

 

74 Proiect de parteneriat 

Experimentarea de către educatoare și 

preșcolari a unor situații noi, stimulative 

pentru procesul cognitive, adaptarea 

comportamentului la situații inedited. 

Gligor Mirela Grădinița PP Sebiș 2018-2019 

75 Parteneriat educațional 

Are sopul de a prezenta norme de 

conviețuire social ce trebuie respectate , 

pentru asigurarea climatului de ordine și 

siguranță publică 

Turnea Marius MAI, Jandarmeria Română 2017-2018 

76 Acord de parteneriat 

Formatorul va furniza ora de asistență social 

cu scopul pregătirii elevilor pentru a utiliza 

suportul oferit de către serviciile socialen li 

de către asistentul social 

Turnea Marius 
Asociația ASproAS 

București 
2018-2019 
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În anul şcolar 2018– 2019 pentru desfăşurarea unor activităţi educative şcolare şi extraşcolare  eficiente unitatea noastră de învăţământ 

a colaborat cu următoarele instituţii :  

 Consiliul Local Sebiş 

 Compania locală de transport 

 Poliţia Sebiş 

 Jandarmeria Sebiş 

 Agenţia Judeţeană de Protecţie a Mediului Arad 

 CJRAE Arad 
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PERFECŢIONAREA CADRELOR 
 

(nr. Credite în ultimii 5 ani) 

                                                                                                                    ANEXA 2  

 
ORGANIZAREA PE COMISII METODICE 

2019-2020 

 

PROFESORI 

 
 

NR 

CRT. 

COMISIA 

METODI 

CA 

SEF 

CATEDRA 

MEMBRII SPECIALITA 

TEA 

TITU 

LAR 

/SUPLINI

TOR 

GRAD 

DIDACTIC 

CURSURI 

ABSOLVITE 

DUPA 

TERMINAREA 

FACULTATII 

ANUL 

OBTINERI

I 

DEFINITI

VATULUI 

ULTIMUL INTERVAL DE 5 ANI 

IN CARE TREBUIE SA 

ACUMULEZE 90 CPT 

Nr. 

credite 

acumulat

e în acest 

interval 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Limba si 

literatura 

romana 

 

 

 

 

Oancea 

Ferestean 

Monica 

SGÂRCEA SILVIU 

PETRE 

Romana T Gr. I 2016 

 

Master - 2007 2007 2017-2022 38 

LEAHU MONA 

MARIA 

Romana -

Latină 

T GR I-2016  2000 2018-2023 38 

GIURA MARIUS 

 

Română T Gr I - 2011 Master-1999 2000 2015-2020 83 

OANCEA 

FEREŞTEAN 

MONICA 

Română 

franceză 

T Gr I -2015 Master-2008 2003 2019-2024 0 

TURNEA MARIUS  Română 

religie 

T Gr II - 2011 
 

2005 2015-2020 95 

 DRAGOS-CALIN 

OANA 

Romana 

 

T Gr.II-2017 
Master 

2013 2018-2023 38 

DEMETRESCU 

DANA 

Engleză 

franceză 

 

T Gr I - 2017 Master - 2006 2008 2018-2023 83 

ZBÂRCEA 

COSTINELA 

Engleză  T Gr I-2010  1997 2018-2023 68 
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IRIMIE LIOARA Limba 

engleza 

T Gr I-2012 Master: 

Bussiness 

english 

2003 2018-2023 15 

PASCALAU IOANA 

OLTIŢA 

Engleza-

franceza 

T Gr II-2016 
 

2011 2016-2021 90 

SANDRU DOINA Limba 

engleza 

T Gr II - 2013 
 

2007 2017-2022 38 

TOLE ADINA Limba 

engleza 

T Gr I - 2017 
 

2006 2016-2021 90 

BEJAN LIANA 

MARIA 

Limba 

franceza 

T Gr I -2015 
 

2003 2016-2021 60 

   
BACOS EDUARD Limba 

germana 

S DEB 
 

   

3 Matematica Cristea 

Florina 

DARAU ADELINA 

 

Matematică  T Gr. I-2019  2011 2016-2021 143 

BARBATEI 

GABRIELA 

Matematică T Gr I -2003  1989 2016-2021 30 

COSTEA ANGELA 

 

Matematică T GR I -2006  1998 2018-2023 38 

NICA ADELA  

 

Matematică T Gr I-2011  1997 2017-2022 68 

CORNEA DOREL 

 

Matematică T Gr I - 2013  2001 2016-2021 98 

GIURA ROMANŢA 

MARTA  

 

Matematică 

informatică 

T Gr II-2011  2001 2019-2024 0 

   

BRAITIU RAMONA 

 IOANA 

Informatică  T GrI -2007 Master  

2006/2009 

1999 2019-2024 0 

CRISTEA 

FLORINA AURICA 

Informatică  T Gr I -2004  1996 2016-2021 78 

4 Stiinte ale 

naturii 

Lulusa 

Cristina 

ILIEŞ ELISABETA 

 

Fizică  T Gr I-2009  1996 2015-2020 68 

BARBATEI 

ROMULUS 

Fizică  T Gr I -2000 Master 2003-

2005 

1987 2017-2022 30 

ILIEŞ HORIA 

 

Fizică  T Gr I  - 2007  1997 2017-2022 38 



                                                                                    L I C E U L  T E O R E T I C  S E B I Ş  

   

VESA RAMONA  

MIHAELA 

Fizică  T Gr I  -2007  1998 2016-2021 68 

POPOVICI SORINA 

LILIANA 

Chimie  T Gr I  -2008  1995 2018-2023 83 

POSA RAMONA 

MIHAELA  

Chimie  T Gr I   -2009  2001 2016-2021 68 

ALDA NATALIA 

 

Biologie  T DOCTORA

T 2012 

 2007 2017-2022 0 

LULUŞA CRISTINA 

 

Biologie  T Gr I-2012  2004 2019-2024 0 

5 Stiinte 

socio-umane 

Darau 

Paula 

DARĂU PAULA 

 

Istorie  T Gr I - 2011 Master-2004 2004 2019-2024 0 

BARNA 

GHEORGHE 

Istorie  T Gr I-2011  1997 2017-2021 30 

CURAC MIHAI 

DOREL 

Istorie  T Def.-2008 Master-2006 2008 2018-2023 38 

OANCEA MARIUS 

CLAUDIU 

Geografie  T DR-2002 Doctorat 2002 

Masterat-2012 

1998 2019-2024 0 

CORNEA MARIŢA 

CRISTINA 

Geografie T Gr I-2017  2003 2017-2022 113 

CRISNIC ANDREI 

 

Psihologie  Deb    0 

DRAGOŞ VIOLETA Religie 

ortodoxă  

T Gr I - 2010 Studii 

Postuniversita

re/2007 

2001 2018-2023 68 

DRĂGAN DORIN  Religie 

ortodoxă  

T Gr I - 2013 Master-2005 

Master -2015 

2005 2015-2020 5 

IGAŞ PETRU 

ALEXANDRU 

Religie 

penticostală  

T Gr I-2009  2002 2017-2022 0 

    
LUNGA MONICA Religie 

baptista 

      

   BUDEA ADRIAN 

 

Desen  T Gr I- 2018  2008 2018-2023 90 

DINGA CIPRIAN 

 

Muzica T Def 2015   2015-2020 5 

6 Educatie Irimie SCHIDA FLORIN Educaţie T Gr II -1998  1991 2016-2021 23 
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fizica si 

sport 

Marius fizică 

GUDIU GETA Educaţie 

fizică  

T Gr I   -1994 Master  

2003/2006 

1984 2019-2024 0 

IRIMIE MARIUS 

IUSTIN 

Educaţie 

fizică  

T Gr I -2012 Master 2007 2001 2016-2021 15 

ANDRAŞ DĂNUŢ 

NICUŞOR 

 

Educaţia 

fizică  

T Gr I -2013  2005 2016-2021 0 

7 Tehnologii Oarcea 

Viorica 

OARCEA VIORICA Economic 

Administrati

v Servicii/ 

Poşta 

T Gr I   -2006 Studii 

Postuniversita

re /2004 

1996 2018-2023 40 

DELIMAN 

LEONTIN 

T.C.M. T GrI  -2011  2002 2017-2022 15 

BIRĂU SANDA Economic 

Administrati

v Servicii/ 

Poşta 

T Def - 2011 

 

2011 2016-2021 0 

NEAG MIRON  Electrotehni

că/ 

Electromeca

nic 

T Def - 2011 

 

2011 2016-2021 0 

BADICU DOINA Prelucrarea 

lemnului 

T Def-2007 
 

2007 2017-2022 85 

CRAINIC 

MĂRIOARA 

Alimentaţie 

publică 

T Gr I-2018 Studii 

Postuniversita

re/2007 

2008 2018-2023 90 

VULPEŞ TITIANA 

PETRUŢA 

Alimentaţie 

publică 

T GR I- 2019 Master-2010 2011 2016-2021 137 
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INVATATORI 

 

 

 Invatatori Bun 

Arabela 

IONESCU 

FLORICA 

Profesor 

invatamantul 

primar 

Gr I - 1990 T Facultatea de 

ştiinţe ale 

educaţiei şi 

asistenţă socială-

invăţământ 

primar şi special-

2008 

1981 2017-2022 0 

BORLEA 

LUMINITA 

Profesor 

invatamantul 

primar 

GrI - 2011 T Facultatea de 

ştiinţe ale 

educaţiei şi 

asistenţă socială-

invăţământ 

primar şi special 

2003 2018-2023 38 

LASLAU NATALIA  Învăţător  Gr I  -2014 T  2009 2015-2020 70 

BUN TEODOR 

PASCU 

Institutor Gr I -1995 T Facultatea de 

ştiinţe ale 

educaţiei şi 

asistenţă socială-

invăţământ 

primar şi special-

2008 

1985 2015-2020 68 

OANCEA ROZALIA 

ANA 

Institutor Gr I  -2003 T Facultatea de 

ştiinţe ale 

educaţiei şi 

asistenţă socială-

invăţământ 

primar şi special-

2008 

Master-

Pedagogie 

interactive si 

educatie 

integrate 

1993 2016-2021 53 

BUN ANDREIA  Institutor Gr I - 2007 T Facultatea de 1997 2017-2022 15 



                                                                                    L I C E U L  T E O R E T I C  S E B I Ş  

   

ARABELA  ştiinţe ale 

educaţiei 

psihopedagogie 

specială 2008 

   TURNEA IRINA 

 

Teologie litere Gr I-2015 T  2000 2018-2023 38 

MĂRUŞTERI 

ANGELA 

 

Institutor Gr I -2016 T Facultatea de 

ştiinţe ale 

educaţiei 

psihopedagogie 

specială 2008 

2004 2019-2024 0 

  

 POP VIORICA Institutor Gr I - 2010 T Facultatea de 

ştiinţe ale 

educaţiei 

psihopedagogie 

2003 2018-2023 15 

  

 

 

 

 TOL DOINA 

 

Institutor Gr I  -2002 T  1994 2019-2024 0 

BARBATEI MARIA 

 

Educatoare Gr I-1998 T  1980 2017-2022 0 

POP MIHAELA 

NADINA 

Institutor Gr I-2011 T Facultatea de 

psihologie si 

stiintele 

educatiei-2008 

2003 2018-2023 15 

MARIŞ ANA Institutor 

desen 

Gr I-2017 T Facultatea de 

psihologie si 

stiintele 

educatiei-2008 

2007 2017-2022 90 

HERBEI  FELICIA 

GEORGETA 

Profesor inv 

primar si 

prescolare 

Gr I-2012  Facultatea de 

psihologie si 

stiintele 

educatiei-2008 

2004 2019-2024 0 

JURCĂ DANIELA Educatoare Gr I-2010 T Facultatea de 

psihologie si 

stiintele 

educatiei-2008 

2002 2017-2022 33 

GLIGOR MIRELA 

AURICA 

Profesor 

invatamant 

GR I - 2019 

 

T Facultatea de 

ştiinţe ale 

2008 2018-2023 95 
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scolar si 

prescolar 

educaţiei 

psihopedagogie 

specială 2008 

GOMOI LIDIA 

 

Educatoare Gr I-1998 T  1980 2015-2020 5 

VESA PATRICIA Profesor 

invatamant 

scolar si 

prescolar 

 

 

GR I-2018 T   2015-2020 135 

  

MORAR  DIANA Profesor 

invatamant 

scolar si  

prescolar 

GR I 2010 T   2018-2023 53 

   

PAIUSAN 

IULIANA 

Profesor 

invatamant 

scolar si  

prescolar 

DEF S  2017 2017-2022 0 

 

 
                                
 

Actualizat ,  2019.                                                                                         Sursa: responsabil perfectionare 

         Prof. Vesa Ramona 
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ANEXA 3 
 

Numărul elevilor şcolarizaţi în unitatea de învăţământ în perioada 2005- 2019 
 

Total nivele de învăţământ, sexe şi medii 

de rezidenţă 

Număr de elevi/an şcolar 

2005 

2006 

2006 

2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011-

2012 

2012- 

2013 

2013

2014 

2014 

2015 

2015  

2016 

Total populaţie şcolară, din care: 1313 1284 1275 1264 1274 1275 1245 1389 1338 1315 1234 

Pe sexe masculin 662 650 639 619 651 651 710 726 687 660 619 

feminin 651 634 636 645 624 624 366 663 651 655 615 

După mediul de 
rezidenţă 

din localitatea unde 
este situată şcoala 

615 595 580 572 605 605 344 791 821 720 650 

din alte localităţi 698 698 695 692 670 670 199 598 812 590 584 

urban 615 595 580 572 605 605 511 791 769 720 650 

rural 698 698 695 692 670 670 199 598 526 590 584 

Total liceu tehnologic rută directă: 147 119 116 116 164 179 211 273 288 304 260 

Pe sexe masculin 89 69 50 58 95 95 - 176 176 187 161 

feminin 58 50 57 68 84 84 - 112 112 120 99 

După mediul de 

rezidenţă 

din localitatea unde 
este situată şcoala 

46 33 22 19 55 55 - 53 53 61 90 

din alte localităţi 101 86 94 97 124 124 - 235 235 243 170 

urban 46 33 22 19 52 52 - 53 53 61 90 

rural 101 86 94 97 72 72 - 235 235 243 170 

Total liceu tehnologic rută progresivă – zi: - 48 60 53 61 43 244 20 - - - 

Pe sexe masculin - 28 35 28 26 26 196 9 - - - 

feminin - 20 25 25 17 17 139 11 - - - 

După mediul de din localitatea unde 
este situată şcoala 

- 13 17 14 12 12 68 8 - - - 
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rezidenţă din alte localităţi - 35 43 39 31 31 267 12 - - - 

urban - 13 17 14 12 12 68 8 - - - 

rural - 35 43 39 31 31 267  12 - - - 

Total în clasa a IX şi a X SAM 124 111 107 121 53 - - - -  - 

Pe sexe masculin 79 73 64 68 32 - - - - - - 

feminin 45 38 43 53 21 - - - - - - 

După mediul de 
rezidenţă 

din localitatea unde 

este situată şcoala 
31 25 23 23 15 - - - - - - 

din alte localităţi 93 86 84 98 38 - - - - - - 

urban 31 25 23 23 15 - - - - - - 

rural 93 86 84 98 38 - - - - - - 

Total în  anul de completare 52 40 46 36 51 53 - - - - - 

Pe sexe masculin 32 26 31 22 22 22 - - - - - 

 feminin 20 14 15 14 31 31 - - - - - 

După mediul de 
rezidenţă 

din localitatea unde 

este situată şcoala 
12 9 13 4 14 14 - - - - - 

din alte localităţi 40 31 33 32 31 31 - - - - - 

urban 12 9 13 4 12 12 - - -- - - 

rural 40 31 33 32 31 31 - - - - - 

 

 

Total nivele de învăţământ, sexe şi 

medii de rezidenţă 

Număr de elevi/an şcolar 

2016-

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

       

Total populaţie şcolară, din care: 1199 1170 1134 1057        

Pe sexe masculin 602 578 575 532        

feminin 597 592 559 525        

După mediul de din localitatea unde  802 768 526        
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rezidenţă este situată şcoala 

din alte localităţi 379 368 366 531        

Urban 820 802 768 526        

rural 379 368 366 531        

Total liceu tehnologic rută directă: 239 201 146 107        

Pe sexe masculin 146 128 101 71        

feminin 93 73 45 36        

După mediul de 

rezidenţă 

din localitatea unde 
este situată şcoala 

53 48 69 23        

din alte localităţi 170 153 77 84        

urban 53 48 69 23        

rural 170 153 77 84        

Total Şcoala Profesională  19 17 46        

Pe sexe masculin  8 26 26        

feminin  10 20 20        

După mediul de 

rezidenţă 

din localitatea unde 
este situată şcoala 

 4 9 9        

din alte localităţi  15 37 37        

urban  4 9 9        

rural  15 10 37        
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PLAN DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 2019 - 2020 

ANEXA 4 
PRIMAR ŞI GIMNAZIU 

Clasa  

Plan Realizat 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Clasa pregatitoare 2 42 2 37 

Clasa I 2 44 2 48 

Clasa aV-a 2 50 2 49 

 
LICEU ZI CLASA A IX-A 

 

Filieră/Profil/Calificare profesională 

Plan Realizat 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Filiera teoretică,Profil umanist, 

specializarea filologie-intensiv 

engleză 

1 28 1 28 

Filiera teoretică, profil real 

,specializarea  matematică – 

informatică 

1 28 1 28 

Filiera tehnologică, profil servicii, 

economic 
1 28 1 28 

 

 

PROFESIONAL  3 ANI -ZI  

Filiera tehnologică, profil servicii, 

ospătar(chelner)vanzător în 

unități de alimentație 

1 28 1 29 
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ANEXA 5 
 

REZULTATE OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE –AN ŞCOLAR  

Faza judeţeană , interjudeteana şi naţională 

2018/2019 

 

1.REZULTATE OLIMPIADE ŞCOLARE 

Nr.c

rt 

Disciplina  Numele si prenumele 

elevului  

Clasa  Premiul 

/mentiunea 

Profesor  

1 
EDUCAŢIE 

FIZICĂ 

OINĂ BAIETI  

 
LICEU 
 

LOCUL II- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUDIU 

GETA 

 

TRIF ADRIAN NARCIS XIIE 

FLOREA ANDREI-IOAN XID 

LASLĂU  SIMION 

VALENTIN 

XIIA 

FEHER EDUARD 

VALENTIN 

XI D 

COSERI DARIAN 

BENIAMIN VALENTIN 

XIC 

GOMOI MARIUS 

ANDREI 

XIE 

HALJA ALEXANDRU 

COSTEL 

IXD 

VERSANSZKI DENIS IX C 

PACSA PAUL ALIN XID 

SARBU MARIUS IXD 

IORDACHESCU ONISIM XD 

CONSTANTIN 

ALEXANDRU NARCIS 

XIIE 

ORDACE IONUT XD 

TURCEAN CATALIN XD 

BENE PAUL ROBERT XIA 

CRISTEA COSMIN 

FLORIN 

XA 

IGAS LUIGI DAMARIUS XA 

GROZA ANDRES LUIS XIB 

VANCI DARIUS 

EMANUEL 

IXB   

MARCUT OCTAVIAN 

STEFAN 

XD   

PINCOTAN IONUT 

MARIUS 

XA   

TICA CRISTIAN ADELIN XD   
LAZAR VALENTIN 

FLAVIUS 

XIB   

HANDBAL  LOCUL IV GUDIU 
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BAIETI 

LICEU 

MENTIUNE GETA 

COSERI DARIAN 

BENIAMIN VALENTIN 

IXC 

IGAȘ LUIGI 

DAMARIUS 
XA 

CRIȘAN BENIAMIN 

IOAN 

XB 

COHAN ANDREI 

SAMUEL 

XB 

MĂRCOI TIBERIU XB 

FILIPEANU CRINU 

EMANUEL 
XIIB 

COVACI PAUL 

LEONARDO 
XIIC 

TOL ADELIN 

RAZVAN 
XIIA 

NEGRU RAZVAN 

FLORIN 

XB 

  

TAMAS PAUL 
IXC 

CRISTEA COSMIN 

FLORIN 

XA 

2 BIOLOGIE 

NEGRUT MATEI  XIB PREMIUL I 

CALIFICAR

E LA FAZA 

NATIONAL

A 

LULUSA 

CRISTINA 

MORARIU 

ALEXANDRU  

IXC MENTIUNE 

NICOLA DALIANA IXB MENTIUNE 

IRIMIE DARIUS XIB MENTIUNE 

3 
LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA 

BRAITIU 

NATALIA 

IXB MENTIUNE OANCEA 

FERESTEAN 

MONICA 

4 

LECTURA CA 

 

 ABILITATE 

DE VIATA 

SARB DAVID XIIA PREMIUL III 

 

TURNEA M 

MOS IMELDA XIC 
MENTIUNE 

GIURA 

MARIUS 

BORTIS MARIA VB 
MENTIUNE 

SGARCEA 

SILVIU 

CUREA MATEEA XIA 
MENTIUNE 

SGARCEA 

SILVIU 

5 MATEMATICA 

STEGARU FLAVIA 

LILIANA 

XC MENTIUNE COSTEA 

ANGELA 

IORGA RĂZVAN IXC PREMIUL II NICA 
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ADELA 

LAURUS DĂNUȚ VIA MENȚIUNE GIURA 

ROMANȚA 

6 
LIMBA 

ENGLEZA 

IACOB MATIAS VIIB PREMIUL I SANDRU 

DOINA CHIRA ALEXIA VIIB PREMIUL III 

ARAMA M. 

BRIANA 

VII A  PREMIUL 

III 

DEMETRES

CU 

DANA  LELA S. MAYA VII A  PREMIUL 

III 

BOBU M. MIRUNA X C  MENTIUNE  

IACOB P. DAVID X C  MENTIUNE  

GROZAV G. 

BEATRICE 

VIII  MENTIUNE  IRIMIE 

LIOARA 

LELA S. ALICE IX A  PREMIUL 

III 

IRIMIE 

LIOARA  

STAN M.C. 

EDUARD VOICU 

X A  PREMIUL 

III 

ZBIRCEA 

COSTINELA  

URS L. MARIUS XII A  PREMIUL I TOLE 

ADINA  

7 
EDUCATIE 

CIVICA 

ULICA ANDREEA 

NEMETH ALEXIA 

IVA MENTIUNE IONESCU 

FLORICA 

8 
DEZBATERE ,, 

TINERII 

DEZBAT »  

ROTARI DARIUS 

LULUSA CARMEN 

IORGA RAZVAN 

XC 

XC 

IXC 

PREMIUL I 

ȘI CALIFI- 

CARE LA 

FAZA 

NAȚIONALĂ 

SGARCEA 

SILVIU 

9 TIC 

STEGARU FLAVIA 

LIANA 

XC MENTIUNE CRISTEA 

FLORINA 

IACOB DAVID 

LUCAS 

XC MENTIUNE 

10  
DOMENIUL 

ECONOMIC 

STEFEA AMALIA 

KELLY 

XIID PREMIUL II OARCEA 

VIORICA 

BIRAU 
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SANDA 

11 
RELIGIE 

ORTODOXĂ 

TRIPON ANIELA VB MENȚIUNE DRAGOȘ 

VIOLETA 

 

 

 

 

 

1.REZULTATE OLIMPIADE ŞCOLARE- FAZA NATIONALA 

 

Nr.cr

t 

Disciplina  Numele si 

prenumele elevului  

Clasa  Premiul 

/mentiunea 

Profesor  

1 BIOLOGIE  NEGRUT MATEI  XIB MENTIUNE -

CALIFICARE 

LA LOTUL 

NATIONAL 

LARGIT 

LULUSA 

CRISTINA 

 

DEZBATERE ,, 

TINERII 

DEZBAT »  

ROTARI DARIUS 

LULUSA 

CARMEN 

IORGA RAZVAN 

XC 

XC 

IXC 

PARTICIPARE SGARCEA 

SILVIU 

 

 

 

 

2. ALTE CONCURSURI 

 

Nr.c

rt 

Disciplina  Numele si 

prenumele elevului  

Clasa  Premiul 

/mentiunea 

Profesor  

1 CONCURSUL 

DE 

MATEMATICA 

APLICATA,, 

ADOLF 

HAIMOVICI’’ 

PETRUSE 

RALUCA MARIA 

XB MENTIUNE COSTEA 

ANGELA 

2 

CONCURS 

INTERNATION

AL DE 

MATEMATICA 

,,CAIUS 

IACOB »  

CRISAN GABRIEL XIIC PREMIUL III COSTEA 

ANGELA 

OPREA MIHAELA XIIC PREMIUL III 

3 TARGUL FIRMA DE TURIS PREMIUL III VULPES 
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JUDETEAN AL 

FIRMELOR DE 

EXERCITIU 

ECONOMIC 

EXERCITIU 

,,AGROTOUR” 

SEBIS SRL 

M SI 

ALIME

NTATI

E 

TITIANA 

PETRUTA 

4 CONCURSUL 

JUDETEAN 

,,HRISTOS IN 

SCOALA –

CUNOASTERE 

SI TRAIRE’’- 

SECTIUNEA 

PICTURA 

RELIGIOASA 

SALCU LUIZA XB PREMIUL II DRAGOS 

VIOLETA 

HATCU ADELA  IXA MENTIUNE DRAGOS 

VIOLETA 

VESA ANISIA IIIA PREMIUL I DRAGOS 

VIOLETA 

5 

CONCURSUL 

DE FIZICA ,, 

CONSTANTIN 

SALCEANU” 

CRISAN GABRIEL XIIC PREMIUL III ILIES 

ELISABETA 

OPREA DENISA  XIIC MENTIUNE 

LAURUS 

GABRIELA 

XC MENTIUNE BARBATEI 

ROMULUS 

6 
SANITARII 

PRICEPUTI 

CEV 

ALEXANDRU 

IXC 

 

PREMIUL I 

LICEU 

LULUSA 

CRISTINA 

BRAITIU 

NATALIA 

IXB 

 

IORGA RAZVAN IXC 

PETRUSAN 

ELIANA 

VALEA CRISTIAN 

IXB 

 

IXC 

7 

 CONCURS 

REGIONAL 

,,IMPREUNA 

IMPOTRIVA 

VIOLENTEI” 

SECTIUNEA 

ESEU 

DOBREI LUANA 

DONCEA 

RALUCA 

CRISAN MARA 

STAN EDUARD 

POPA LORENA 

XA 

XA 

 

XA 

XA 

XA 

MENTIUNE 

MENTIUNE 

 

MENTIUNE 

MENTIUNE 

MENTIUNE 

OANCEA 

FERESTEAN 

MONICA 
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                                                                                                                                                                             ANEXA 6 
 

Judeţul Arad 

 

CONDIŢII DE ÎNVĂŢARE ASIGURATE ÎN ŞCOLILE ÎPT, anul şcolar 2019-2020 

 

Sursa: ISJ, pe baza datelor furnizate de şcoli 

 

 

B. ATELIERE ŞI LABORATOARE 

 
Unitatea şcolară 1) Localitatea Domeniul de formare 

profesională/profilul 2) 

Dotare minimă 

necesară în 

raport cu 

cerinţele 

standarului de 

pregătire 

profesională 3)  

DA / NU  

Ateliere şi 

laboratoare 

la nivelul 

standardelor 

moderne de 

pregătire 4) 

 

 

 

DA / NU  

Observaţii 5) 

Liceul Teoretic Sebis Sebiş 

Turism şi alimentaţie-an de 

completare/liceu ruta directă  
NU NU 

 

Fabricarea produselor din lemn –

liceu tehnologic ruta directă 
NU NU 

 

Servicii-economic(liceu 

tehnologic-ruta directa) 
NU NU 

 

Electromecanică –ruta directă NU NU  
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ANEXA 7 
 

 

                           Evoluţia previzionată pentru absolvenţii de clasa a VIII –a 
 

Judeţ, 
localitate 

Anul 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Judeţul Arad              

Localitatea 
           Sebiş 

96 72 72 102 70 90 70 67 93 61 63 66 69 

                     
Buteni 

27 20 20 18 20 20 20 17 17 13 19 19 23 

                   
Chisindia                                  

8 9 10 8 9 11 9 3 8 6 9 16 12 

                     
Cuied  

4 5 6 6 5 5 7 9 6 4 - 0 0 

                    
Dezna  

11 15 15 15 15 13 15 17 3 9 5 1 10 

                    
Moneasa  

7 16 14 14 13 16 11 3 7 4 4 4 1 

                    
Bârsa 

17 13 13 14 13 14 15 14 14 13 17 16 16 

                    
Cărand 

9 9 9 8 9 10 9 7 12 5 13 13 6 

Total 179 159 159 185 154 179 156 137 160 115 130 135 137 

 
                                                                                                           Sursa : secretariatele şcolilor 
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HARTA PARTENERIATELOR ÎN ÎPT - anul școlar 2019-2020- ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI    -ANEXA 8 
 

 

 
DOMENIUL  de 

formare 
profesională1)  

CLASA /  
AN DE STUDII INVATAMANT DE ZI 2)  

Calificarea3)  Număr de 
elevi 

şcolarizaţi4)   

Denumirea completă   
a partenerului de 
practică cu care 

esteîncheiată 
convenţie de 

practică5)  

Nr. de elevi 
repartizați în 

practică 6) 

conform 
convențiilor cu 

agentul 
economic / 

instituția publică 
parteneră 

Date de contact ale agentului  
economic/instituția publică parteneră 

Observaţi
i 9) 

Adresă, tel, fax, e-mail, 
website 

Reprezentan
t 

legal/persoa
nă de 

contact 
(Nume și 
prenume) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Servicii/Turism si 
Alimentatie 

  a IX-a profesional 

  

29 

SC. RAMO AMBIENTAL 
LAND 

4 Sebis, Parcul Libertatii 25 
Bortis Marius 
administrator   

 
SC ROPREST SRL 
HOTEL 

5 
Sebiş, b-dul Victoriei , tel.  
728307188 

Stauciuc Maria, 
administrator  

 
SC ROPREST SRL 
CANTINA 

5 
Sebiş, b-dul Victoriei , tel.  
728307188 

Stauciuc Maria, 
administrator  

 
SC GALROM 
AGREEMENT SRL 

5 Moneasa , tel.0751858515 
Dronca Dorin  
administrator  

 SC. DAMAR ELIM SRL 4 
Buteni, str. Principala nr.815 
Tel 0745946093 

Negru 
Alexandra 
Violeta-adm  

 SC ROFLAV SRL 5 
Sebis, str.Republicii, nr. 81, 
tel 0742439942 

Patko Florica 
administrator  

 
S.C AMARO LUCANO 5 Chisindia, nr.451, tel 

0744186224 
Lucaci Pavel 
administrator  

Servicii 
/Economic 

IX-a  28 
0 0 0 

0 
 

Servicii/Turism si 
Alimentatie 

 aX-a   29 
SC.RAMO AMBIENTAL 
LAND 

5 Sebis, Parcul Libertatii 25 
Bortis Marius 
administrator   
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S.C AMARO LUCANO 2 Chisindia, nr.451, tel 
0744186224 

Lucaci Pavel 
administrator  

 SC WOLF SAURIS SRL 5    

 
SC GALROM 
AGREEMENT SRL 

5 Moneasa , tel.0751858515 
Dronca Dorin  
administrator  

 
SC ROPREST SRL 
HOTEL 

7 
Sebiş, b-dul Victoriei , tel.  
728307188 

Stauciuc Maria, 
administrator  

    SC ROFLAV SRL 5 
Sebis, str.Republicii, nr. 81, 
tel 0742439942 

Patko Florica 
administrator  

Fabricarea 
produselor din 
lemn- CLASA 
profesionala 
 

a XI-a profesional 
Tapiter, 
saltelar, 

plăpumar 
17 

 SC GEMA SUPERB 
SRL 

9 Sebiş  tel. 0740054386   Cândea 
Octavian , 
administrator 

 SC GEMA 
SUPERB 
SRL 

 
  
ELECTROMECA
NICA 

a XI -a 
Tehnician 

electromecani
c 

SC MINIMAXX SRL 8 Sebis tel. 40257311010 
 

SC 
MINIMAXX 
SRL 

23 0 0 0 0 
 0 

economic 

a XII -a  

tehnician în 
activităţi 

economice 
14 0 0 

0 0  0  

Turism si 
alimentatie 

tehnician in 
gastronomie 

12 
 

SC HOSPYTALITY 
MONEASA SRL 

12 0 0 
 0 
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                                                                                                                                ANEXA 9    

 

  ANUL ȘCOLAR 

2019-2020 

    

               

        

Nr CLASA ÎNVĂȚĂTOR / DIRIGINTE Promovați 

2018-2019 

Plecați Veniți Înscriși din 

repetenție 

15 SEPT               

S.C.0 

1 PREG A IONESCU FLORICA 19    19 

2 PREG B PĂIUȘAN IULIANA MARIA 19 2  1 18 

3 I-A LASLĂU NATALIA 23    23 

4 I-B BUN TEODOR 26 1   25 

5 II-A MĂRUȘTERI ANGELA 22 1 1  22 

6 II-B TURNEA IRINA 24 1   23 

7 III A BORLEA LUMINIȚA 26    26 

8 III-B OANCEA ROZALIA 20 1 1  20 

9 IV A BUN ARABELA 23    23 

10 IV B VESA PATRICIA 22 1   21 

11 IV C MORAR DIANA 21    21 

 TOTAL PR, I-IV  245 7 2  241 

12 V-A ZBÂRCEA COSTINELA 24 1   23 

13 V-B CĂLIN OANA 25 1  2 26 

14 VI-A IRIMIE LIOARA 21 1   20 

15 VI-B GIURA MARTA 26 2 1  25 

16 VI-C IGAȘ PETRU 21 2 1 1 21 

17 VII-A DAȘCĂU OLTIȚA 26    26 
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18 VII-B DĂRĂU ADELINA 25    25 

19 VIII A BARBATEI ROMULUS 30 1   29 

20 VIII B BARBATEI GABRIELA 20    20 

21 VIII C BUDEA ADRIAN 20    20 

 TOTAL V-VIII  238 5 2 3 235 

        

 TOTAL I-VIII  484    476 

Nr CLASA DIRIGINTE Promovați 

2018-2019 

Plecați Veniți Înscriși din 

repetenție 

15 SEPT             

S.C.0 

22 IX A FILO int engl POPOVICI SORINA 28    28 

23 IX B mate info int 

engl 

DEMETRESCU DANA 28    28 

24 IX-C ECON CORNEA CRISTINA 28    28 

25 IX-D profesional CORNEA DOREL 25  2 2 29 

26 X A FILO int engl GIURA MARIUS 29    29 

27 X B STIINTE CRISTEA FLORINA 29    29 

28 X C MATE-INFO ILIEȘ ELISABETA 25 1   24 

29 X D TURISM CRAINIC MĂRIOARA 27  2 1 30 

30 XI A FILO int engl OANCEA FEREȘT MONICA 29  1  30 

31 XI B STIINTE LULUȘA CRISTINA 25 2   23 

32 XI C MATE-INFO COSTEA ANGELA 28    28 

33 XI D ELECTROM DRAGOȘ VIOLETA 22  1  23 

34 XI E PROF ILIEȘ HORIA 18 1   17 

35 XII A FILO SGÂRCEA SILVIU 27    27 

36 XII B STIINTE POSA MIHAELA 19    19 

37 XII C MATE-INFO VESA RAMONA 19    19 

38 XII D ECONOM LEAHU MONA 26    26 
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 TOTAL IX-XII  432 4 6 3 437 

        

 TOTAL SEBIȘ  916    913 

        

        

        

        

        

        

        

        

 ȘCOALA 

PRUNIȘOR 

 Promovați 

2018-2019 

Plecați Veniți Înscriși din 

repetenție 

15 SEPT               

S.C.0 

1 PREGAT PRUNIȘOR HERBEI FELICIA 3    3 

2 I PRUNIȘOR HERBEI FELICIA 6  1  7 

3 II PRUNIȘOR TOL DOINA 8   1 9 

4 III PRUNIȘOR HERBEI FELICIA 6   1 7 

5 IV PRUNIȘOR TOL DOINA 9 1   8 

 TOTAL PRUNIȘOR      34 

        

 GRĂDINIȚA P N       

1 GRUPA MICĂ GOMOI LIDIA 14    13 

 MIJLOCIE  15    15 

2 GRUPA MARE GLIGOR MIRELA 16    15 

 TOTAL PN  45    43 

        

 GRĂDINIȚA P P       
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1 GRUPA MICĂ Jurcă Daniela/Mariș Ana 15    15 

 MIJLOCIE  15    15 

2 GRUPA Mare Barbatei Maria/Pop Mihaela 16    16 

 TOTAL PP  46    46 

        

1 Grădiniță Prunișor POP VIORICA      

 GRUPA MICĂ  4    4 

 MIJLOCIE  7    7 

 GRUPA MARE  10    10 

 TOTAL Prunișor  21    21 

        

       GRĂD P.N. SEBIȘ  43 

 GRĂD P.P. SEBIȘ  46 

 GRĂD PRUNIȘOR  21 

 TOTAL 

GRĂDINIȚE 

  

 I-IV SEBIȘ  241 

 I-IV PRUNIȘOR  34 

 V-VIII SEBIȘ  235 

 IX-XII  437 

 TOTAL GENERAL  1057 

    

                                                                          
 Sursa secretariat 
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GLOSAR 
 

 

Prescurtare Denumire 

MEN Ministerul Educatiei Naţionale 

MECI Ministerul Educaţiei Cercetării Şi Inovării 

AEL Asistent Educaţional pentru Licee 

CCD Casa Corpului Didactic 

CAD Computer Assisted Design 

PRAI Plan Regional de Acţiune pentru Învăţământ 

PLAI Plan Local de Acţiune pentru Învăţământ 

PAS Plan de Acţiune al Şcolii 

SPP Standard de Pregătire Profesională 

ISJ Inspectoratul Şcolar Judeţean 

SAM Şcoala de Arte şi Meserii 

CEAC Comisia de Evaluare şi Asigurare 

CDL Curriculum în Dezvoltare Localã 

CDS Curriculum la Decizia Şcolii 

CA Consiliul de Administraţie 

CP Consiliul Profesoral 

CDI Centrul de Documentare şi Informare 

 


