
                                                    MI�ISTERUL EDUCAŢIEI  �AŢIO�ALE 
I n s p e c t o r a t u l  Ş c o l a r  a l  J u d e ţ u l u i  S ă l a j  

C  O  L  E  G  I  U  L    T  E  H  N  I  C  ,,I U L I U  M A N I U” 
.Salaj, Loc. Simleu-Silvaniei, Str. M. Kogalniceanu nr. 11,   Tel./Fax: 0040 260 678 489; Fax: 0040 360 814 584;   web: www.colim.ro ;                   

 E-mail: maniu@colim.ro  ; ctim_simleu@yahoo.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PPPAAASSS   
 
 

PLA�UL DE ACŢIU�E AL  
ŞCOLII 

 
 
 

222000111444      ---      222000222000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 

 
 
 
 

Echipa de proiectEchipa de proiectEchipa de proiectEchipa de proiect    
    

Prof. dr. Stelian FLONTA – director, coordonatorul proiectului 
Prof. dr.ing. Liliana-Reli CÎMPAN – director adjunct 
Prof.ec. Mariana-Nicoleta NOSAL – consilier educativ 
Prof. Lucia-Florina  FIŢ – responsabil arie curriculară “Limbă şi comunicare” 
Prof. Adriana BRISC - responsabil arie curriculară “Matematică” 
Prof. BALAZS Iosif - responsabil arie curriculară “Ştiinţe” 
Prof. Alexandru Ghiran - responsabil arie curriculară “Om şi societate”+ “Educaţie 
fizică şi sport” 
Prof. Dumitru Moisi - responsabil arie curriculară « Tehnologii » 
Prof. Laura-Ramona Mag – responsabil arie curriculară « Informatica » 
Prof. Irina Bode –responsabil  formare continuă 
Prof. Adriana Brisc – preşedintele comisiei de calitate 
Prof. Camelia BIRSAN – consilier scolar 
Delia REMEŞ – preşedintele Comitetului de părinţi 
Rodica DOCHIŢOIU – secreta 
Jr. Florian LADA – reprezentantul agenţilor economici 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR, 
     Prof. dr. Stelian FLO�TA 

 
-------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 

 
 

 

Continut 

Partea 1. CONTEXT ............................................................................................................................ 4 
1.1 Viziune ....................................................................................................................................... 4 
1.2 Misiune ....................................................................................................................................... 4 
1.3 Profilul şcolii .............................................................................................................................. 4 
1.4 Contextul european .................................................................................................................... 4 
1.5  Contextul naţional ..................................................................................................................... 5 
1.6 Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local ........................................................................... 6 

Partea a 2-a. ANALIZA NEVOILOR .................................................................................................. 7 
2.1 Analiza mediului extern ............................................................................................................. 7 

2.1.1 Profilul demografic ............................................................................................................. 7 
2.1.2 Profilul Economic Judeţean .............................................................................................. 10 
2.1.3  Piaţa Muncii ..................................................................................................................... 14 

2.2 Analiza – mediul intern (autoevaluarea) .................................................................................. 20 
2.2.1 Colectarea şi analizarea datelor – autoevaluarea internă .................................................. 20 
2.2.1.a Predarea şi învăţarea ....................................................................................................... 20 
2.2.1.b Pregătirea profesională ................................................................................................... 23 
2.2.1.c Rezultatele elevilor ......................................................................................................... 25 
2.2.1.d Consiliere şi orientare vocaţională oferite elevilor ........................................................ 25 
2.2.1.e Calificări şi curriculum ................................................................................................... 26 
2.2.1.f Resurse umane ................................................................................................................ 28 
2.2.1.g  Materiale şi resurse didactice ........................................................................................ 30 
2.2.1.h Parteneriate şi colaborare ............................................................................................... 30 
2.2.1.i Îndrumarea absolvenţilor ................................................................................................ 32 

2.3 Analiza SWOT ......................................................................................................................... 34 
2.4 Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare ...................................................... 36 

Partea a 3-a. PLAN OPERAŢIONAL ................................................................................................ 37 
Partea a 4-a. CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE ................................................. 38 

4.1 Consultare ................................................................................................................................. 38 
4.2 Monitorizarea şi evaluarea ....................................................................................................... 38 

Partea a 5-a. ANEXE ......................................................................................................................... 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 

Partea 1. CONTEXT 
 

1.1 Viziune 
Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” va fi o instituție de învățământ recunoscută la nivel național şi 

internațional  pentru contribuția majoră la formarea tinerilor  
 

1.2 Misiune 
Misiunea Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” este să ofere educație fiecarui absolvent care să-i dea 

posibilitatea să urmeze învățământul superior la cele mai înalte standarde academice şi să dobândească 
aptitudinile, cunoştințele şi deprinderile profesionale specifice. 

Cunoştințele, deprinderile şi valorile asimilate dau posibilitatea tinerilor să devină capabili să 
desfasoare în viitor o activitate care le va asigura indepedența economică şi să participe activ şi onest la 
viața „cetații”  ȋn calitate cetățean european în condițiile respectului pentru ceilalți semeni  bazandu-se pe 
relații democratice. 

 
1.3 Profilul şcolii 

Istoric 
Şcoala este atestată documentar din anul 1893, pe baza cataloagelor care se găsesc în arhiva proprie. 
Transformările înregistrate în organizarea şcolii (reorganizare, schimbarea denumirii, etc) 
În perioada Interbelică, şcoala a purtat următoarele denumiri: 
Şcoala de Industrie şi Comerţ 
Şcoală de Ucenici Industriali şi Comerciali a Statului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1949 – Şcoala tehnică profesională  (Decizia nr. 378 din 19 aprilie 1949 , publicat în B.O. nr. 21 din 22 
aprilie 1949) 
1974 – Liceu de Mecanică – prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 354 din 5 aprilie 1974 
1994 – Grup Şcolar „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei 
2004 -  Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei  
2006 – Certificat de „Şcoală Europeană” pe o perioadă de 3 ani 

 
1.4 Contextul european 

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

următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o economie 
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate 
şi coeziune socială. La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul European din 
25-26 martie 2010 şi definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010. 

Priorităţi: 
� Creştere inteligentă:  

Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare 
� Creştere durabilă: 

Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi ecologice 
� Creştere inclusivă 

Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială 
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Ţinte: 

• Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75% 
• Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare 
• Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10; cel puţin 40% din tineri  (30-34 ani) să fie 
      absolvenţi de învăţământ terţiar 
• “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră,  creşterea cu 20% a 
      ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei  
     energetice, comparativ cu 1990 
• Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie 

Inţiativa:“Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă"-Măsuri la nivelul statelor membre 
(selecţie): 

1.Promovarea şi monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social 
2.Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin implicarea 

partenerilor sociali în planificarea ofertei de educaţie şi fomare profesională 
2.Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional al Calificărilor corelat cu 

EQF 
3.Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi superior şi prin 

formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a competenţelor cerute pentru angare în 
formarea continuă şi pe piaţa muncii 

Inţiativa: “Tineretul în mişcare” -Linii de acţiune principale: 
1.Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să asigure competenţe-cheie şi 

excelenţă 
2. Promovarea atractivităţii învăţământului superior pentru economia bazată pe cunoaştere 
3. Susţinerea unei dezvoltări puternice a învăţării transnaţionale şi a mobilităţii profesionale pentru 

tineri 
4. Măsuri de reducere a şomajului şi de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor 
5. Sprijinirea tinerilor cu risc 
6.Susţinerea tinerilor antreprenori şi a activităţilor independente. 

 
1.5  Contextul naţional 

Dezvoltarea învăţământului profesional liceal (filiera tehnologică) şi al şcolii post-liceale, prin: 
-acordarea de burse (buget estimat: 31,29 mil. lei/an) şi şcolarizare gratuită în învăţământul post-liceal de 
stat cu finanţare prin bugetele locale (buget estimat: 31,29 mil. lei/an 
-dezvoltarea de parteneriate cu mediul de afaceri şi partenerii sociali, prin implementarea proiectelor: 
Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii (perioadă: 
ian. 2010-mai 2012; buget total: 18,49 mil. lei) şi Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional 

şi tehnic – profil servicii, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare prin firma de exerciţiu 
(perioadă: 2010- iulie 2013, buget total: 10,69 mil. lei).  
-dezvoltarea instituţională a Consiliului  aţional al Calificărilor si al Formării Profesionale (CNFPA), 
introducerea sistemului de credite de acumulare şi transfer, dezvoltarea şi adoptarea descriptorilor pe 

nivelurile de calificare din România. Instituţii responsabile: CNCFPA – MECTS, MMFPS. 
Educaţia şi formarea profesională - Orizont 2013 

Obiectiv naţional: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin corelarea educaţiei şi 
învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea oportunităţii sporite pentru participarea viitoare 
pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1,65 milioane persoane. 

Direcţii strategice de actiune 
-Dezvoltarea durabilă – temă orizontală în programele sectoriale 2007-2013 şi integrată în obiective specifice 
ale POSDRU 
-Înternalizarea în sistemul de educaţie şi formare profesională a principiilor şi obiectivelor dezvoltării 
durabile ca element integrator al ansamblului de cunoştinte, aptitudini şi deprinderi necesare existenţei şi 
performantei personale în lumea modernă 
-Educatia pentru dezvoltare durabila, în toate programele de pregatire, de la stiintele naturii la practicile 
responsabile ale civismului si de la sustenabilitatea productiei si consumului in raport cu resursele la 
insusirea principiilor diversitatii culturale, ale bunei guvernari si statului de drept. 
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-Conţinuturi tematice transversal integrate în sisteme educaţionale formale, non-formale şi informale pe 3 
dimensiuni: socio-culturală, ambientală şi economică 

 
Educaţia şi formarea profesională - Orizont 2020 

Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE-27 în domeniul educaţiei şi formării 
profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate unde ţintele sunt cele 
ale UE pentru 2010 

Direcţii strategice de actiune: 
-Restructurarea ciclurilor de învăţămant şi redefinirea programelor de pregătire în funcţie de nivelurile de 
referinţă agreate pentru Cadrul Naţional al Calificărilor, astfel încât să fie asigurate transparenţa sistemului 
care sprijină învăţarea pe tot parcursul vieţii precum şi mobilitatea ocupatională. 
-Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei instituţionale, având la bază managementul cunoaşterii; crearea reţelelor 
de cooperare care să includa parteneriatele public-privat în conditiile descentralizării sistemului de 
învăţământ şi al autonomiei universitare;  
-Profesionalizarea managementului educaţional şi a guvernanţei prin formarea resurselor umane pentru 
leadeship eficient, pentru promovarea atitudinilor participative, proactive şi anticipative şi prin dezvoltarea 
competenţelor specifice, acordând aceeaşi prioritate celor sociale si personale.  
-Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de învăţare dobândite în contexte 
non-formale sau informale. Până în 2020 - acces real la centre de validare a competenţelor dobândite în 
asemenea contexte 
-Diversificarea ofertei educaţionale non-formale şi informale. Cuprinderea în sisteme de invăţare 
permanentă: minimum 15% din grupa de vârstă 25-64 ani. 
-Accentuarea pregătirii tinerilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii şi capacitate de a se adapta competitiv 
pe piata muncii din UE. 
-Dezvoltarea unor programe de studiu diferenţiate conform specificului regiunilor şi nevoilor 
elevilor/studenţilor 
-Extinderea învăţământului şi formării profesionale de calitate în mediul rural, cultivarea egalităţii de şanse şi 
atragerea în sistemul educaţional a tinerilor din grupurile defavorizate. 
-Extinderea cooperării internaţionale prin programe şi proiecte europene, bilaterale, transfrontaliere 
 

1.6 Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local 
Contextul local şi regional 

Formarea iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice au constituit şi constituie o problemă 
extrem de importantă a sistemului romanesc de învăţământ, pentru rezolvarea căreia au fost aplicate în 
ultimii ani măsuri de reformă în special prin intermediul componentei „Pregătirea personalului didactic”, din 
cadrul „Proiectului de reformă a învăţământului preuniversitar din România”.  

În judeţul Sălaj, se constată un interes crescut din partea cadrelor didactice din învăţământul 
tehnologic  de a se forma continuu pentru a putea promova un învăţământ de calitate, preponderent formativ, 
la nivelul standardelor europene, folosind tradiţiile învăţământului preuniversitar românesc şi în concordanţă 
cu cerinţele pieţei. 

În ceea ce priveşte mediul de învăţare putem spune că oferta curriculumului în dezvoltare locală este 
în conformitate cu opţiunile educaţionale ale elevilor, exprimate în corelaţie cu oferta iniţiată de partenerii 
şcoală- agenţii economici şi se asigură condiţii optime de învăţare în cabinete, săli, laboratoare şi la agenţi 
economici, într-un mediu psiho- afectiv propice, o relaţia profesor/ elev/ tutore de practică corespunzătoare. 
Stuctura planurilor de şcolarizare este ȋn acord cu tendinţele de dezvoltare ale judeţului şi solicitǎrile 
absolvenţilor ciclului gimnazial 
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Partea a 2-a. ANALIZA NEVOILOR 
 

2.1 Analiza mediului extern 
2.1.1 Profilul demografic 

Populaţia totală în judeţul Sălaj la recensământul din 1 iulie 2010 era de 241.014 locuitori  pe o 
suprafaţă de 3864,4 kmp, densitatea populaţiei fiind de 62,4 loc./ km2. În perioada următoare se constată o 
scădere semnificativă a populaţiei  de la 1,43 % în 2010 până la 7.94  % în 2020 raportată la anul în curs 
(Tabel 2.1.1.1, 2.1.1.2 şi 2.1.1.3). 

Numărul locuitorilor Locuitori / km2 

241.014 62,4 

Tabelul 2.1.1.1 Sursa INS 
Sălaj 241.014 
Urban   99.473 
Rural 141.542 

Tabelul 2.1.1.2 Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural) 
 În judeţul Sălaj ponderea populaţiei se regăseşte în mediul rural într-o proporţie de 58,73 %, faţă de 
41,27 %, cât reprezintă populaţia din mediul urban. 

Localitate/ sexe Total Masculin Feminin 
Sălaj 241.014 117.970 123044 

Tabelul 2.1.1.3 Distribuţia pe sexe 
Situaţia relevă un procent uşor mai ridicat pentru populaţia de sex feminin în judeţul Sălaj, diferenţa 

fiind sub un procent. 
Dinamica populaţiei pe grupe mari de vârstă în judeţul Sălaj  indică tendinţa de îmbătrânire 

demografică, caracterizată prin continua scăderea a ponderii efectivelor din grupa 0-14 ani, de la 16,56%  în 
2008 al 16,30% în 2010, pe fondul creşterii ponderii populaţiei  vârstnice. (Figura.2.1.1.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.  

(Figura.2.1.1.1). Sructura populaţiei pe grupe de vârstă, la 1 iulie 2010 
Din punct de vedere al distribuţiei pe cele două medii rezidenţiale în Sălaj exista o populaţie mai 

numeroasă în mediul rural.(Figura.2.1.1.2.) 
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.(Figura.2.1.1.2.) Judeţul Salaj, populaţia pe sexe si  medii rezidenţiale la 1 iulie 2008 

 În ceea ce priveşte distribuţia grupelor de vârstă pe medii rezidenţiale, ponderea populaţiei cu vârsta 
0-14 ani din mediul rural este mai mare cu 2,7% decât cea a populaţiei din mediul urban şi cu 7,5% în cazul 
populaţiei cu vârste peste 65 ani, în timp ce pentru grupa 15-64 ani, ponderea populaţiei din mediul urban o 
devansează cu 10% pe cea a populaţiei din mediul rural. ( regiunea N-V date pe 2003) 

În judeţul Sălaj pe lângă populaţia de naţionalitate română, mai există şi alte naţionalităţi dintre care 
ponderea cea mai mare o are populaţia de naţionalitate maghiară. (Figura.2.1.1.3.) 
Tabelul 2.1.1.4. 
 

  Romani Maghiari Germani Rromi Slovaci 

SALAJ 176671 57167 102 12544 1366 

Regiunea Nord 
Vest 

2054793 529204 11299 96013 17226 

Tabelul 2.1.1.4. Structura etnică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura.2.1.1.3.  Structura etnică 

Mişcarea migratorie  
Cauzele generale ale mişcărilor migratorii sunt multiple. Ele sunt atribuite îndeosebi proceselor de 

suprapopulare care au loc într-o gamă imensă de condiţii aşa-zise secundare, ce rezidă din situaţia 
economică, culturală, sanitară şi psihologică.   

Existenţa deplasărilor pentru muncă a constituit un fenomen aproape permanent, care a însoţit 
dezvoltarea forţelor de producţie în toate timpurile. Un fenomen nemijlocit legat de aceste deplasări, l-a 
constituit emigraţia forţei de muncă. 

Din analiza datelor privind migraţia internă din zona noastră se evidenţiază creşterea migraţiei interne, 
cauzele economice continuând să rămână un factor hotărâtor în evoluţia migraţiei interne din judeţul nostru. 
Sensul acestei mişcări mecanice este spre zonele cele mai dezvoltate economic şi spre capitală. În acelaşi 
timp se remarcă faptul că deplasarea cea mai intensă se face din mediul rural spre mediul urban. 
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Migraţia rural-urban este o formă tipică a migraţiilor interne; ea este unul dintre mijloacele importante 
ale redistribuirii populaţiei între regiunile mai sărace sau mai puţin dezvoltate şi cele unde îşi pot îmbunătăţii 
condiţiile de viaţă. 

Proiecţii demografice la orizontul anului 2025 
Populaţia judeţului scade într-un ritm alarmant şi va urma să scadă ca urmare a procesului de 

îmbătrânire  fără ca ritmul natalităţii să fie satisfăcător(Tabelul 2.1.1.5.). 
Judeţ / grupe de vârstă (ani) 2003 2005 2010 2015 2020 2025 
Sălaj 249,2 246,8 240,0 232,2 223,4 213,7 

0-14 45,0 42,4 38,9 37,4 35,1 32,2 
15-64 167,3 167,3 165,0 159,6 153,3 147,2 
65 si peste  36,9 37,1 36,1 35,2 35,1 34,3 

Tabelul 2.1.1.5. Sursa INS 
În perioada următoare se constată o scădere semnificativă a populaţiei în 2010 şi până în 2025 

raportată la anul 2003.  
Principalul factor care a determinat scăderea populaţiei este sporul natural tot mai mic. În ceea ce 

priveşte mobilitatea ocupaţională în perioada 1990-2003, judeţul Sălaj se situează sub media naţională, având 
20 % emigranţi din totalul populaţiei active a judeţului. 

 
Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru învăţământul profesional şi tehnic 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 
Declinul demografic general Impune nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor 

umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare în capitalul uman. Datorită 
reducerii prognozate a populaţiei tinere există pericolul unui deficit de forţă 
de muncă tânăra calificată. 

Reducerea naturală 
prognozată a populaţiei 
tinere 

Creşterea nivelului de  calificare şi a motivării forţei de muncă tinere de a 
participa la forţa de muncă locală, racordarea realistă la piaţa europeană a 
muncii – acţiuni de planificare a ofertei educaţionale , de informare, 
orientarea şi consiliere, optimizarea alocării resurselor, prin concentrarea 
pregătirii în şcoli viabile, în paralel cu rezolvarea problemelor de 
acces,colaborarea şcolilor în reţea prin ofertă cuprinzătoare şi 
diversificată,eliminarea paralelismelor nejustificate şi colaborarea pentru 
acoperirea teritorială optimă  

Fenomenul de îmbătrânire 
demografică 

Sporirea numărului de personal calificat pentru asistenţă socială şi medicală 
şi nevoi educaţionale specifice  

Ponderea semnificativă a 
populaţiei feminine 

O ofertă de pregătire dorită de populaţia feminină, programe de sprijin 
pentru participarea la educaţie  

Ponderea semnificativă a 
populaţiei rurale 

Asigurarea accesului la educaţie în condiţii de calitate şi varietate de 
opţiuni,ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul diversificării şi creşterii 
competitivităţii economiei rurale, educaţie în sprijinul conservării şi 
valorizării patrimoniului cultural specific şi resurselor naturale din mediul 
rural, îmbunătăţirea condiţiilor de studii în mediul rural 

Diversitatea etnică Educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi 
a varietăţii opţiunilor, programe de sprijin asupra grupurilor etnice 
dezavantajate  

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

Nevoia crescândă de formare continuă şi implicarea activă a şcolilor ca 
furnizori de programe de formare pentru adulţi  

Analiza mediului extern s-a făcut pe baza PLAI pentru perioada 2011-2013, cu accent doar pe datele 
relevante pentru şcoala noastră. S-a constat astfel un declin general al populaţiei cu precădere pentru grupele 
tinere de vârstă, cel mai însemnat declin observându-se pentru grupele tinere de vârstă, grupă-ţintă pentru 
sistemul educaţional, deoarece aici se încadrează elevii noştri. De aici decurge cu necesitate nevoia unei 
gestiuni eficiente, pe termen mediu şi lung, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de investiţii 
corespunzătoare în capitalul uman.  

Elevii care urmează cursurile şcolii noastre provin din Simleu Silvaniei iar cel mai mare procent provine 
din mediul rural, cu precădere din comunele: Valcău de Jos, Plopiş, Halmăşd, Marca, Ip, Nuşfalău, Măerişte, 
Pericei, o parte din acestea fiind localităţi în care populaţia este majoritar maghiară, acest aspect este unul 
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pozitiv pentru şcoala noastră deoarece populaţia din mediul rural este mai ridicată cu 2,7 % decât cea din 
mediul urban. 

Pentru sistemul de educaţie şi formare profesională, previziunile demografice corelate cu concluziile 
rezultate din indicatorii pentru educaţie şi din analiza ofertei curente în raport cu tendinţele pieţei muncii şi a 
economiei locale, conduc la nevoia de planificare a unor măsuri vizând ajustarea ofertei în raport cu nevoile 
de calificări pe termen lung, asigurarea accesului la educaţie şi formarea profesională, precum şi optimizarea 
resurselor. De asemenea, este necesară crearea şi aplicarea unor proceduri de investigare a nevoilor de 
calificare la nivel local care să furnizeze periodic şcolilor şi beneficiarilor sistemului de educaţie şi formare 
profesională informaţii clare privind piaţa muncii, pentru a putea adapta oferta educaţională la dinamica 
socială. La nivelul C.T.I.M., strategia de integrare a elevilor pe piaţa forţei de muncă coincide de fapt cu 
oferta educaţională. Astfel, prin calificările profesionale oferite, şcoala noastră răspunde prompt cererii de 
muncă existente pe piaţă, oferta educaţională fiind gândită strategic, în funcţie de dinamica şi structura pieţei 
muncii din regiune. Astfel, serviciile de educaţie oferite de noi se bazează pe un sistem flexibil de pregătire 
ce permite adaptarea la nevoile de formare profesională, identificate pe baza analizei pieţei muncii, 
contribuind la reducerea şomajului şi la facilitarea dezvoltării personale policalificate. C.T.I.M. se află situat 
într-o zonă multietnică de aceea asigură acces egal la educaţie şi crează oportunităţi şi programe de sprijin 
tuturor elevilor indiferent de etnie, în şcoala noastră sunt incluşi elevi aparţinând altor etnii în special 
maghiari în cea mai mare pondere dar şi slovaci şi elevi de etnie rromă. 

 
2.1.2 Profilul Economic Judeţean 

Principalii indicatori economici  
Judeţului Sălaj face parte din Regiunea de dezvoltare N-V. Economia judeţului este caracterizată drept 

o economie industrial-agrară, specializată în industria uşoară, construcţii de maşini şi echipamente, industrie 
alimentară şi producţie de mobilier. Dispune de un sector terţiar în ascensiune. Produsul intern brut pe cap de 
locuitor a crescut în ultimii ani de la 1.312,7 milioane lei, în 2002, la 4.414,1 milioane lei în 2008 (Grafic 
2.1.2.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Grafic 2.1.2. 1:  

Evolutia PIB/cap de locuitor 
Produsul intern brut  ( PIB) şi valoarea adăugată brută (VAB) 
Un indicator economic relevant îl reprezintă Produsul Intern Brut (PIB),respectiv ponderile sectoarelor 

economice (agricultură, industrie, comert,construcţii, servicii etc.) în acesta. 
PIB al judeţului Sălaj a avut un trend ascendent pană în anul 2009. În anul 2009 a avut o valoare de 4.393,2 
milioane lei preţuri curente per cap de locuitor, acesta reprezentând o scădere faţă de anul 2008, fapt cauzat 
de criza economica. Industria şi construcţiile sunt ramurile care contribuie cel mai mult la crearea PIB, 
urmate fiind apoi de ramura serviciilor şi de agricultură-silvicultură. 

Un aport important la dezvoltarea economiei judeţului Sălaj îl au investiţiile. Cele mai mari investiţii 
s-au realizat in: industria prelucrătoare, transport şi comerţ (Grafic 2.1.2.2). 
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Grafic 2.1.2. 2: Evolutia investitiilor brute in Salaj: industrie,construcţii,comerţ şi alte servicii, pe activităţi 

ale economiei naţionale  
Principalele investiţii străine realizate până în prezent au fost orientate în special spre industrie, ramura 

maşinilor şi echipamentelor, prelucrării cauciucului, confecţiilor, mobilierului şi încălţămintei; s-au mai făcut 
investiţii de capital străin în comerţ şi agricultură.  

Până în prezent,investiţiile străine sunt sub posibilităţile pieţei investiţionale locale, existând încă 
multe domenii în care s-ar putea investii: construcţii de maşini, producerea de mijloace de transport, textile, 
servicii şi turism. 

Din cifra de afaceri totală de 5.064 milioane lei preţuri curente industria prelucratoare deţine o cotă 
36,789 %, iar comerţul cu ridicata şi amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor deţine 33,886 
%.Pe cel de-al treilea loc cu 11,59 procente se află Transportul, depozitarea şi activităţile de poştă şi 
curierat.Ierarhia se menţine şi în cazul salariaţilor, astfel 37,825% dinte ei aparţin domeniului industriei 
prelucrătoare, 25,73% îşi desfăşoară activitatea în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor. Pe cel de-al patrulea loc se situează domeniul construcţiilor cu 10,586%, 
urmat de tranzacţiile imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor de 
6,0485% şi 3,59% în hoteluri şi restaurante.Se observă o pondere însemnată a sectorului terţiar. 

 
Judeţul 
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2) 

Personal 1) 
(numar 
persoane) 

                   Sălaj 30189 
Industria extractivă  84 
Industria prelucrătoare 11419 
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 
termică, gaze şi apă calda şi aer condiţionat 415 
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de decontaminare 570 
Construcţii 3196 
Comerţ cu ridicata şi amănuntul, repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor 7768 
Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi 
curierat 2679 
Hoteluri şi restaurante 1084 
Informaţii şi comunicaţii 346 
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi 
de  servicii prestate în principal 1826 

Evoluţia investiţiilor brute -Sălaj
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Tabel 2.1.2.4: Personalul unităţilor locale active din industrie,construcţii,comerţ şi alte servicii, pe activităţi 

ale economiei (Sursa INS Sălaj) 
 

Industria 
Producţia industrială per ansamblu creşte de la an la an cu aproximativ 1,1% datorită sectorului 

energetic, a cărui producţie a înregistrat o creştere cu 3,8% şi a ramurilor industriei prelucrătoare (cu 1,2%).  
În conformitate cu datele furnizate de către Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj, principalele ramuri ale 
industriei în care îşi desfasoara activitatea agentii economici sunt: 
industria prelucrătoare (593 agenţi economici), din care : alimentara, băuturi şi tutun (132); producţia de 
mobilier şi alte activităţi industriale (82); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (67); fabricarea lemnului şi 
a produselor din lemn şi plută (60);industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (51); fabricarea 
altor produse din minerale nemetalice (42); constructii de masini, utilaje si echipamente (20); industria 
extractiva (18 agenţi economici); energie electrică şi termică (9 agenţi economici). 

Sunt reprezentativi pentru judeţ urmărorii agenţi economici: S.C. Michelin Romsteel Cord S.A. – 
prelucrare cauciuc şi cord; S.C Silcotub S.A., S.C. Cuprom S.A., S.C. Rominserv Valves I.A.I.F.O S.A. -prin 
industria metalurgică de maşini şi echipamente; S.C. Universal Co SA,  S.C. Uniconf S.A., S.C. SILVANA 
S.A. şi SC Angar Prod SRL-produselor textile, de tricotaje şi a confecţiilor de îmbrăcăminte, S.C. Cemacom 
S.A - fabricarea carămizilor şi blocurilor din ceramică, S.C. Spumante Silvania S.A.-producţia de vinuri 
spumante, S.C. Simex S.A., prelucrarea lemnului, mobilier, Hanna Instruments SRL-Industria de 
echipamente electrice si optice. Dintre societatile comerciale mai importante din zona oraşului Şimleu 
Silvaniei putem menţiona: 

� SC Simex SA  (domeniu de activitate: producerea de mobilier din lemn),  
� SC Trans Bitum SRL (domeniu de activitate: transporturi rutiere de mărfuri),   
� SC Multicom, SC EuroTrans,SC Petunia-Trans,SC Huffi (domeniul de activitate: comerţ cu 

materiale de construcţii, material lemnos şi obiecte sanitare), 
� SC Tora Com SRL (domeniu de activitate: comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, 

bauturi si tutun),  
� SC Lorimod Prod Com SRL (domeniu de activitate: comert cu ridicata, nespecializat, de produse 

alimentare, băuturi şi tutun), 
� SC Spumante Silvania SA (domeniu de activitate: producerea şi îmbutelierea de băuturi alcoolice), 
� SC Sălajul Sărmăşag SA (domeniu de activitate: extracţia cărbunelui), 
� SC Ara Shoes SA (domeniu de activitate: producţia de încalţăminte din piele şi înlocuitori),  
� SC Silvania Comtur SA (domeniu de activitate: turism şi turism balnear). 

 
Agricultura 
Prin condiţiile naturale şi socio-economice pe care le prezintă judeţul Sălaj, precum şi prin structura şi 

gradul de ocupare a populaţiei, agricultura şi industria de prelucrare a produselor agricole vor constitui şi în 
viitor principalele activităţi care vor contribui la dezvoltarea economică a judeţului. Profilul dominant al 
agriculturii este dat de producţia mixtă, vegetală şi animală, fapt care reiese şi din structura suprafeţei 

întreprinderilor 

Învăţământ 2) 120 
Sănătate şi asistenţă socială 2) 296 
Alte activităţi de servicii colective,sociale şi 
personale 

386 

NOTĂ: nu sunt incluse unităţile din ramurile: agricultură, 
silvicultură, piscicultură, intermedieri financiare şi asigurări 
1) Numărul mediu de persoane ocupate= numărul total de 
personal (salariat şi nesalariat) care a lucrat în întreprindere în 
cursul perioadei de referinţă, inclusiv personalul detaşat (care 
lucrează în afara întreprinderii), remunerat de întreprindere 
2)Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau 
sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale 
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agricole: din totalul suprafeţei agricole, 50% sunt suprafeţe arabile, viile şi fâneţele ocupând o suprafaţa 
foarte mică.  

În domeniul forestier, din 106.645 ha total judeţ, 62.042 ha sunt administrate de către Direcţia Silvică 
Sălaj, din care 51.365 ha fond forestier proprietate publică de stat şi 10.677 ha fond forestier proprietate 
privată a statului. 

 
Turismul 

Judeţul Sălaj dispune de un potenţial turistic mai mult decât remarcabil, caracterizat de o situaţie geografică 
favorabilă, plină de pitoresc şi diversitate ale peisajului.  
 Piaţa turismului la nivel judeţean este asemănătoare cu cea de la nivel regional, axându-se pe doua 
tipuri de turism: balnear şi cultural. Cea mai mare parte a turiştilor provin din Ungaria, precum şi din ţările 
UE (Franţa, Germania, Olanda,etc.).  

Se remarcă numărul foarte redus de turişti atât români dar mai ales străini care au intrat în judeţ, fapt 
cauzat de infrastructura de acces la obiectivele turistice sau culturale, dar şi de slaba promovare a 
potenţialului natural turistic al zonei. 

 
Baze de cazare în judeţul Sălaj 
2007 2010 

Hoteluri şi moteluri 3 9 
Campinguri şi unităţi tip căsuţă 1 2 
Vile şi cabane turistice 3 11 
Tabere de elevi şi preşcolari 2 1 
Pensiuni turistice  4 12 
Pensiuni agroturistice 3 9 
TOTAL 16 44 

Tabel 2.1.2. 6: Evoluţia structurilor de primire turistică în Sălaj 
Observăm că la nivel judeţean  un mic procent  din capacitatea de cazare existentă este utilizată, fapt 

care poate fi cauzat şi de lipsapromovarii turismului în Regiunea de Nord - Vest.  
Analizând sosirile în structurile de primire turistică pe regiune, cele mai multe sosiri sunt în judeţul Cluj, ca 
urmare a turismului balnear şi de tranzit din perioada vacanţei de vară. La polul opus se situează judeţele 
Sălaj şi Maramureş.Formele de turism practicate în judeţul nostru sunt variate însă insuficient mediatizate. 
Judeţul Sălaj face parte din zona montană din partea de nord a Munţilor Apuseni, cea mai complexă grupă 
din Carpaţii Occidentali, având două ramificaţii nordice, cele ale Munţilor Meseşului şi Plopişului, cu 
înălţimi de 700 – 900 m, vârful cel mai înalt, Osoiul Ciontului 998 m în partea de sud a Munţilor Meseş la 
limita cu Judeţul Cluj. Dispune de un relief variat,obiceiuri, obiective antropice şi naturale.Formele de turism 
practicate în funcţie de criteriul principalelor destinaţii specifice sunt:turismul montan şi bisezonal; turismul 
balnear(prezenţa celor două staţiuni: Băile Boghiş -ape termo-minerale, Băile Bizuşa -ape bicarbonate, 
sulfatate şi sulfuroase, ape terapeutice mai există în Şimleu Silvaniei, Jibou, Bobota, Meseşenii de Sus şi 
Zalnoc; turismul cultural este strict legat de prezenţa pe teritoriul judeţului Sălaj a unor valori culturale care 
pot îmbrăca diverse forme:monumente şi siturilor arheologice, monumente şi siturilor de arhitectură, a 
clădirilor memoriale, a monumentelor şi ansamblurilor de artă plastică, cât şi a ariilor naturale protejate şi a 
monumentelor naturii, turismul religios monahal (în perioada post decembristă s-au constituit un număr de 4 
comunităţi monahale, cea mai avansată în construcţii fiind cea de la Bic); turismul urban şi periurban; 
turismul rural şi agroturismul.  
 

Dezvoltarea durabilă 
Obiectivul general al dezvoltării durabile este de a găsi un echilibru al interacţiunii dintre patru 

sisteme: economic, uman, ambiental şi tehnologic într-un proces funcţional dinamic şi flexibil. Dezvoltarea 
durabilă impune revizuirea nevoilor prezente fără a compromite posibilităţile generaţiei viitoare. Strategia de 
dezvoltare durabilă  a judeţului Sălaj are în vedere : 

� Diversificarea şi extinderea bazei industriale 
� Valorificarea resurselor agricole şi dezvoltarea mediului rural 
� Dezvoltarea turismului şi a serviciilor adiacente 
� Dezvoltarea potenţialului de resurse umane 
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Concluzii din analiza mediului economic privind economia judeţului Sălaj - Implicaţii pentru 
învăţământul tehnic şi profesional 
Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 
Ritmul susţinut de creştere economică din 
ultimii ani, reflectat în dinamica PIB şi a 
productivităţii muncii. 

Este necesară o continuă prospectare şi adaptare pro-activa a 
sistemului de educaţie şi formare profesională la nevoile pieţei, 
ţinând cont de contextul social şi economic . 

Provocări induse de procesul de integrare 
europeană 
Dinamica investiţiilor brute şi a 
investiţiilor străine 

Se impune: creşterea nivelului de calificare,importanţa 
competenţelor cheie,limbile străine,formarea unor competenţe 
adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, 
tehnici de vânzare 
Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun 
competenţe combinate, de exemplu: tehnice şi 
comerciale/economice, tehnice - artistice – IT 
Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile 

Tendinţa de creştere a ponderii unor 
sectoare economice (ex.: serviciile şi 
construcţiile), în paralel cu scăderea 
ponderii altor sectoare în formarea PIB şi 
a VAB regional. 
Diversitatea activităţilor industriale sau 
dimpotrivă concentrarea activităţilor 
industriale în anumite sectoare 

Oferta educaţionalătrebuie să reflecte, prin structura ofertei 
(proporţional cu nevoile pieţei muncii ) ponderea crescută a 
sectoarelor economice în dezvoltare: servicii, construcţii. 
 

Modificări structurale din economie 
evidenţiate prin modificări ale ponderilor 
sectoarelor şi activităţilor economiei 
naţionale la formarea PIB şi VAB 

Identificarea domeniilor şi pofilelor  de formare profesională 
iniţială prioritare pentru dezvoltarea locală 
Competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită 
(inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. 
Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL)  

Ponderea crescândă a IMM Adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru 
diverse 
Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice 
generale solide 
Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu 
competenţe specifice economiei de piaţă  
Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL) 
Dezvoltarea parteneriatul şcoală-agenţi economici  

 
2.1.3  Piaţa Muncii 

Pentru determinarea indicatorilor de analiză a pieţei muncii se utilizează două serii de date: Balanţa 
forţei de muncă (BFM), prin care se stabileşte, anual, populaţia activă civilă formată dinpopulaţia ocupată 
civilă; şomerii înregistraţi şi Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) pentru determinarea 
(cu periodicitate trimestrială şi anuală) a populaţiei active totale formată din populaţia ocupată totală; şomerii 
în sens BIM (şomerii definiţi conform recomandărilor Biroului Internaţional al Muncii). 
 

Indicatori statistici ai pieţei muncii pentru perioada 2002-2010 
Participarea la forţa de muncă 

 Populaţia activă civilă era la 1 ianuarie 2010 de 91.201 persoane, reprezentând 42,5% din populaţia 
totală a judetului), din care 57,3 % bărbaţi şi 51,1 % femei. Forţa de muncă ocupată în sectorul 
întreprinderilor mici şi mijlocii se ridică la aproape jumătate din numărul mediu al salariaţilor de la nivelul 
judeţului. În agricultură ponderea populaţiei ocupate este de 34,8 % , în industrie 28,9 %, construcţii 4,8 şi 
servicii 31,5 %. 

Dacă în perioada 2002-2005, atât rata de activitate cât şi rata de ocupare au înregistrat un trend 
descrescător, începând cu anul 2006  se observă o tendinţă de creştere la rata de activitate şi   la rata de 
ocupare (Anexa 3c). 
 Rata de ocupare a populaţiei, la nivel de judeţ, a ajuns în anul 2009 la 67, 2 % uşor peste media 
naţională de 60, 6 %, la acelaşi nivel cu media regională. 
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 Analizând structura populaţiei ocupate pe activităţi ale economiei naţionale se observă că cea mai 
mare parte a resurselor de muncă se regăsesc în sectorul agricol respectiv servicii, 35, 2 % în sectorul 
agricultură, 38, 7 % servicii, 25, 1 % industrie. 
 

Structura populaţiei ocupate pe nivel de instruire 
Din totalul populaţiei active civilă la nivelul judeţului Sălaj, cele mai multe persoane au studii 

gimnaziale şi profesionale, urmand apoi populaţia cu studii medii, iar numărul este mult mai mic în cazul 
persoanelor cu studii superioare. 

Populaţia ocupată de sex masculin este preponderentă. Pe medii rezidenţiale, populaţia ocupată din 
mediul urban este superioară celei din mediul rural. Rata de activitate a populaţiei ocupate a înregistrat o 
creştere uşoară în 2009 faţă de 2008, de la 71,1% la 71, 6%. Comparativ cu  situaţia la nivel de regiune N-V 
(grafic 2.1.3.1) si la nivelul judetului Sălaj populaţia ocupată de sex masculin este preponderentă.  
 

 
Grafic 2.1.3. 1: Populatia civilă ocupata la nivel de regiune N-V 

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

pondere o deţine populaţia ocupată cu nivel de instruire liceal, urmată de populaţia cu nivel de pregătire 
profesional şi populaţia cu nivel de instruire gimnazial. 

Structura populaţiei ocupate pe principalele activităţi  
La nivelul judeţului Sălaj structura populaţiei ocupate civile pe activităţi economice, la 1 ianuarie 2010 

se prezintă astfel. 
  -mii persoane- 

2010 Agricultura Industrie Constructii Servicii 
Sălaj 34.8 23.0 3.9 35.5 

Tabel 2.1.3.1: Structura populaţiei civilă ocupate pe principalele activităţi 
  
 

mii persoane  
 
  Judeţul Sălaj 
 

2010 
 

 

Total economie      97,3  
Agricultură, silvicultură  şi pescuit 34,4  
Industrie 22,8  
  din care:    
   Industria extractivă 0,3  
   Industria prelucrătoare 20,8  
   Producţia şi furnizarea de energie electrică 
şi termică, gaze,  apă caldă şi aer condiţionat 

0,4  

   Distribuiţia apei; salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de decontaminare 

1,3  
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Construcţii 3,7  
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor şi motocicletelor 

12,9  

Transport şi depozitare  5,8  
Hoteluri şi restaurante 0,9  
Informaţii şi comunicaţii 1,0  
Intermedieri financiare şi asigurări 0,7  
Tranzacţii imobiliare  0,1  
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 0,9  
Activităţi de servicii administrative şi 
activităţi de servicii suport 

1,1  

Administraţie publică şi apărare; asigurări 
sociale din sistemul public 

2,4  

Învăţământ 4,6  
Sănătate şi asistenţă socială 4,0  
Activităţi de spectacole, culturale şi 
recreative 

0,4  

Alte activităţi de servicii 1,6  
Tabel 2.1.3.2 Populaţia civilă ocupată, pe activităţi ale economiei naţionale, (CAEN Rev2), la sfârşitul anului 

2010- SURSA: Balanţa forţei de muncă 
Se poate observa că numărul cel mai mare de persoane ocupate civile se regăsesc în servicii, urmat de 

agricultură apoi de industrie şi cel mai mic număr de persoane ocupate sunt în domeniul construcţiilor. 
Din numarul total de persoane ocupate in industrie, 20,8 mii sunt persoane ocupate în industria 

prelucrătoare, 1,7 miiîn producţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă, salubritate, gestionarea 
deşeurilor şi activităţi de decontaminare, iar 0,3 mii în industria extractivă. 

În servicii, ponderea cea mai mare o reprezintă persoanele civile ocupate în comerţ, urmează 
transporturile, învăţământul sănătatea şi pe ultimul loc fiind persoanele civile ocupate în activităţi financiar-
bancare. Dintr-o analiză comparativă cu anul 2008 se poate constata că sectorul cel mai afectat de criza 
economică a fost şi este încă  industria, astfel că numai in 2009-2010 au fost disponibilizati colectiv 2.712 
persoane. 
 

�umărul mediul al salariaţilor şi al muncitorilor pe activităţi ale economiei naţionale 
 În anul 2009, în judeţul Sălaj era înregistrat un număr de peste 43.900 de angajaţi, cu 2,8% mai mult 
decât figura în anul 2002, pe fondul creşterii economice continue din perioada 2004-2008. În comparaţie cu 
anul 2008, numărul de salariaţi a scăzut uşor cu 7,97 %. In 2010 se produce o scădere cu 4.500 de persoane. 
 -mii persoane- 

Sălaj\ anul 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Nr.salariaţi,din care: 42,7 42,8 39,1 41,2 42,7 46,3 47,7 43,9 39,4 

muncitori 27,0 25,6 22,8 23,6 24,2 25,6 *) *) *) 

Tabel 2.1.3. 3: Nr. muncitori in perioada 2002 -2010, sursa: Cercetarea statistica privind costul forţei de 
muncă 
 

Analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului si locurilor de muncă vacante înregistrate la AJOFM 
 Locurile de muncă ocupate (LMO) arată atât capacitatea de absorbţie a forţei de muncă (diferenţa 
dintre locurile de muncă vacante şi cele ocupate fiind foarte mică), cât şi o mai mare deschidere şi adaptare 
la economia în schimbare. 
Rata şomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani a scăzut începând cu anul 2002, când au început să fie 
aplicate măsurile active pentru combaterea şomajului, care prevăd ca măsură activă distincta atât 
subvenţionarea locurilor de muncă pentru absolvenţii de învăţământ, cât şi subvenţionarea locurilor de 
familiile tinere monoparentale. În anul 2010, faţă de 2009 în judeţ se înregistrează o uşoară scadere a 
numărului de şomeri cu vârsta sub 25 de ani. 
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Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru învăţământul 
profesional si liceal tehnologic 
 Meseriile cele mai solicitate pe piaţa muncii au fost date de profilul firmelor angajatoare. Dacă în 
2003 la nivelul judeţului cei mai solicitaţi erau muncitorii calificaţi în domeniul mecanicii, începând cu anul 
2005 cei mai solicitaţi sunt cei în  industria uşoară, comerţ  şi construcţii, ponderea cea mai mare fiind tot în 
domeniul mecanicii. Începând cu sfârşitul anului 2008, odată cu instalarea crizei economice la noi in ţară, 
numărul locurilor de muncă vacante scade destul de semnificativ. Astfel din analiza graficelor din anexa 5 
constatăm că în majoritatea domeniilor precum comerţ, construcţii, industria alimentară, industria 
materialelor de construcţii şi chimie industrială oferta de locuri de muncă scade. 
 Din analiza evoluţiei şomajului şi a locurilor de muncă vacante înregistrate la AJOFM în perioada 
2010-aprilie 2011, în contextul crizei economice şi financiare, se desprind următoarele: 
- în perioada 2010- aprilie 2011, meseriile cele mai afectate de disponibilizări au fost cele din construcţii 
(196 persoane) şi tâmplar universal (164 persoane); 
- în această perioadă meseriile cele mai cautate pe piaţa muncii au fost: cele din confecţii (480 locuri de 
munca), şoferi autocamion (220 locuri de muncă), lucrător comercial (154), zidar pietrar (109), şi mecanic 
utilaj (49); 
- locurile de munca cele mai cautate de către firmele din judeţ sunt pentru muncitori necalificaţi (1637 locuri 
de muncă). 
 Numarul şomerilor absolvenţi înregistraţi la sfârşitul anului 2010 în judeţul Sălaj a fost mai mic 
decât la finele anului 2009. 
 

iulie          
august         
septembrie 

Nr. 
absolventi 
inregistrati 

Nr. absolventi inregistrati cu 
studii superioare 

Nr. absolventi inregistrati 
cu indemnizatie 

2008 713 315 168 
2009 1148 431 305 
2010 913 296 247 

Tabel 2.1.3.4: Număr absolvenţi înregistraţi la sfârşitul anului 2010 în judeţul Sălaj] 
 Potrivit datelor înregistrate la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Ocupare şi Formare Profesională 
Sălaj la sfârşitul anului 2010 se inregistrau 913 absolvenţi, din care 214  beneficiau de o îndemnizatie 
reprezentand 50% din salariul de baza minim brut garantat in plată. 
 Profilul tehnic şi servicii a înregistrat evoluţii contradictorii, prin creşterea locurilor de muncă 
vacante, în paralel cu creşterea şomajului. Creşterea numărului de şomeri în ciuda creşterii locurilor de 
muncă vacante în cazul profilului tehnic ar putea avea drept cauză nepotriviri între exigenţele angajatorilor şi 
competenţele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Pentru profilul resurse naturale şi protecţia 
mediului nu se pot desprinde concluzii solide datorită numărului irelevant (mic) de înregistrări în 
evidenţelele AJOFM atât în cazul locurilor de muncă vacante cât şi în cazul şomerilor. 
 In domeniul serviciilor, cu precadere in comerţ pentru calificarea agent comercial, sunt locuri de 
munca disponibile în prezent. Şi în domeniul sănătăţii, meserii ca: asistente medicale şi moaşe erau 
disponibile pe piata muncii. 
 

Proiecţia cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu (2013- 2020) 
În 2011, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale 

(INCSMPS) a realizat unstudiu previzional privind cererea de formare profesională la orizontul 2013 şi în 
perspectiva 2020. Studiul a fost realizat de către INCSMPS în calitate de partener în cadrul Proiectului 
strategic cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013 „Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei 
muncii”, proiect al cărui lider de parteneriat a fost Centrul Naional de Dezvoltare a Învăţământului 
Profesional şi Tehnic. 
     (mii persoane) 

  

scenariu 
PESIMIST 

scenariu 
MODERAT  
(de bază) 

scenariu OPTIMIST 

2009 9243 9243 9243 
2010 9239 9239 9239 
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2011 8939 9161 9400 
2012 8951 9095 9414 
2013 8972 9045 9437 
2014 8937 9032 9440 
2015 8903 9021 9444 
2016 8867 9009 9447 
2017 8831 8996 9450 
2018 8794 8982 9452 
2019 8756 8968 9454 
2020 8718 8954 9456 

Tabel 2.1.3. 5: Proiecţia cererii potenţiale, a cererii înlocuite şi a cererii agregate de forţă de muncă la nivel 
de regiune de dezvoltare şi la nivel de judeţ – scenariul moderat 

 Plecând de la Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea Nord-Vest, 
în baza analizei specificului economic şi de piaţa muncii al judeţului Sălaj, membrii CLDPS apreciză că 
Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire din judeţul Salăj este următoarea: 
       

Domeniul de educaţie şi formare profesională Ponderi previzionate ale 
cererii de formare 
profesională pentru 2013-
2020 
(%) 

Agricultură 2,0 
Chimie industrială 1,8 
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 10,2 
Comerţ 6,0 
Economic 13,6 
Estetica şi igiena corpului omenesc 2,0 
Electric 4,0 
Electromecanică 3,6 
Electronică şi automatizări 5,0 
Fabricarea produselor din lemn 6,6 
Industrie alimentară 1,8 
Industrie textilă şi pielărie 7,0 
Materiale de construcţii 0 
Mecanică 24,2 
Turism şi alimentaţie 8,2 
Protecţia mediului 2,0 
Tehnici poligrafice 0 
Producţia media  2,0 

Tabel 2.1.3. 2: Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţul Sălaj % 
 

Concluzii din analiza structurii populatiei civile ocupate 
 La nivelul judeţului Sălaj ponderea cea mai mare a populaţiei ocupate in anul 2009 se regăseşte în 
domeniul serviciilor  şi apoi urmează industria  şi construcţiile. 

În domeniul serviciilor numărul cel mai mare a populaţiei ocupate este în comerţ (12,8 mii pesoane) 
iar cel mai mic este ocupat în activităţi de informatii si comunicatii (0.3 mii persoane). 
În ceea ce priveşte nivelul de instruire a populaţiei ocupate, cea mai mare pondere o deţine populaţia ocupată 
cu nivel de instruire liceal, urmată de populaţia cu nivel de pregătire profesional şi populaţia cu nivel de 
instruire gimnazial.  
 Analiza pe grupe de vârstă  relevă faptul că populaţia ocupată cu nivel de instruire primar şi 
gimnazial se regăseşte predominant în grupele de vârstă de peste 50 ani, iar populaţia cu nivel de instruire 
profesional şi liceal se încadrează în grupele 35-49 ani, respectiv 35-44 ani.  
 

Implicaţii pentru ÎPT  
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Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 
Scăderea ratei de ocupare 
rata şomajului peste media la 
nivel naţional, 
şomajul  ridicat al tinerilor şi 
şomajul de lungă durată 

Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei 
muncii  
Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor 
Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din 
perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi 
Implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, 
în special în cele privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au 
găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii 
Parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de 
Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-
profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a managementului 
şcolar. 

Participarea scăzută a forţei de 
muncă în programe de formare 
continuă 
 
 
 
 
 
 

Implicare activă a şcolilor ca furnizori de formare pentru adulţi pentru: 
creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi 
competenţe pentru adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale 
din întreprinderi,adecvarea calificării cu locul de muncă,reconversia 
profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii,recunoaşterea şi 
valorificarea în experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe 
cale formală şi informală,diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la 
nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de formare la distanţă, consultanţă, 
etc. 

Evoluţiile sectoriale în plan 
ocupaţional, analizele şi 
prognozele privind evoluţia 
cererii şi ofertei de forţă de 
muncă 

Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la 
toate nivelurile decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate 
şcolară (PAS) 
Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între oferta IPT şi nevoile de 
calificare 
Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare profesională iniţială 
prioritare pentru dezvoltarea regională. 
Stabilirea ponderilor domeniilor şi pofilelor de formare profesională iniţială 
în oferta de şcolarizare în perspectiva 2013  
Planurile de şcolarizare (realizat în termeni de calificări profesionale, 
grupate în domenii şi profile) trebuie să reflecte nevoile de forţă de muncă 
în creştere în anumite sectoare/activităţi ale economiei naţionale.(descrie in 
termeni de CAEN sau COR)  
Creşterea calităţii formării profesionale iniţiale menită să conducă la 
dobândirea de către absolvenţi a competenţelor profesionale la un nivel 
superior celorlalţi ofertanţi de forţă de muncă. Dezvoltarea resurselor 
umane ale şcolilor şi a unor parteneriate durabile şcoală-angajatori. 
Identificarea unor priorităţi strategice sectoriale pentru agricultură şi 
dezvoltarea rurală: 
Pregătirea tinerilor pentru exploatarea eficientă a potenţialului agricol – 
creşterea nivelului de calificare (nivel 3, competenţe integrate pentru 
exploatarea şi managementul fermei, procesarea primară a produselor agro-
alimentare, etc.) 
Diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura ecologică, 
promovarea agroturismului, a meşteşugurilor tradiţionale, valorificarea 
resurselor locale prin mica industrie şi dezvoltarea serviciilor 
Implicarea în programe de formare continuă pe două componente: formarea 
competenţelor necesare unei agriculturi competitive şi reconversia 
excedentului de forţă de muncă din agricultură spre alte activităţi 

 Unitatea Teritorială de Planificare UTP 3 - Ţara Silvaniei, include teritoriul administrativ al Oraşului 
Şimleu Silvaniei precum şi al comunelor: Nuşfalău,Pericei, Măierişte, Camăr, Carastelec, Sărmăşag, Chieşd, 
Bobota, Şamşud, Coşeiu, Bocşa, Valcău de Jos, Sîg, Plopiş, Halmăşd, Marca, Ip, însumând o populaţie totală 
de 71.005 locuitori, o suprafaţă de 1.038,64 km2 şi o densitate demografică de 68,36 loc./ km2 . 
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Asocierea acestei unităţi teritorial administrative în entitatea de dezvoltare denumită convenţional Ţara 
Silvaniei, are la bază atât raţiuni de natură spaţial geografică, cât şi comunicaţională, precum şi omogenitatea 
tradiţiilor culturale, educaţionale, etnografice. Aspectul de multiculturalitate etnică reprezintă un liant  
suplimentar al zonei de referinţă. Oraşul Şimleu Silvaniei a reprezentat şi reprezintă centrul de gravitaţie 
pentru o mare parte a comunităţilor cuprinse în această 
 

2.2 Analiza – mediul intern (autoevaluarea) 
2.2.1 Colectarea şi analizarea datelor – autoevaluarea internă 

Pentru analiza mediului intern, au fost consultate: statistici anuale ale şcolii, statistici ale examenelor 
de bacalaureat, fişe de evaluare a cadrelor didactice, teste de evaluare iniţială, portofoliile profesorilor şi ale 
elevilor, rapoartele responsabililor comisiilor metodice, fişe de asistenţe ale directorilor şi responsabililor 
comisiilor metodice, rapoarte ale Consiliului de Administraţie şi ale directorilor privind monitorizarea 
activităţii din şcoală, sondaje părinţi-elevi, programul de formare continuă şi dezvoltare profesională a 
personalului şcolii, rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare, execuţia bugetară. 
 

2.2.1.a Predarea şi învăţarea 
Limbă şi comunicare 
Pentru a analiza procesul de predare-învăţare în cadrul ariei curriculare Limbă şi comunicare, au fost 

consultaţi membrii catedrei – profesori de limba română şi limbile moderne (engleză, franceză, italiană, 
germană). În urma evaluării activităţii  s-au întocmit rapoarte ce au evidenţiat aspectele pozitive, negative şi 
măsurile ce se impun.  
 

Puncte tari ale activității sunt: 
� Elevilor li se recomandă manualele potrivite, pentru a se asigura calitatea procesului instructiv-

educativ; 
� Se remarcă priceperea profesorului de a realiza studiul integrat al problemelor de literatură-limbă-

comunicare; 
� Se întocmesc planuri de recapitulare, se elaborează şi aplică testele iniţiale, iar în urma evaluării se 

stabilesc programe pentru recuperarea cunoştinţelor de bază; 
� Cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii de predare-învăţare, pentru a răspunde 

stilurilor de învăţare individuale, abilităţilor, culturii şi motivării fiecărui elev; 
� Relaţiile interpersonale profesor – elev, profesor – profesor favorizează crearea unui climat 

educaţional deschis şi stimulativ; 
� Se organizeză simularea examenului de bacalaureat (proba scrisă şi competenţele lingvistice); 
� Parte  dintre elevi reuşesc să se remarce la olimpiadele şi concursurile şcolare, obţinând premii; 
� Absolvenţii obţin rezultate bune la examenul de bacalaureat; 
� In cadrul unităţii se desfăşoară activităţi cultural-artistice, pentru a marca diverse evenimente 

deosebite; 
� Cadrele didactice şi elevii colaborează eficient cu biblioteca; 
� Profesorii se dovedesc preocupaţi de formarea continuă (participă la examenele pentru obţinerea 

gradelor didactice, la cursuri de perfecţionare şi la activităţile metodice la nivelul şcolii şi al 
judeţului). 

 
Puncte slabe ale activității sunt: 

� Elevii obţin rezultate modeste la testele predictive, ceea ce dovedeşte o pregătire iniţială slabă a 
acestora; 

� Motivaţia pentru învăţare a elevilor este scăzută; se remarcă insuficienta stăpânire a normelor 
lingvistice actuale, a tehnicilor de elaborare a compunerilor poetice sau nepoetice, lipsa unor abilităţi 
de interpretare a textelor la prima vedere sau cunoscute, neputinţa de a descifra anumite mesaje 
artistice, inapetenţa pentru lectură,  modeste abilităţi de a comunica eficient într-o limbă străină; 

� Se observă tendinţa unor cadre didactice de a folosi preponderent metode tradiţionale, în defavoarea 
celor moderne; se remarcă de asemenea faptul că resursele materiale existente în şcoală nu sunt 
integrate de către toţi profesorii în procesul didactic; 

� Fluctuaţia permanentă a profesorilor din cadrul catedrei nu este benefică procesului instructiv-
educativ. 
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Matematica  
In anul şcolar 2013-2014, este formată din următoarele cadre didactice 

prof. BRISC ADRIANA grad I ,  
prof. dr. FLONTA STELIAN doctorat, 
prof.  LORINCZ ENIKO grad I ,  
prof. POP VICTOR grad I ,  
prof. PǍCURAR SORINA , grad. definitiv 
  In   cadrul catedrei de matematica  s-a aplicat noul curriculum la clasa a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a   
liceu, clasa a XII-a. Au fost respectate toate etapele si normele privind noul curriculum si noile programe 
şcolare. De asemeanea profesorii au recomandat manualele potrivite pentru elevii claselor respective . 
  Pe tot parcursul anului şcolar, toate cadrele didactice care predau  la clasele a XII  sunt preocupate 
de pregatirea elevilor pentru examenul de bacalaureat. Aceasta pregatire îsi are baza la orele  de curs, dar 
este facuta si la orele de consultatii care se desfasoara conform unui orar cunoscut de elevi. Fiecare profesor 
a fost preocupat după cu urmează:   

� S-au multiplicat modele de teste  de bacalaureat propuse de minister si s-au organizat simulari ale 
examenului de bacalauret rezultatele fiind aduse si la cunostinta parintilor; 

� Elevii au fost indrumati si ajutați in procurarea culegerilor cu modele de teste de bacalaureat;  
� Planificările calendaristice anuale şi semestriale sunt corect întocmite, pe unităţi de învăţare; 
� Proiectele didactice sunt riguros, minuţios şi modern concepute; 
� Se utilizează strategii didactice moderne, apelându-se la metode interactive  
� Remarcabilă este diversitatea resurselor materiale valorificate, în cadrul activităţilor de prdare 

(video-proiector, calculatorul, laboratorul AEL , planse , culegeri de teste in conformitate cu noua 
programa, manuale etc.); 

� Conţinutul ştiinţific al lecţiilor este extrem de bogat; 
� Se manifestă interes pentru predarea interdisciplinară; 
� Elevii sunt obişnuiţi cu fişele de evaluare şi autoevaluare; 
� Se acordă o atenţie specială comunicării orale şi scrise,  
� Participarea activa  la cercurile pedagogige prin prezentarea noutatilor in specialitate. 
� Rezultate   bune  obtinute la olimpiada de matematica aplicata ADOLFF HAIMOVICI ; 
� Profesorii au conceput seturi de teste de evaluare initiala ,au propus probleme pentru faza locala a 

olimpiadei de matematica ; 
� Catedra de matematica a organizat etapa judeteana a olimpiadei de matematica aplicata ADOLFF 

HAIMOVICI 
� Cadrele didactice au organizat concursuri de matematica :”Cangurul” “ Olimpicii Cunoasterii” 

“Evaluare in educatie”; 
Alte activitati ale catedrei de matematică sunt concretizate prin participarea la proiecte şi concursuri: 

“Colinde si datini de Craciun” proiect realizat in parteneriat cu Sc. Gimnaziala IAZ, “Biserica tinerii si 

colinzile ”,“ COOL fara AL-COOL” in parteneriat cuDirectia Judeteana pentru Sport si Tineret Salaj 
(coordonator prof.  ADRIANA BRISC) 

În unele situații 
� Nu se realizează, întotdeauna, notarea şi aprecierea;  
� Se observa corectare sporatica a caietelor elevilor; 
� Se constata o foarte slaba implicare atat a profesorilor cat si a elevilor, in concursurile scolare  

“Cangurul,Olimpicii cunoasterii si Evaluare in  Educatie.”; 
� Uneori, elevii citesc defectuos şi nu inteleg textele problemelor; 

 
Informatică 
În contextul actual, când are loc un proces intens de înnoiri substanţiale ale sistemului educaţional, 

analizele periodice pe care le efectuăm au drept scop stabilirea situaţiei reale si a măsurilor ce se impun 
pentru depăsirea disfuncţionalităţilor ce pot apărea în procesul instructiv-educativ. 

Activitatea de la nivelul catedrei si comisiei metodice s-a desfăsurat conform planului managerial 
stabilit la începutul anului. Activitatea s-a centrat pe cunoasterea documentelor curriculare si scolare, 
metodica predării disciplinei, metodele si instrumentele de evaluare, formarea unor atitudini si 
comportamente la elevi, legătura profesorului cu comunitatea (profesională, familială) etc. 

Toți profesorii din catedră au susţinut lecţii cu ajutorul platformei AeL. 
Pe parcursul anilor scolar precedenti la catedra de informatică s-au desfăsurat următoarele activităţi si 

s-au obţinut următoarele rezultate: 
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Activitati si rezultate:  
� Promovabilitate de 100% la sfârsitul anului la Informatică si 100% Tehnologia Informaţiei si a   

Comunicaţiilor; 
� Promovabilitate de  100%  la sustinerea examenului de Atestat Profesional (clasa a XII a), si la 

sustinerea examenului de Bacalaureat la disciplina Informatica; 
� Pregatirea, organizarea si participarea la concursul cu tema „Olimpicii Cunoasterii”; 
� Pregatirea si participarea cu lucrari la „Sesiunea de Referate si Comunicari – Informatica; 
� Calculatoarele au fost folosite si  întreţinute bine de catre profesori si elevi; 
� S-a urmărit de asemenea îmbunătăţirea procesului de predare învăţare, cresterea activităţilor cu 

caracter creativ practic-aplicativ si interdisciplinar; 
 

Nerealizări si neajunsuri ale catedrei de informatică: 
� Insuficienta stimulare a elevilor pentru participare la diverse concursuri de informatică; există destui 

elevi care ar putea face faţă unui concurs, dar pregătirea insuficientă, determinată si de numărul mic 
de ore de la clasele IX – X, îi determină să renunţe si la activitatea de performanţă; 

� Înscrierea la profilul matematică-informatică a foarte puţini elevi cu aptitudini pentru informatică si 
slabi la matematică; 

 
Catedra de fizica-chimie-biologie: 

Analiza procesului de predare-invatare s-a realizat la nivelul fiecarei catedre prin evaluarea activitatii si a 
rezultatelor anului scolar precedent. S-au desprins urmatoarele concluzii pe marginea rapoartelor: 

    Puncte tari: 
� In urma aplicarii testelor initiale s-au stabilit programe de recuperare ale cunostintelor de baza la 

disciplinele de cultura generala(dovezi: analiza rezultatelor testelor initiale pe catedre); 
� Progresul in recuperarea cunostintelor se urmareste in mod periodic si se discuta la nivelul catedrelor 

(dovezi: rapoartele la nivelul catedrelor); 
� Profesorii aplica principiul egalitatii sanselor pentru a impiedica discriminarea pozitiva sau negativa 

a elevilor (dovezi: modalitati de evaluare unitare la nivel de catedra); 
� Formarea continua a caderelor didactice se realizeaza prin sustinerea gradelor didactice, cursuri de 

formare acreditate, activitati metodice la nivel de catedra , judet, simpozioane la nivel national 
(dovezi: dosarele personale, portofoliile personale si ale catedrei); 

� Folosirea platformei AEL, e-scoala, INSAM, PHET(Simulari Stiintifice Inreractive), Scoala 
Discovery a contribuit la cresterea interesului elevilor fata de disciplinele catedei „Stiinte”. 

� Activitatile de promovare ale scolii s-au realizat prin prezentarea unor experimente demonstrative la 
chimie, fizica. 

            Puncte slabe: 
� Rezultatele au fost  slabe la testele initiale, ceea ce a dovedit o pregatire insuficienta a elevilor din 

cunostintele de baza (dovezi: rapoartele la nivelul catedrelor); 
� Numarul mic de manuale la clasele XI si XII dovedeste motivatia scazuta a elevilor pentru 

disciplinele de cultura generala (dovezi: rapoarte catedra); 
� Datorita programelor scolare incarcate si rigide predomina invatarea informala in detrimentul 

instruirii formative; 
 
Om şi societate – educaţie fizică: 
Activitatea didactica s-a realizat pe baza analizei riguroase a anului scolar anterior prin intermediul 

caruia s-a dorit imbunatatirea competentelor necesare fiecarui an de studiu.In vederea realizarii  acestora la 
nivelul fiecarei catedre s-au utilizat materialele didactice existente si actualizate,metode de predare si 
invatare diverse si complexe,un vocabular adecvat particularitatilor de varsta prin intermediul carora sa se 
faciliteze intalegerea si asimilarea in conditii optime a informatiilor,deprinderilor si continuturilor 
propuse.Ca urmare a analizei facute pe baza rapoartelor primite s-au desprins urmatoareleconcluzii. 

Puncte tari: 
� Metodele de predare au fost adaptate la specificul claselor,flexibilizarea procesului educativ la unul 

mai atractiv,dinamic si interactiv,trecerea aproape in totalitate de la invatarea formala la  cea activ -
participativa.La acest fapt a contribuit si imbunatatirea continua a relatiei profesor –elev si profesor –
profesor. 
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� Evaluarea elevilor a urmarit in principal stabilirea instrumentelor de evaluare si autoevaluare a 
cunostiintelor si deprinderilor insusite,avand ca obiectiv,aspectele esentiale specifice fiecarui obiect 
de studiu,cu accent pe stimularea interactivitatii intre elevi in timpul procesului instructiv-educativ. 

� Ca urmare a aplicarii testelor initiale fiecare cadru didactic a stabilit  un program adaptat in vederea 
recuperarii cunostiintelor de baza la disciplinele de cultura generala(dovezi:rezultatele testelor 
initiale pe catedre si analiza acestora) 

� Graficul intocmit in vederea realizarii recuperarilor propuse inpreuna cu progresul realizat de la o 
etapa la alta se urmareste metodic si ritmic si  nu in ultimul rand la nivelul fiecarei discipline 
(dovezi:rapoarte periodice la nivelul catedrelor) 

� Experienta si expertiza la nivelul ariei curriculare prin intermediul a trei profesori cu gradul didactic 
I,perfectionarea continua  a tuturor componentilor atat prin intermediul gradelor 
didactice(inspectii,sustineri,etc.) cat si imbunatatirea cunostiintelor metodice prin participarea la 
cursuri de perfectionare(dovezi:portofolii individuale) 

� Centrarea activitatii didactice pe elev prin sarcini concrete,individualizate avand ca obiectiv 
obtinerea si perfectionarea cunostiintalor. 

� Antrenarea elevilor in proiecte si activitati cu caracter educativ si umanitar ,pregatirea suplimentara a 
acestora pentru concursuri si examene scolare. 

� Spatii de lucru modernizate si amenajate corespunzator pracum si utlizarea platformei 
AEL,INSAM,etc. 

Puncte slabe: 
� Nivelul scazut de  cunostiinte al  elevilor .la intrarea in scoala. 
� Absenteismul destul de ridicat de la ore al elevilor ca urmare a mai multor motive atat 

obiective(probleme familiale si dificultati financiare) cat si subiective ce tin de fiecare caz in 
particular. 

� Motivatia scazuta a elevilor ca urmare a programelor scolare prea incarcate,incadrate in anumita 
sabloane,cu predominarea invatarii informale in detrimental celei formative. 

� Manuale scolare de multe ori insuficiente la clasele de nivel superior(dovezi:rapoartele catedrelor) 
� Interesul scazut al elevilor fata de unele discipline din cadrul ariei curriculare concretizat printr-un 

numar scazut de elevi participanti la concursurile si olimpiadele scolare. 
 

Aria curriculară tehnologii  
La nivelul scolii, catedra tehnica este reprezentata de opt ingineri  si trei maistri instructori, toti 

calificati si  titulari pe posturi, cu o vasta experienta didactica si pedagogica, materializata prin gradul  
didactic I pe care il au. Deasemenea, toate cadrele tehnice au participat si participa si in prezent, la cursuri de 
pregatire, formare si perfectionare, pentru a fi in pas cu invatamantul European, cu noile metode si tehnici de 
predare, invatare si instruire, cerute de sistemul actual de invatamant din Romania 

 Preocuparea colectivului catedrei tehnice a fost si este  orientata spre instruirea teoretica si practica a 
elevilor de la profilele tehnic si servicii, in sensul formari de competente menite sa le asigure elevilor, dupa 
absolvire, capacitatea de a ocupa locuri de munca in domeniile in care au fost pregatiti. 

La nivelul catedrei tehnice se continua implementarea  noilor curriculumuri scolare la clasele de liceu 
avand in vedere  modificarile la planurile cadru si la curriculumurile scolare de la aceste clase, intrucat  
modificarile semnificative din ultimi ani au vizat disciplinele tehnice de specialitate si instruire practica.. 

Au fost intocmite planificari anuale si semestriale, in comformitate cu noile programe elaborate de 
Minister si respectandu-se cerintele SPP-urilor, cat si respectand  metodologia existenta. La ciclul inferior de 
invatare s-au intocmit Programe Scolare pentru CDL-uri, aprobate ulterior de Inspectoratul Scolar Judetean.  

In centrul activitatii si preocuparii fiecarui cadru didactic de la catedra tehnica sta elevul, a carui 
evolutie si progres scolar sunt materializate prin note si medii de trecere, reusindu-se ca rata de 
promovabilitate, la discipinele tehnice sa fie de 100 %.  
 

2.2.1.b Pregătirea profesională 
Examenele pe care le-au sustinut absolventii anului scolar 2010-2011 s-au desfasurat conform 

metodologiei elaborate de MECT pentru fiecare formă de examen. Pentru susţinerea în condiţii optime a 
acestor examene, elevii au fost informaţi, încă de la începutul lunii octombrie 2010, despre metodologia de 
desfăşurare şi organizare a examenului. Pentru examenul de obţinere a certificatului de competenţe 
profesionale, elevii claselor a XII-a şi a XIII-a şi-au ales temele de proiect şi au început elaborarea acestuia 
încă din semestrul I al anului şcolar. Îndrumătorii lucrărilor de proiect (ingineri şi profesori) au verificat 
periodic stadiul elaborării acestora, astfel că, în luna mai 2011, toţi absolvenţii claselor a XII-a şi a XIII-a  au 
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predat proiectele realizate, iar cu ocazia examenului, comisia a constatat că erau întocmite corespunzător, 
atât din punct de vedere al formei cât şi al conţinutului informaţional.  
 Activitatea de pregătire practică a elevilor este organizată în conformitate cu reglementările în 
vigoare. Pregătirea practică se realizează atât prin laboratorul tehnologic cât şi prin instruire practică. Pentru 
instruirea practică a elevilor s-au încheiat convenţii de practică cu agenţii economici din oraş, în funcţie de 
calificările din cadrul profilului tehnic, conform Anexei 1 la OMECT nr. 1702/06.08.2007. Această anexă se 
referă la convenţia cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică în întreprindere/instituţie  publică 
de către elevii din învăţământul profesional şi tehnic. Convenţia stabileşte cadrul în care se organizează şi se 
desfăşoară stagiul de pregătire practică în vederea învăţării la locul de muncă, ca parte a programului de 
pregătire profesională prin învăţământ profesional şi tehnic. Stagiul de pregătire este realizat de practicant în 
vederea dobândirii competenţelor profesionale, în conformitate cu standardul de pregătire profesională şi 
curriculum, aprobate prin OMECT nr. 3690/25.03.2005. Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de 
pregătire practică sunt descrise în Convenţie şi în Anexa pedagogică ataşată convenţiei.  

Prin Proiectul PHARE-TVET 2004-2006, s-a realizat dotarea şcolii cu echipamente specifice 
domeniilor prioritare Electronică, nivel de calificare 3, şi Prelucrarea lemnului, nivel de calificare 1 si 2. Au 
fost dotate două laboratoare de electronică cu echipamente electronice, calculatoare şi softuri educaţionale, 
fiind posibilă, astfel, realizarea lucrărilor de laborator specifice calificării, conform standardelor profesionale. 

Toţi elevii înscrişi în clase de profil tehnic (toate calificările), efectuează stagiul de pregătire practică 
la agenţi economici, conform datelor din anexa 4 (harta parteneriatelor). Astfel, elevii lucrează pe utilaje 
specifice meseriei lor, în condiţii de întreprindere, formându-şi deprinderi practice dar şi de disciplina 
muncii.  

În ceea ce priveşte implicarea activă a agenţilor economici, părinţilor, instituţiilor şi autorităţilor locale 
în formarea profesională a elevilor, principala problemă înregistrată o reprezintă rolul minor asumat de către 
agenţii economici si părinţi în cadrul acestui parteneriat, implicarea lor în formarea profesională a elevilor 
fiind redusă. Ţinând cont de oportunităţile existente (structurile parteneriale), se impune o antrenare a 
agenţilor economici care activează în ramurile tradiţionale şi strategice din economia zonală în elaborarea 
ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic. De asemenea, se impune îmbunătăţirea 
colaborării cu Comitetul de părinţi şi autorităţile locale.  

Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” a fost autorizat ca şcoală pentru formarea adulţilor, în domeniul 
informatic, pentru specializarea “Introducerea, validarea şi prelucrarea datelor”, în anul 2008. Din octombrie 
2008 până în iunie 2009, au fost şcolarizate două grupe de adulţi, iar în urma susţinerii examenului de 
absolvire a cursului, aceştia au obţinut diplome de certificare a competenţelor digitale. 

La clasele de profil servicii, calificarea tehnician în activităţi economice, a fost iniţiată firma de 
exerciţiu (profesor Nosal Mariana): în 2008, “Bourbon Collection” SRL - parteneriatul de colaborare cu 
firma-mamă dând posibilitatea elevilor de-a se transpune în mediul de afaceri prin desfăşurarea de operaţiuni 
economice similare operaţiunilor firmei-mamă şi facilitând conexiuni pragmatice între şcoală - ca furnizor de 
formare - şi agentul economic - ca beneficiar al formării; în 2011, “FE Acqua Clean” SRL, având ca firmă-
mamă SC Euro Trans Universal SRL, obiectivul principal fiind practica cât mai apropiată de cea a 
societăţilor comerciale cu acelaşi obiect de activitate şi realizarea unor “lecţii-vizită” la firma-mamă cu 
tematica specifică programului de instruire şi consultanţă oferite de firmă, pe diferite teme din firma de 
exerciţiu. 
 Oferta şcolii, la cererea angajatorilor, în ceea ce priveşte pregătirea absolvenţilor pentru încadrarea 
lor cu succes pe piaţa muncii, o reprezintă proiectul ”Stagii de pregătire practică de calitate - elevi mai bine 
pregătiţi pentru piaţa muncii”, proiect ce vizează conştientizarea rolului practicii, în egală măsură, pentru 
elevi, cadre didactice, angajatori şi părinţi. Acest proiect - POSDRU/90/2.1/S/62356,  se derulează în două 
etape, în prima fiind cuprinşi 9 elevi, din anul de completare, clasa a XI-a D, domeniul mecanic, calificarea 
mecanic auto, care efectuează stagiul de pregătire la agenţi economici, iar în a doua etapa fiind cuprinşi 10 
elevi, din clasa a XIII-a G, calificarea tehnician în transporturi. Cei 9 elevi, din clasa a XI-a D, sunt  in 
practică la agentul economic SC. ILE SERV, iar cei 10 elevi, din clasa a XIII-a G, la agentul economic SC 
MĂGURA AUTOTRANSPORT. 

Un alt proiect în care Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” este partener - POSDRU/90/2.1/S/60004, iniţiat 
de Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, are ca obiectiv general dezvoltarea competenţelor practice ale 
elevilor din 30 de licee tehnologice (Hunedoara, Braşov, Sălaj), pe domeniile de calificare: servicii, electric, 
electronică, mecanică şi construcţii, din regiunile de dezvoltare Vest, Centru şi Nord-Vest, în vederea 
facilitării inserţiei acestora pe piaţa muncii. Sunt implicaţi în proiect 75 de elevi din şcoală, în diverse 
calificări: Tehnician în activităţi economice: 30 de elevi din clasa a X-a B, agent economic: SC PETUNIA 
TRANS SRL; Tehnician în automatizări: 15 elevi din clasa a X-a A, agent economic: SC SIMEX SERVICE 
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SRL; Tehnician în mecanică de motoare: 18 elevi din clasa a X-a D şi 12 elevi din clasa a XII-a G, agent 
economic: SC COSTIUI SRL. 

Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”, Şimleu Silvaniei, este beneficiarul unui Proiect Sectorial Leonardo 
Da Vinci: LLP-LdV/IVT/2009/RO/015, care are ca obiectiv general “sprijinirea participanţilor la activităţi de 
formare profesională pentru acumularea de cunoştinţe, dezvoltarea de abilităţi şi calificări menite să le 
faciliteze dezvoltarea personală, inserţia profesională şi participarea pe piaţa muncii europene”, cu obţinerea 
certificatelor EUROPASS MOBILITY. Proiectul de mobilitate IVT Leonardo da Vinci cu tema”Experienţe 
de lucru europene pentru o bună integrare pe piaţa muncii”, a avut ca grup ţintă 25 de elevi ai Colegiului 
Tehnic “Iuliu Maniu”, profil tehnic, din domeniile prelucrarea lemnului şi mecanică, cu calificările tâmplar 
universal şi mecanic auto. Proiectul s-a derulat în două fluxuri, pe cele două calificări, având stagiile de 
pregătire practică în două ţări diferite: pentru primul flux, format din 10 elevi - calificarea tâmplar universal, 
stagiul de pregătire practică s-a desfăşurat în Polonia, la Wroclaw, iar pentru ce de-al doilea flux, format din 
15 elevi - calificarea mecanic auto, stagiul de de pregătire practică s-a desfăşurat în Germania, la Leipzig. 
 

2.2.1.c Rezultatele elevilor 
Puncte tari: 

� In cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare, în ultimii patru ani, elevii şcolii noastre au obţinut 
rezultate bune la nivel judeţean şi naţional mai ales la disciplinele tehnice (anexa 2); 

� Promovabilitatea la examenele de bacalaureat din ultimul an şcolar a fost de 50%, iar în 2008, 2009 
şi 2010 Promovabilitatea la examenul de bacalaureat a fost de peste 90% (anexa 1) ; 

� promovabilitatea la examenele de atestat profesional şi certificare a competenţelor profesionale în 
ultimii patru ani a fost de 100%(anexa 1); 

� Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare cu obţinerea de rezultate la nivel judeţean şi naţional  
(anexa 2) ; 

Puncte slabe : 
� Absenteismul elevilor este mare, mai ales la clasele din ciclul superior al liceului (sursa: evidenţele 

şcolii privind absenţele); 
� Numărul mare de elevi cu note de 7 şi 8; 
� Numeroase medii la purtare scăzute, din cauza numărului mare de absenţe ale elevilor ; 

 
2.2.1.d Consiliere şi orientare vocaţională oferite elevilor 

Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii oferite persoanelor în 
cautarea unui loc de munca, în mod gratuit. Acestea sunt:  

� Furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor; 
� Evaluarea si autoevaluarea personalitatii în vederea orientarii profesionale; dezvoltarea abilitatii şi a  

ȋncrederii în sine a persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca în vederea luarii deciziei privind 
propria cariera; 

�  Instruirea în metode si tehnici de cautare a unui loc de munca (prezentarea la interviu, întocmirea 
unui CV).  

Pentru a oferi elevilor un serviciu calificat de consiliere şi orientare vocaţională, în anul şcolar 2006-
2007 a fost înfiinţat un CABINET ŞCOLAR DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ dotat corespunzător 
şi condus de un consilier şcolar.  

Situaţiile în care tinerii au probleme, sunt frecvente, obligând societatea să caute şi să găsească soluţii; 
factorii care dezvoltă aceste probleme trebuie luaţi foarte  serios în atenţie, ei vor marca exprimarea 
obiectivelor consilierii. Trebuie identificate influenţele sociale, educaţionale, economice care acţionează în 
această lume în continuă schimbare atât în plan local cât şi naţional.  
  Activităţile de orientare în carieră presupun: 

� Expunerea la informaţii ocupaţionale; 
� Clarificarea aspiraţiilor vocaţionale; 
� Organizarea şi clarificarea informaţiilor despre sine, despre ocupaţii şi relaţia dintre ele; 
� Suport social în explorarea propriei persoane şi traseelor educaţionaleşi profesionale; 

Activităţile de consiliere şi orientare vocaţională se realizează individual, în grup sau prin consilierea 
colectivă a elevilor, prin aceste activităţi elevii îşi formează competenţe în următoarele domenii: 
autocunoaştere şi dezvoltare personală, comunicare şi relaţionare interpersonală, managementul informaţiei 
şi al învăţării, planificarea carierei, educaţie antreprenorială, managementul stilului de viaţă. 
 Există o reţea de  parteneriat între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii: 
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Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Salaj, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, 
angajatori locali, A.J.O.F.M., Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Consiliul Local, Instituţii de învăţamânt 
superior de stat şi particulare pentru a furniza servicii de consiliere şi orientare privind cariera (anexa 3); 
 Anual sunt elaborate planuri manageriale şi proiecte în care elevii sunt consiliaţi pentru 
autocunoaştere şi dezvoltare personală, marketing şi promovare personală, explorarea traseelor educaţionale 
etc având ca scop final o mai bună inserţie pe piaţa muncii, consilierul şcolar participă la acţiuni/cursuri de 
formare în domeniul orientării şcolare şi vocaţionale (anexa 3 ). 

In cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/60004, cei 75 de elevi care fac parte din acest proiect au 
beneficiat si de consiliere privind cariera profesionala. 

In semestrul 2 al fiecarui an scolar, elevii de clasa a XII impreuna cu dirigintii , fac excursii tematice 
la Universitatile din Cluj Napoca si Oradea ,in vederea ofertei educationale Universitare 
O colaborare in acest sens avem si cu societatea TENARIS-Zalau si HANNA-Nusfalau, care prezinta 
absolventilor oferta profesionala in vederea angajarii 

Puncte tari: 
� existenţa unui Cabinet de consiliere şi orientare şcolară; 
� existenţa unui psiholog şcolar, angajat cu normă întreagă  
� existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii: 

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, angajatori locali, A.J.O.F.M., Camera de Comerţ, Poliţie, 
Local pentru a furniza consiliere şi orientare privind cariera; Agenţia Naţională Antidrog, Direcţia pentru 
tineret şi sport Sălaj, etc 

Puncte slabe: 
� profesorii şcolii consideră că activitatea de consiliere şi orientare privind cariera oferită 

elevilor este un aspect al şcolii care trebuie îmbunătăţit  
� Numărul mic de părinţi care menţin o legătură permanentă cu şcoala. 

 
2.2.1.e Calificări şi curriculum 

 
Pentru anul şcolar 2013-2014, a fost planificat un număr de 6 clase, pentru clasa IX-a, care s-au 

realizat în procent de 100%, 1 clasă la învăţământul profesional şi una la învăţământul postliceal, după 
următoarea structură: 
 

Filiera Profilul 
Domeniul 

pregatirii de 
baza 

Specializare / 
Calificare 

profesionala 

Limba de 
predare 

Invatamant liceal 
Înv. 

postliceal 

a IX-a 
a X-a înv. 

profesional Anul I 
zi zi zi 

Teoretică Real   

Matematica- 
Informatică, intensiv 
informatica Rom. 1/28     
Analist programator Rom.   1/30 

Tehnologică 

Tehnic 

Electronica, 
Automatizari 

Tehnician în 
automatizări Rom. 1/28    
Electronist aparate şi 
echipamente Rom   1/28  

Fabricarea 
produselor din 

lemn 
Tehnician in 
prelucrarea lemnului Rom.  1/28    

Mecanica 
Tehnician 
Transporturi Rom. 1/28     

Fabricarea 
produselor din 

lemn Tâmplar universal Rom.     

Servicii 
Comerţ 

Tehnician în activităţi 
de comerţ Rom. 1/28     

Economic  
Tehnician în activităţi 
economice Rom. 1/28     
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  Domenii prioritare de pregătire în cadrul Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu”, sunt fabricarea produselor 
din lemn, electronică şi automatizări - calificări pentru care absolvenţii claselor a VIII-a manifestă un real 
interes. Acest aspect este reflectat în planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2013-2014.  

Specializările economic şi comerţ sunt cele mai solicitate de către elivii claselor a VIII-a fapt 
demonstrat prin concurenţa la admitere . 

Specializările pe profile, la clasele de liceu, zi si rută progresivă, pentru anul şcolar 2013-2014, sunt 
prezentate în tabelul următor: 

 
 

Nr
. 
crt
. 

Filieră/ Profil  
Specializare/ 
Domeniu  

lb. de 
predare  

Nivel 
de 

înv.(zi/
FR 

Clasa 
a IX-

a 

Clasa 
a X-a 

Clasa 
a XI-

a 

Clasa 
a XII-

a 

Învă-
ţământ 
post-
liceal 

Indi-
cativ 

Indi-
cativ 

Indi-
cativ 

Indi-
cativ 

Indi-
cativ 

1 Teoretică/Real 

Matematică-
informatică, 
intensiv 
informatică 

română Zi IX C X C XI C XII C  

2 
Tehnologică / 
Servicii 

Tehnician în 
activităţi 
economice/ 
Economic 

română Zi IX B X B XI B XII B  

3 
Tehnologică / 
Servicii 

Tehnician în 
activităţi de 
comerţ/Comerţ 

română Zi IX F XF XIF   

4 
Tehnologică / 
Tehnic 

Tehnician în 
automatizări / 
Electronică 
Automatizări 

română Zi IX A X A XI A XII A  

5 
Tehnologică / 
Tehnic Electric 

română Zi  XG    

6 
Tehnologică / 
Tehnic 

Tehnician 
transporturi / 
Mecanică 

română Zi IX D X D XI D XIID  

7 
Tehnologică / 
Tehnic 

Tehnician în 
prelucrarea 
lemnului / 
Fabricarea 
produselor din 
lemn 

română Zi IX E X E XI E XIIE  

8 Teoretică/Real 
Analist 
programator 

română Zi     
I 
II 

9   NR. CLASE = 26     6 7 6 5 2 

La nivel de instituţie de învăţământ, se stabilesc Curriculumul în Dezvoltare Locală (C.D.L) şi 
Curriculumul la Decizia Şcolii (C.D.Ş.). 

C.D.Ş.-ul se stabileşte în funcţie de nevoile elevilor, specificul şcolii şi cerinţele pieţei muncii. 
C.D.L.-ul, la clasele a IX-a şi a X-a, face parte din stagiul de pregătire practică; este stabilit de către 

unitatea de învăţământ, în vederea dobândirii de către elevi a anumitor unităţi de competenţe cheie, din 
standardul de pregătire profesională: „rezolvarea de probleme” şi „organizarea locului de muncă”, la clasele 
de a IX-a, şi „tranziţia de la şcoală la locul de muncă” şi „lucrul în echipă”, la clasele a X-a. De asemenea,  
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C.D.L.-ul ţine cont şi de contractele şi convenţiile de colaborare dintre instituţia şcolară şi agenţii economici. 
Pentru stabilirea C.D.L.-ului, se propun mai multe pachete opţionale care se discută în şedinţă lărgită cu şefii 
de catedră şi se supun spre aprobare Consiliului de Administraţie al şcolii. 
 
 
�r. 
crt. 

Denumirea CDL-ului Autori 
Profil/domeniu/clasă de 

adresabilitate * 

1 Tehnologie aplicată Turai Stefan 
a IX-a A, Tehnic/Electronică şi 
automatizări 

2 Circuite de bază în electronică 
Turai Stefan 

Ungur Avram 
a X-a A, a X-a G, 
Tehnic/Electronică şi automatizări 

3 Biroul de învăţare Nosal Mariana 
a IX-a B, Servicii/Economic 
a IX-a F, Servicii/Comerţ 

4 Managmentul afacerii Nosal Mariana 
a X-a B, Servicii/Economic 
a X-a F, Servicii/Comerţ 

5 
Citirea şi interpretarea desenelor de 
execuţie şi ansamblu 

Mureşan Alexandru a X-a D, Tehnic/Mecanic 

6 Asamblări mecanice Ispas Gavril a IX-a D, Tehnic/Mecanic 

7 Tehnici de valorificare a lemnului 
Moisi Dumitru 

Juca Vasile 
Adridan Teodor 

a IX-a E, Tehnic/Fabricarea 
produselor din lemn 

8 Prelucrarea mecanică a lemnului masiv 
Moisi Dumitru 

Juca Vasile 
Adridan Teodor 

a X-a E, Tehnic/Fabricarea 
produselor din lemn 

 
 
2.2.1.f Resurse umane 

 
Pesonal didactic 
Personalul scolii este format din 57 de persoane, din care 36 de cadre didactice  (care au norma de 

baza in scoala noastra), 8 persoane – personal didactic auxiliar si 13 persoane - personal nedidactic. 
Situaţia privind numărul de personal este cuprinsă în tabelul 2.2.1.f.1 
 

Categoria de personal  Nr. personal existent în instituţie  
Personal didactic:    37 

   din care: 
 profesori  31 
Maistri instructori 4 

personal didactic cu funcţii de conducere 
îndrumare şi control 

2 

Personal didactic auxiliar 6 
Personal nedidactic 13 
  
Total 57 
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Tabelul 2.2.1.f.1 Personal didactic 
 

Toti profesorii folosesc măsuri  pentru a promova egalitatea şanselor şi a impiedica discriminarea 
(dovezi : modalităţi de evaluare unitare la nivelul catedrelor). 

Există un număr mare de cadre didactice care au absolvit cursuri postuniversitare  şi masterat. 
Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă : sustinerea gradelor didactice, participarea la 

cursuri de formare, activităţi metodice la nivelul şcolii şi a judeţului (sursa : portofoliile profesoriilor), 
contribiue la obţinerea unor rezultate bune în procesul instructiv-educativ materializate prin examenele de 
bacalaureat şi atestate  profesionale. 

 
Personalul didactic 
pe categorii: 

 
Nr. cadre 
didactice 
debutante  

 
Nr. cadre 
didactice 
cu 
definitivat  

 
Nr. cadre 
didactice 
cu gradul 
II  

 
Nr. cadre 
didactice 
cu gradul 
I  

Nr. cadre 
didactice 
cu doctorat 

Nr. cadre 
didactice 
care au parcurs 
programe de 
perfecţio-nare o 
dată la 5 ani  

Nr. cadre 
didactice 
care nu au 
parcurs 
programe de 
perfecţio-
nare în 
ultimii 5 ani  

c) profesori 2 2 10 21 - 11 1 
d) personal didactic 
cu funcţii de 
conducere 
îndrumare şi 
control 

 
- 

 
- 

-  2 2  - 

Total pe 
categorii 

2 2 10 21 2 13 1 

 

 
Tabelul 2.2.1.f.2 Situaţia privind perfecţionarea personalului didactic 

 
Elevi 
Elevii admişi in scoala noastra provin din şcolile generale din oraş şi din satele şi comunele din zona 

bazinului Şimleu.  
Familiile din care provin se confruntă cu insuficienta resurselor financiare, care creează dificultăţi în 

frecventarea cursurilor şcolare (distanţa mare faţă de şcoală, lipsa mijloacelor de transport, preţul 
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abonamentelor de tren sau autobuz, participarea la activităţi gospodăreşti) şi manifestă uneori pasivitate în 
formarea profesională a copiilor sau, în general în relaţia cu şcoala. 

Politica de recrutare a elevilor se realizează prin: 
� Popularizarea în şcoli a ofertei educaţionale a şcolii (pliante, afişe,filme de prezentare, pagina de 

facebook a Colegiului nostru); 
� Popularizarea în mass-media a ofertei educaţionale dar, şi a realizărilor şcolii; 
� Organizarea „Zilei Porţile Deschise”; 
� Participarea la Târgul de Ofertă Educaţională; 
� Popularizarea facilităţilor de învăţare si cazare. 

 
2.2.1.g  Materiale şi resurse didactice 

Demersul didactic este susţinut în şcoala noastră de o baza materială moderna menită sa permită 
derularea unui proces instructiv-educativ de calitate. Există resurse materiale care sprijină procesul de 
învăţare, însoţite de instrucţiuni de funcţionare clare, uşor de înţeles. Scoala dispune de 3 laboratoare de 
informatica in care se desfasoara orele de informatica si TIC, 2 laboratoare AEL si un laborator dotat cu 
calculatoare si soft pentru profilul tehnic. Dotarea scolii cu material didactic, este foarte buna, datorita 
echipamentelor IT si a echipamentelor de birotica obtinute prin programe finantate de ministerul educatiei, 
prin programul Phare, precum si echipamente achizitionate prin fonduri proprii. Se gestionează, menţine, 
monitorizează şi evaluează, siguranţa, gradul de adecvare şi utilizare a echipamentelor folosite în procesul de 
învăţare. Elevii au acces la resursele didactice, în permanenţă sprijiniţi de tot personalul şcolii, permiţând 
accesul pe grupe în laboratoare şi ateliere. In laboratoarelele AEL există soft educaţional pentru toate 
disciplinele de studii si suficiente resurse didactice  care contribuie la imbunatatirea procesului de predare 

Din fondurile proprii ale şcolii au fost amenajate noi laboratoare şi ateliere: chimie, biologie,fizică. 
Valoarea investiţiilor în mijloace didactice şi dotari prin diferite programe este de 4.226.336 lei. 

Datorita programelor Europene de dotare a scolilor tehnice din Romania, C.T. ‘I. Maniu’ Simleu 
Silvaniei a beneficiat de Programul Phare Tvet 2004-2006, pentru meseriile Fabricarea produselor din lemn 
si respectiv Electronica si automatizari. Astfel au fost dotate atat laboratoarele cat si atelierele de pregatire 
practica cu scule, aparatura, masini si instalatii performante, comform programelor scolare si SPP-urilor. De 
asemenea scoala detine  laboratoare  comforme cu cerintele programei scolare si la celalalte profile tehnice. 

Potentialul tehnic al şcolii de a pregăti şi instrui elevi în meseriile cuprinse în planul de şcolarizare, 
este evident pentru toate domeniile de pregatire profesională, neexistânt dificultăţi majore în asigurarea 
resurselor didactice necesare desfăşurării unui învăţământ modern şi de calitate.  
 

2.2.1.h Parteneriate şi colaborare 
Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” s-a remarcat în ultimii ani, în sistemul educaţional regional, prin 

receptivitatea la oportunităţile de colaborare oferite atât la nivel naţional cât şi european. În scopul creşterii 
calităţii actului educaţional, pentru dezvoltarea competitivităţii tinerilor pe piaţa europeană a muncii, politica 
şcolii - clar definită în misiunea acesteia - este una deschisă spre parteneriate de calitate cu instituţii similare, 
atât din ţară cât şi din alte ţări europene.  

a) Puncte tari 
Programele oferite de Uniunea Europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale pentru 

domeniul preuniversitar, au fost intens promovate şi implementate în şcoală prin parteneriate de tip 
Comenius şi Leonardo sau cursuri de formare continuă de tip Comenius.  
 Începând din anul 2003, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” a avut o evoluţie ascendentă în ceea ce 
priveşte activitatea de cooperare europeană. În ansamblu, instituţia a fost implicată în şase proiecte 
Comenius şi două proiecte Leonardo, având, de asemenea, participări la seminarii de contact, vizite 
pregătitoare, cursuri europene de formare generală, implicare în alte proiecte cu caracter european cum ar fi 
Spring Day in Europe, CO2nnect, proiecte europene de voluntariat, etc.  
 Proiectele Comenius derulate în şcoală, în ultimii patru ani au fost: 

• SEED (Science Experiments through European Dialog) – în parteneriat cu şcoli din Austria, Franţa, 
Italia, Olanda, Grecia şi România; 

• BIOSE (Bright Ideas on Solar Energy) – în parteneriat cu şcoli din Cipru, Italia, Franţa, Germania; 
• CREW (Cultural Ripples on European Waters) – parteneriat bilateral cu o şcoală din  Suedia. 

Activităţile desfăşurate în cadrul acestor proiecte, mobilităţile transnaţionale la care au participat  
111 elevi şi 44 de profesori precum şi cursurile de formare continuă la care au participat un număr de 6 
profesori, au contribuit într-o mare măsură la dezvoltarea de competenţe cheie (în domeniul ICT sau al 
limbilor străine) atât la elevii, cât şi la profesorii implicaţi în aceste parteneriate. 
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Este de remarcat faptul că un număr mare de elevi ai şcolii provin din mediul rural, din familii de 
condiție modestă, neavând posibilitatea suportării costurilor unor deplasări în străinătate. Derularea unor 
proiecte de parteneriat, finanțate de către Comisia Europeană prin ANPCDEFP Bucureşti, a dat posibilitatea 
participării la mobilităţi transnaţionale tuturor elevilor, indiferent de situaţia materială a familiilor acestora.  
Având o echipă cu o bogată experienţă în domeniul cooperării europene, coordonată din 2003 până în 
prezent de către aceeaşi persoană, prof. Alina Brăban, deţinând numeroase contacte cu şcoli din Europa, nu 
este dificilă iniţierea unor astfel de parteneriate. În anul şcolar 2011-2012, în perioada 24-27 ianuarie 2012, 
Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” a fost gazda unei vizite pregătitoare, la care au participat delegaţii din 
Germania, Norvegia şi Ungaria, în vederea completării formularului de aplicaţie pentru proiectul Comenius 
multilateral ARTEC (Art Runs Through European Countries). De asemenea, s-a iniţiat şi un parteneriat 
bilateral cu o şcoală din Italia, în cadrul proiectului Comenius intitulat SAME (Support activities in a 
Multicultural Education – Activităţi suport într-o educaţie multiculturală). În ambele proiecte, Colegiul 
Tehnic „Iuliu Maniu” şi-a asumat coordonarea la nivel european.În anul 2013 s-a obţinut finanţarea pentru 
proiectul bilateral SAME, urmând a se derula pe o perioadă de doi ani 2013-2015. 

La alegerea temelor proiectelor de parteneriat s-a ţinut întotdeauna cont de specificul şcolii, de 
nevoile identificate la elevii şcolii, pentru a veni în sprijinul acestora cu un mijloc complementar de educaţie, 
agreat de elevi. 

b) Puncte slabe  
Finanţarea unui procent destul de redus din numărul de proiecte depuse la nivel naţional are drept 

consecinţă respingerea unor proiecte propuse de către Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”. 
c) Oportunităţi 
Numărul relativ mare de parteneriate în care şcoala a fost implicată în ultimii ani, oferă contacte cu 

numeroase şcoli europene, care facilitează iniţierea unor noi proiecte în cadrul programului european LLP 
(Lifelong Learning Programme).  

Pe parcursul anului există patru termene limită pentru depunerea aplicaţiilor pentru cursuri Comenius  
de formare contină.  

Organismele din România, intermediare Comisiei Europene, oferă finanţare pentru proiectele de 
parteneriat european, astfel încât participarea la mobilităţi a elevilor şi cadrelor didactice nu este influenţată 
de situaţia materială a acestora. 

Cursurile de limba engleză, oferite de către ISJ Sălaj prin proiectul POSDRU - Certificarea 

Cambridge a cadrelor didactice din judetul Sălaj, oferă posibilitatea pregătirii lingvistice a cadrelor 
didactice care doresc să se implice în derularea proiectelor cu caracter european unde abilităţile de 
comunicare în limba engleză sunt imperios necesare. 

d) Propuneri (Măsuri strategice) 
Participarea unui număr cât mai mare de cadre didactice la cursuri de formare continuă, atât în ţară, 

cât şi în străinătate, va duce la o creştere a gradului de implicare a acestora în parteneriatele iniţiate de şcoală. 
Acest deziderat se va realiza printr-o mai bună popularizare, la nivelul şcolii, a oportunităţilor oferite la nivel 
regional şi naţional în domeniul formării profesionale. 
 O mai mare implicare a părinţilor, a reprezentanţilor comunităţii locale, în implementarea proiectelor 
de parteneriat, va contribui la atingerea obiectivelor acestora. 

De asemenea, susţinerea de către conducerea şcolii a echipelor de proiect va stimula implicarea unui 
număr cât mai mare de cadre didactice în derularea acestor proiecte de parteneriat. 

 Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”, Şimleu Silvaniei, este beneficiarul unor proiecte cofinanţate din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 
2013, axa prioritară 2: ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de 
intervenţie 2.1: ”Tranzitia de la şcoală la viaţa activă”. 

Proiectul POSDRU/90/2.1/S/62356 este un parteneriat activ şi eficient, extins la nivelul a patru 
judeţe (Gorj,Timiş, Alba, Sălaj), care are ca obiective dezvoltarea comunicării inter-instituţionale 
(interregionale), asigurarea cadrului necesar de desfăşurare de către elevi a stagiilor de pregătire practică, 
facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi acomodarea elevilor la condiţiile concrete existente în 
aceste unităţi.  

Proiectul POSDRU/90/2.1/S/60004, iniţiat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, are ca 
obiectiv general dezvoltarea competenţelor practice ale elevilor din 30 de licee tehnologice pe domeniile de 
calificare: servicii, electric, electronică, mecanică şi construcţii din regiunile de dezvoltare Vest, Centru şi 
Nord-Vest, în vederea facilitării inserţiei acestora pe piaţa muncii. Beneficiile obţinute în urma implementării 
proiectului sunt: formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de construirea unei cariere încă din 
timpul şcolii; familiarizarea cu mediul şi realitatea existentă în cadrul agenţilor economici; asigurarea de 
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echipamente de protecţie necesare efectuării stagiilor de pregătire practică în vederea creării unor condiţii 
adecvate de securitate a muncii. 

Posibilitatea elevilor şcolii de a participa - în cadrul proiectului Leonardo: „Experienţe de muncă 
europene pentru o bună integrare pe piaţa muncii” ( LLP-LdV/IVT/2009/RO/015) - la activităţi de formare 
profesională, pentru acumularea de cunoştinţe, dezvoltarea de abilităţi şi calificări menite să le faciliteze 
dezvoltarea personală, inserţia profesională şi participarea pe piaţa europeană a muncii – obiectivul general 
al proiectului - contribuie atât la îndeplinirea misiunii şcolii cât şi la intărirea dimensiunii europene a 
instituţiei. Printre obiectivele proiectului de mobilitate IVT Leonardo da Vinci, se numără: sprijinerea 
participanţilor români pentru dobândirea experienţei de muncă într-un mediu de lucru european, conectat cu 
domeniul lor de studiu (mecanic si fabricarea produselor din lemn), în scopul facilitării integrării lor 
profesionale pe piaţa muncii; îmbunătăţirea competenţelor personale de comunicare si cooperare în relaţii de 
muncă şi lărgirea orizontului cultural în vederea creşterii nivelului de adaptare la un mediu de muncă şi de 
viaţă din altă ţară; încurajarea elevilor participanţi sa accepte ideea de mobilitate în muncă şi formare în 
cadrul Uniunii Europene, ca o perspectivă de a găsi  un loc de muncă mai bun; stabilirea unei platforme de 
colaborare trans-naţională, între instituţii de formare româneşti şi companii europene, şi dezvoltarea  
încrederii reciproce şi cooperării în cadrul Uniunii. Proiectul a avut ca grup ţintă un număr de 25 de elevi de 
la profilul tehnic, din domeniile mecanic (mecanic auto) şi prelucrarea lemnului (tâmplar universal). 
Finalitatea proiectului a reprezentat-o obţinerea, de către participanţi, a certificatelor EUROPASS 
MOBILITY. 

Proiectul de voluntariat „PORFIDO”,  iniţiat în anul 2008, de către fondatorul Centrului Cultural 
Italian din Oradea, Ercole Raimondo, a implicat participarea Institutului „Andrea Pozzo” din Trento, Italia,  
Liceul de Artă din Oradea; Colegiul Tehnic ”Constantin Brâncuşi” din Oradea, Colegiul Tehnic ”Iuliu 
Maniu” din Şimleu Silvaniei şi Liceul Don Orione din Oradea. Printre obiectivele proietului se numără: 
crearea unei strânse colaborări între şcolile partenere, în vederea lărgirii orizonturilor de cunoaştere şi 
dezvoltare a conştiintei pentru a accepta existenţa altor puncte de vedere, stiluri de viaţă şi culturi diferite de 
cele proprii; promovarea valorii patrimoniului natural, istoric şi arhitectural al teritoriului căruia îi aparţin; 
motivarea elevilor pentru a studia şi alte realităţi productive alternative care se folosesc azi; propunerea altor 
modalităţi de a construi, compatibile cu mediul şi tradiţia culturală. 

Parteneri actuali şi potenţiali 
Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”, Şimleu Silvaniei, desfăşoară activităţi intense de parteneriat, vizând 

trei niveluri: 
• Parteneriate cu agenţi economici – convenţii de colaborare (47) (anexa 4); 
• Parteneriate cu alte unităţi şcolare (13); 
• Parteneriate cu alte instituţii sau organizaţii : IŞJ, CCD, Consiliul Local, Primărie, Universitatea 

Tehnică Cluj Napoca, Camera de Comerţ, AJOFM, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, ş.a 
(anexa 3) 
 

2.2.1.i Îndrumarea absolvenţilor 
Elevii colegiului au optat pentru diverse ocupaţii după terminarea studiilor, fapt ilustrat în figurile de 

mai jos. 
An şcolar 2012-2013 

clasa XII A XII B XII C XIID XIIE XIIF XIIIG XIII H  Total 

STUDENTI 7 23 12 2 - - - - 44 

INCADRATI ÎN 
MUNCĂ 

5 4 7 9 5 5 11 6 52 

SOMERI 8 1 3 6 10 7 4 7 46 

PLECAŢI ÎN 
STRĂINĂTATE 

5 1 4 4 - 2 3 2 21 

REPETENŢI - - - - - - - - - 

TOTAL 25 29 25 21 15 14 18 15 163 
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Insertie profesionala - absolventi 2010
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Figura 2.2.1.i.1 Situaţie elevi clasele terminale 2010 
 

clasa XII A XII D XIIF XIIIG XIII H Total 

STUDENTI 6 15 16 0 0 37 

INCADRATI IN MUNCA 4 0 8 3 8 23 

SOMERI 15 5 2 18 8 48 

PLECATI IN STRAINATAE 5 6 0 3 4 18 

TOTAL 30 26 26 24 20 126 
Figura 2.2.1.i.2 Situaţie elevi clasele terminale 2011 
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2.3 Analiza SWOT 
DOME IUL CURRICULUM 

Puncte tari 
� Existenţa în şcoală a tuturor documentelor curriculare elaborate la nivel de trunchi comun şi 

C.D.S. sau C.D.L. 
� Fundamentare a planului de şcolarizare pe profil/domeniu/specializare(calificare 

profesională) raportat la resursele din reţea 
� Preocuparea profesorilor de a întocmi portofolii,  conform cu cerinţele I.S.J. 
� Evaluarea se realizează formativ şi sumativ prin metode alternative în majoritatea cazurilor 
� Utilizarea de auxiliare curriculare în scopul sporirii randamentului învăţării de către  

majoritatea cadrelor didactice 
� Profesorii apelează în majoritatea cazurilor la experienţa elevilor şi urmăresc latura 

aplicativă a învăţării 
� Instruirea practică se realizează  prin lucrări practice cu caracter aplicativ, cu consultarea, 

acolo unde este cazul, a agenţilor economici 
� Evaluările prin examenele de ieşire din sistem fac dovada unei pregătiri corespunzătoare 

cerinţelor   S.P.P. 
� Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care o furnizează şcoala este pozitivă, motivată şi 

responsabilă 
� Cadrele didactice pregătite prin cursuri postuniversitare manifestă creativitate în procesul 

didactic şi profesionalism în managementul clasei 
� Proiectarea didactică la instruire practică se realizează în colaborare cu profesorul care predă 

teoria 
Puncte slabe 

� Nu întotdeauna elevii sunt implicaţi în propria dezvoltare, folosindu-se metode de 
autoreglare, auto sau co-evaluare, mai ales la  şcoala profesională şi la instruire practică 

� Nu toţi profesorii utilizează auxiliare curriculare moderne – fişe de lucru, portofolii ale 
elevilor, softuri educaţionale etc. 

� La instruirea practică strategiile sunt axate pe o repetare a cunoştinţelor teoretice, predate de 
profesori 

� Nu  întotdeauna se manifestă creativitatea profesorului în procesul didactic 
� Creşterea numărului de elevi în clasă la învăţământul postobligatoriu preuniversitsr tehnic 
� Organizarea de activităţi practice şi de laborator cu clasa întreagă 

Oportunitǎţi 
� Profesorii au documente de planificare la zi şi de calitate bună, în concordanţă cu 

curriculumul naţional şi resursele disponibile iar ele sunt respectate calendaristic 
� Legătura cu agenţi economici interesaţi în formarea iniţială 
� Existenţa şi participarea la programele de dezvoltare a învăţământului tehnic – Leonardo, 

Phare, Socrates, Arion, etc. 
� Accesul liber al cadrelor didactice la eleborarea de manuale 
� Oferta sporită a activităţilor cu caracter extracurricular 
� Efectuarea instruirii practice în anii terminali la agenţi economici care utilizeză tehnologii 

moderne 
� Ofertă de inserţie profesională la majoritatea meseriilor care se şcolarizează în şcoala 

profesională şi de ucenici 
� Folosirea mijloacelor audio-vizuale pentru retransmisia unor emisiuni sau publicaţii cu 

caracter educativ, o bună diseminare a acestora în rândul elevilor 
� Mass – media (existenţa unor publicaţii educative). 

Ameninţǎri 
� Criza financiara 
� Slaba implicare a acestora în procesul educaţional 
� Inserţia dificilă pe piaţa muncii a absolvenţilor de liceu şi şcoală profesională 
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� Mentalitatea greşită a comunităţii şi a părinţilor privind profesionalizarea prin învăţământul 
profesional 

� Mass – media (existenţa unor emisiuni, publicaţii ce sunt incompatibile cu normele de 
morală, factor de ocupare excesivă a timpului). 

 
DOME IUL RESURSE UMA E 

Puncte tari 
� Încadrarea şcolii cu cadre didactice calificate, în proporţie de 100 % 
� Participarea cadrelor didactice la perfecţionări, prin grade didactice şi cursuri de formare 
� Organizarea prin C.C.D. a cursurilor de Didactici Moderne în cadrul  unităţilor şcolare 
� Instituţionalizarea stagiilor de formare/informare cu şefii de comisii metodice şi metodiştii 

din judeţ  
� Realizarea de către inspectorii de specialitate, a tuturor preinspecţiilor şi inspecţiilor de 

definitivare în învăţământ 
� Reglementările M.E.N. privind funcţionarea consiliului disciplinei şi a creditelor obţinute 

privind formarea continuă 
� Existenţa fişei postului pentru cadrul didactic, pentru  personalul didactic auxiliar şi 

nedidactic şi implicit a fişei de evaluare 
� Existenţa standardelor ocupaţionale pentru cadrele didactice 

Puncte slabe 
� Diseminarea defectuoasă a informaţiei intra şi interinstituţional prin cercurile metodice 
� Evaluarea defectuoasă a activităţii depuse de cadrele didactice, fără a cuantifica ceea ce 

acestea realizează în afara fişei elaborate de M.E.N. 
� Starea materială precară a sistemului, lipsa de fonduri şi motivare în dezvoltarea personală 
� In fapt nu se deconteaza naveta prof 

Oportunitǎţi 
� Orele teoretice şi practice au un real caracter formativ si aplicativ, 
� Cointeresarea personalului didactic, a personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru 

perfecţionare şi formare continuă 
� Fiecare cadru didactic este conştient de responsabilităţile şi îndatoririle care îi revin, 
� Posibilitatea fiecărui angajat de a se compara cu cadre didactice similare de la alte şcoli sau 

din afara ţării, valorificând experienţa sau activitatea acestora 
� Existenta a numeroase cursuri de perfectionare POSRDU 

Ameninţǎri 
� Abordarea unor metode învechite, colaborarea defectuoasă între diferite catedre sau arii 

curriculare 
� Supraîncărcarea cadrelor didactice cu sarcini şi activităţi care nu sunt remunerate 
� Posibilitatea existenţei unor abateri disciplinare 
� Foarte multi elevi sunt nesupravegheti de catre parinti 
� Tendinta tinerilor profesori de a abandona foarte usor profesia de dascal 

 
DOME IUL RESURSE FI A CIARE ŞI MATERIALE 

Puncte tari 
� Colegiul Tehnic dispune de o bază materială deschisă dezvoltării 
� Cadrele didactice realizează auxiliare curriculare cu valoare instructiv educativă care 

favorizează învăţarea 
� Echipa de conducere a  şcolii are în preocupare permanentă modernizarea bazei materiale a 

şcolilor conform cu cerinţele curriculumului 
� Elevii şi părinţii sunt motivaţi să contribuie la sporirea fondurilor destinate modernizării 

resurselor 
Puncte slabe 
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� Cuantumul mic al fondurilor destinate de primării cheltuielilor materiale pentru instruire 
practică precum şi pentru dotarea atelierelor şi laboratoarelor 

� Interesul scăzut al agenţilor economici privind modernizarea bazelor de instruire 
� Motivarea slabă a cadrelor didactice în domeniul de dezvoltare materială pentru mijloacele 

necesare disciplinei 
Oportunitǎţi 

� Posibilitatea folosirii veniturilor proprii la activităţi extracurriculare, la premierea elevilor cu 
rezultate bune şi a elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare faza 
judeţeană şi naţională, la acordarea tichetelor de masa, plusuri la salarii etc. 

� Abordarea unor activităţi conexe care apoi sunt ele însele aducătoare de venit propriu, 
� Ameliorarea bazei materiale prin suport financiar propriu, 
� Modernizarea bazei materiale prin proiecte europene (Phare) 
� Participarea în parteneriat, cu alte unitaţi comerciale, parteneri externi cu o contribuţie 

proprie la derularea unor proiecte (naţionale şi internaţionale) 
�  Dezvoltarea proiectelor la nivel comunitar (proiectul finanţat de Consiliul Judeţean pentru 

reabilitatrea centralei termice) 
� Accesul la programe europene sau judeţene de dezvoltare 

Ameninţǎri 
� Lipsa fondurilor pt cheltuieli materiale cu scop didactic 

 
DOME IUL DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMU ITARE 

Puncte tari 
� Funcţionarea C.L.D.P.S. într-o manieră care ţine cont de necesitatea sprijinirii sistemului şi 

de eficientizarea lui 
� Parteneriatele educaţionale încheiate pentru formarea iniţială a elevilor de la profilul tehnic. 
� Incheierea de Conventii Cadru cu agenti economici, privind efectuarea stagiului de pregatire 

practica in întreprindere/institutie publica de catre elevii din invatamantul profesional si 
tehnic 

� Scoala aplică şi implementeză proiecte LLP-LdV care contribuie la dezvoltarea 
parteneriatelor europene, facilitând mobilitatea educaţională şi formarea profesională 

Puncte slabe 
� Stadiul precar în care se găseşte macroindustria  
� Sistem administrativ relativ inflexibil privind legislaţia; 
� Implicarea slabă a serviciilor pentru asistarea absolvenţilor în găsirea slujbelor 

Oportunitǎţi 
� Necesitatea formării profesionale iniţiale manifestată de agenţii economici  
� Necesitatea formării continue manifestată de agenţii economici sau chiar de persoane fizice 

Ameninţǎri 
� Nu întotdeauna  se poate ajunge la un rezultat dorit din cauza opreliştilor sau a lacunelor 

legislative 
� Posibilitatea creşterii şomajului. 
� Criza ecoomica 

 
2.4 Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare 

� Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ 
� Asigurarea şanselor egale în formarea profesională 
� Integrarea elevilor cu nevoi speciale 
� Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă 
� Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern 
� Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională 
� Îmbunătăţirea accesului la informare 
� Dezvoltarea educaţiei la cerere - formarea profesionalã a adulţilor 
� Menţinerea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2013 la nivelul anului 2006. 
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� Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional al Calităţii (în 
� special pentru ICE, programe de sprijin, învăţare asistată de calculator, educaţie la cerere) 
� Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii defavorizate. 
� Orientarea şi consilierea privind cariera. 
� Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării europene 
� Dezvoltarea departamentului de marketing educaţional. Promovarea rezultatelor şi valorilor 
� şcolii. 
� Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar. 
� Consilierea părinţilor 
� Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare 

 
 

Partea a 3-a. PLAN OPERAŢIONAL 
 
OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE  
 
O1: Să se implementeze şi să se dezvolte o politică educaţională viabilă 
în cadrul Colegiului Tehnic IULIU MA�IU Simleu Silvaniei, aceasta 
constituindu-se ca o prioritate naţională; o politică, concepută ca sistem 
deschis şi democratic, bazat pe valori ştiinţifice şi europene, formativ şi 
informativ, prin acţiunea concertată a tuturor factorilor educaţionali. 
O2: Să se redimensioneze rolul social al educaţiei prin realizarea la nivelul 
Colegiului Tehnic IULIU MA�IU Simleu Silvaniei a unor contribuţii 
(conceptuale,  pragmatice, evaluative) în măsură să favorizeze poziţionarea unităţii şcolare ca 
principală instituţie de educaţie. 
O3: Să se îmbunătăţească capacitatea instituţională a Colegiului Tehnic IULIU MA�IU Simleu 
Silvaniei (armonizarea, corelarea, prelucrarea şi simplificarea operaţională a legislaţiei, a 
reglementărilor de ameliorare cantitativă şi calitativă, de dezvoltare a parteneriatelor cu 
autorităţile locale, parteneri comunitari etc.). 
O4: Să se asigure eficientizarea programelor de îmbunătăţire a calităţii educaţionale la nivelul 
profesorilor şi al evaluării în educaţie; 
O5: Să eficientizeze programele existente pentru accesul egal la educaţie al tuturor potenţialilor 
beneficiari, prin asigurarea coerenţei şi sistemelor de continuare a studiilor preuniversitare. 
O6: Să se asigure comunicarea cu alte instituţii partenere din țară şi din Uniunea Europeană 
astfel încât să se asigure accesul la toate informaţiile necesare pentru înţelegerea şi participarea 
la actul educaţional. 
O7: Să se asigure condiţiile legale ştiinţifice şi unitare, generale şi specifice pentru exercitarea 
previziunii, a organizării, a coordonării, a antrenării, a monitorizării (control, măsură, apreciere, 
evaluare) şi a valorificării nivelului de îndeplinire, a obiectivelor pe ciclu şi pe discipline şcolare, 
a monitorizării, a valorificării recomandărilor şi a măsurilor ameliorativ - corective intreprinse. 
O8: Să se racordeze curriculumul la nevoile individuale de învăţare şi formare în concordanţă cu 
utilizarea informaţiei în contexte noi, legate de situaţii concrete din sfera vieţii publice şi private, 
precum şi în funcţie de cerinţele pieţei muncii. 
O9: Să se orienteze învăţarea spre formarea de capacităţi, folosirea metodelor interactive, 
stimularea gândirii creative şi critice, a activităţii independente a elevilor, a spiritului interogativ 
precum şi a competenţelor proprii rezolvării de probleme. 
O10: Să se organizeze şi să se desfăşoare activităţi de formare continuă a cadrelor didactice, 
astfel încât acestea să fie cuprinse în cât mai multe activităţi de perfecţionare, evitându-se 
posibilitatea de plafonare şi şablonare a activităţilor la clasă. 
O11: Să se monitorizeze modul cum este organizat şi cum se desfăşoară procesul de învăţământ 
în Colegiului Tehnic IULIU MA�IU Simleu Silvaniei, care sunt măsurile ce se impun în vederea 
creşterii eficienţei acestuia, modul în care se evaluează raportul dintre performanţele obţinute şi 
cele intenţionate şi modul cum se corectează rezultatele în sensul dorit. 
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O12: Să se gestioneze, să se păstreze, să se întreţină şi să se dezvolte baza didactico – materială a 
unităţii şcolare, patrimoniul, ca ansamblu constituit şi dotat pentru activităţile specifice, oferind 
condiţii materiale şi ambientale necesare realizării obiectivelor complexe ale procesului de 
învăţământ.  
O13: Să se coordoneze activităţile compartimentale din organigrama şcolii, să se valorifice 
conlucrarea directorului şi a directorului adjunct cu compartimentele şi cu factorii externi. 
O14: Să se proiecteze, să se planifice, să se programeze activitatea managerială a Colegiului 
Tehnic IULIU MA�IU Simleu Silvaniei, să se amelioreze continuu calitatea prestaţiei didactice, 
deschiderea ofertei educaţionale spre nevoile comunităţii, să se proiecteze activităţile conform 
documentelor reglatoare ale domeniului de curriculum. 
O15: Să se obţină coerenţa strategică la nivelul realizării propriilor programe de dezvoltare, în 
parteneriat cu programele europene atât de coeziune cât şi pentru programele educaţionale 
(LEO�ARDO, COME�IUS) 
 
Planul managerial pe anul 2013-2014 este cuprins în anexa 5 
 

Partea a 4-a. CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
4.1 Consultare 

Actiuni in vederea elaborarii PAS: 
� Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor. 
� Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS. 
� Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, 

profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor parteneri 
interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu persoanele implicate în 
formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste informaţii au 
fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI. 

� Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în 
vederea analizei mediului extern. 

� Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 
� Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 

personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră;  elevilor şcolii, 
în cadrul Consiliului elevilor; părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care 
şcoala are relaţii de parteneriat. 

� Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea 
obiectivelor priorităţilor. 

� Elaborarea planurilor operaţionale. 
Surse de informatii: 

� Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, 
Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele 
şcolii, oferta de şcolarizare) 

� Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 
Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii – 
secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 

� Documente de prezentare şi promovare a şcolii 
� Site-uri de prezentare a judeţului Salaj 
� PRAI Nord-Vest 
� PLAI Salaj 
� Date statistice 
� Chestionare, discuţii, interviuri 
� Rapoarte scrise ale ISJ şi MECT întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală. 

 
4.2 Monitorizarea şi evaluarea 

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. 
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin: 

� întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 



 
 

39 

� includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, Consiliului 
elevilor, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

� prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 
Administraţie; 

� revizuire periodică şi corecţii. 
  

Programul activităţii de diseminare, monitorizare şi evaluare 
Tipul activităţii Responsabilitatea 

diseminării / 
monitorizării/ 
evaluării 

Frecvenţa 
diseminării/ 
monitorizării/ 
evaluării 

Datele 
întâlnirilor 
de analiză 

Diseminare PAS prin: 
Consiliu profesoral 
Activităţi metodice la catedre 
Întâlniri cu Consiliul elevilor 
Întâlniri cu părinţii 

 octombrie 
 
noiembrie 
 
noiembrie 

decembrie 
 

Întocmirea seturilor de date care să 
sprijine monitorizarea ţintelor 

 lunar decembrie, 
martie  

Monitorizarea periodică a 
implementării acţiunilor 
individuale 

 trimestrial decembrie 
aprilie 

Comunicarea acţiunilor corective 
si a rezultatelor obţinute 

 trimestrial decembrie 
aprilie 

Analiza informaţiilor privind 
progresul realizat în atingerea 
ţintelor 

 anual iunie 

Stabilirea metodologiei de 
evaluare, a indicatorilor de 
evaluare şi a impactului asupra 
comunităţii 

Consiliul de 
administraţie al şcolii 

anual septembrie 

Prezentarea generală a progresului 
realizat în atingerea ţintelor 

 anual iunie 

Evaluarea progresului în atingerea 
ţintelor 

Consiliul de 
administraţie al şcolii 

anual iunie 

 
 

Partea a 5-a. ANEXE 

Pentru argumentarea sau detalierea informaţiilor din aceste document s-au elaborat 
urmǎtoarele anexe: 
Anexa_1_rezultatele elevilor 
Anexa_2_Concursuri_activ_extracurriculare 
Anexa_3_parteneriate şcolare 
Anexa_4_parteneriate_agenti 2013-2014 
Anexa_5_plan managerial_2013_2014 
 
 
 
 
 



REZULTATELE ELEVILOR 

           Anexa nr. 1 

1. A�UL ŞCOLAR 2007-2008 

 
a. Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar a fost următoarea: 
 
In iunie – Învăţământ liceu – corigenti – la l obiect – 15 

        - repetenţi – 2 
                 Procent de promovabilitate  96,19 % 

  
  - Învăţământ profesional  
        - corigenti – la 1 obiect - 1 

- repetenţi - 6 
                 Procent de promovabilitate –  96,88 % 
 
In septembrie – Învăţământ liceu – repetenti 0– Procent de promovabilitate pe an  99,55 % 

                       - Învăţământ profesional – repetenţi  1– Procent de promovabilitate  pe an – 96,88 % 

 
b. Situaţia la examenul de bacalaureat după sesiunea iunie-iulie  2008 şi după sesiunea de toamnă 2008 , 
pe probe de examen: 

Clasa Profesor Proba Elevi 

prezenti 

Iun-iul   aug 

2008 

�r.promovati 

Iunie-iulie    aug      
2008 

Procent promov.   % 

Iunie-iulie     aug-sept.     
2008                     

XII A Opris Laura Lb. Romana 23                     6 17 4 74 90,90 
Pacurar Costin Matematica 23                     12 10 11 43 95,45 
Bodea Ana / Fodor Lucia Tehnici de masurare 

in domeniu / 
Asamblari mecanice 

23 23  100  

Darabant Eugenia Geografie 1 1  100  
Faur Dorian Educatie fizica 22 22  100  

XII B Mocutiu Loredana Lb. Romana 21 21  100  
Pop Victor Matematica 21                     7 14 7 67 100 
Pasca Liliana Biologie 21 21  100  
Faur Dorian Educatie Fizica 21 21  100  

XII C Pop Florica Lb. Romana 25                      25  100  
Pacurar Costin Matematica 25                    9 15 8 60 100 
Câmpan Liliana / Bagoly 
Martin 

Tehnici de masurare 
in domeniu / 
Sisteme de 
automatizare 

25 25  100  

Faur Dorian Ed. fizica 23 23  100  
Darabant Eugenia Geografie 2 2  100  

XII D Pop Florica Lb. Romana 23 23  100  
Brisc Adriana Matematică 23                   6 17 6 74 100 
Balla Stefania Marketingul 

afacerilor / Mediul 
concurential al 
afcerilor 

23 23  100  

Ghiran Alexandru Ed. Fizica 23 23  100  
XII E Pop Florica Lb. Romana 17                     2 15 2 88 100 

Pocsveiler Ileana Lb. Maghiara 17 17  100  
Lorincz Eniko Matematica 17                    3 14 2 82 94,11 
Cîmpan Liliana / Bagoly 
Martin 

Tehnici de masurare 
in domeniu / 
Sisteme de 
automatizare 

17 17  100  

Dărăbant Eugenia Geografie 4 4  100  
Faur Dorian Educatie Fizica 13 13  100  

XII F Pop Florica Lb. Romana 21 21  100  
Flonta Stelian Matematica 21                     5 16 5 76 100 
Pop Luminiţa/Flonta Stelian Informatica 21 21  100  
Faur Dorian Ed. fizica 21 21  100  
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Rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie  au fost bune. 
  
c. Situaţia la examenele de atestat şi competenţe profesionale 
 

La examenul pentru atestat profesional s-a obţinut promovabilitate de 100%. De asemenea la 
examenul pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională, promovabiliatea a fost de 100%.               

1. Examen pentru obţinerea atestatului profesional: 

Specializare Inscrisi Reusiti Procent 

promovabilitate 

Matematica informatica, 
intensiv informatica 

21 21 100% 

 
2. Examen pentru certificarea competenţelor profesionale, nivel 3 

Calificare profesională Inscrisi Reusiti Procent 

promovabilitate 

Tehnician mecatronist 23 23 100% 
Tehnician în automatizări 25 25 100% 
Tehnician op. teh. de calcul 17 17 100% 
Tehnician în administraţie 23 23 100% 

 
3. Examen pentru certificarea competenţelor profesionale, nivel 1 

Calificare profesională Inscrisi / 

prezenti 

Reusiti Procent 

promovabilitate 

Lucrător în mecanică de motoare 24 24 100% 
Lucrător în tâmplărie 23 23 100% 
Lucrător în tricotaje confecţii 23 23 100% 

 
4. Examen pentru certificarea competenţelor profesionale, nivel 2 

Calificare profesională Inscrisi Reusiti Procent 

promovabilitate 

Mecanic auto 22 22 100% 
Tamplar universal 21 21 100% 
Confecţioner produse textile 23 23 100% 
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Elevi reusiti pe transa de medii

Serie1

Rezultate bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2009

33, 31%

73, 69%

Respinsi

Reusiti

2. A�UL ŞCOLAR 2008-2009 
 
a. Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar a fost următoarea: 
 
In iunie – Învăţământ liceu – corigenti – la l obiect – 24 
        - la 2 obiecte - 4 

        - repetenţi – 5 
                 Procent de promovabilitate  93.19 % 

  
  - Învăţământ profesional  
        - corigenti – la 1 obiect – 10 

        - la 2 obiecte - 2 
- repetenţi – 8 
- neincheiat - 1 

                 Procent de promovabilitate –  90,62 % 
 
In septembrie – Învăţământ liceu – repetenti 0– Procent de promovabilitate pe an  98,85 % 

                       - Învăţământ profesional – repetenţi  9– Procent de promovabilitate  pe an – 95,98 % 

 
b. Situaţia la examenul de bacalaureat după sesiunea iunie-iulie  2009 şi după sesiunea de toamnă 2009 , 
pe probe de examen: 

 

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 
    sesiunea iunie-iulie 2009     
              

Forma de 
invatamant 

�r elevi 
inscrisi 

�r. elevi 
prezenti 

�r. elevi 
neprezentati 

�r. elevi 
eliminati 

�umar de 

candidati 

respinsi 

Din care cu 
medii: �r. 

elevi 

reusiti 

Din care cu  medii: 

< 5 
5 - 

5.99 6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

TOTAL 106 106 0 0 33 33 0 73 3 21 38 11 0 
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REZULTATELE LA EXAME�UL DE BACALAUREAT  
 sesiunea iunie-iulie 2009, pe discipline  

In
it

ia
la

 p
ro

b
ei

 

Disciplina 

F
el

 e
x

a
m

in
a

re
  

(s
cr

is
, 
o

ra
l,

 

p
ra

ct
ic

) 

C
a

n
d

id
a

ti
 

in
sc

ri
si

 

C
a

n
d

id
a

ti
 r

eu
si

ti
 

Din care cu note �umar de 

candidati 
respinsi 

5 - 

5.99 

6 - 

6.99 

7 - 

7.99 

8 - 

8.99 

9 - 

9.99 
10 

A Limba si literatura romana Oral 106 106 0 7 12 16 26 45 0 

A Limba si literatura romana Scris 106 96 38 22 19 13 4 0 10 

B Limba engleza Oral 88 88 0 5 9 23 22 29 0 
B Limba franceza Oral 18 18 0 0 2 3 9 4 0 

TOTAL proba B 106 106 0 5 11 26 31 33 0 

D Matematica Scris 106 76 28 17 15 10 6 0 30 
E Informatica Scris 22 22 0 0 3 15 4 0 0 

E 
Marketingul afacerilor; Mediul concurential al 
afacerilor Scris 13 13 0 0 2 3 8 0 0 

E Planificarea operationala; Finantarea afacerii Scris 8 8 0 0 0 0 8 0 0 

E 
Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari 
mecanice. Scris 44 44 2 7 15 17 3 0 0 

E 
Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de 
automatizare Scris 19 19 0 4 12 3 0 0 0 

TOTAL  proba E 106 106 2 11 32 38 23 0 0 

F Educatie fizica si sport Practica 98 98 0 0 0 4 50 44 0 
F Geografie Scris 8 8 1 4 1 0 2 0 0 

TOTAL  proba F 106 106 1 4 1 4 52 44 0 

 

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 

    
SESIU�EA AUGUST SEPTEMBRIE 

2009     

Forma de 

invatamant 

�r elevi 

inscrisi 

�r. elevi 

prezenti 

�r. elevi 

neprezentati 

�r. elevi 

eliminati 

�umar de 
candidati 

respinsi 

Din care cu 
medii: �r. 

elevi 

reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 
5 - 

5.99 6 - 

6.99 

7 - 

7.99 

8 - 

8.99 

9 - 

9.99 
10 

TOTAL 39 39 0 0 2 2 0 37 4 19 13 1 0 
 

REZULTATE SESIU�EA AUGUST-SEPTEMBRIE PE PROBA SI DISCIPLI�A 

In
it

ia
la

 p
ro

b
ei

 

Disciplina 

F
el

 e
x

a
m

in
a

re
  

(s
cr

is
, 
o

ra
l,

 

p
ra

ct
ic

) 

C
a

n
d

id
a

ti
 

in
sc

ri
si

 

C
a

n
d

id
a

ti
 r

eu
si

ti
 

Din care cu note �umar de 
candidati 

respinsi 
5 - 

5.99 

6 - 

6.99 

7 - 

7.99 

8 - 

8.99 

9 - 

9.99 
10 

A Limba si literatura romana Oral 39 39 1 9 6 6 8 9 0 
A Limba si literatura romana Scris 39 39 23 11 3 1 1 0 0 
B Limba engleza Oral 33 33 0 4 8 6 10 5 0 
B Limba franceza Oral 6 6 0 0 1 1 4 0 0 

TOTAL PROBA B 39 39 0 4 9 7 14 5 0 

D Matematica Scris 39 37 6 6 19 5 1 0 2 
E Informatica Scris 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

E 
Marketingul afacerilor; Mediul concurential al 
afacerilor Scris 6 6 0 2 0 1 3 0 0 

E Planificarea operationala; Finantarea afacerii Scris 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

E 
Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari 
mecanice. Scris 24 24 3 9 5 6 1 0 0 

E 
Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de 
automatizare Scris 7 7 0 3 4 0 0 0 0 

TOTAL PROBA E 39 39 3 14 9 8 5 0 0 

F Educatie fizica si sport Practica 37 37 0 0 0 3 20 14 0 
F Geografie Scris 2 2 1 1 0 0 0 0 0 

TPOTAL PROBA F 39 39 1 1 0 3 20 14 0 
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REZULTATE - bacalaureat 2009

98%

2%

Reusiti 

Respinsi

 
Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 2009 

 PE CLASE 
              

Clasa 
�r elevi 
inscrisi 

�r. elevi 
prezenti 

�r. elevi 
neprezentati 

�r. elevi 
eliminati 

�umar de 

candidati 
respinsi 

Din care cu 

medii: �r. 

elevi 
reusiti 

Din care cu  medii: 

< 5 
5 - 

5.99 6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

XII A 18 18 0 0 0 0 0 18 0 7 11 0 0 
XII C 19 19 0 0 1 0 0 18 1 7 10 0 0 
XII D 23 23 0 0 0 0 0 23 0 3 13 7 0 
XII F 22 22 0 0 0 0 0 22 0 5 13 4 0 
XIII G 30 30 0 0 1 0 0 29 6 18 4 1 0 

TOTAL 112 112 0 0 2 0 0 110 7 40 51 12 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat 2009,   au fost bune. 
 

c. Situaţia la examenele de atestat şi competenţe profesionale 
 

 La examenul pentru atestat profesional s-a obţinut promovabilitate de 100%. De asemenea la 
examenul pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională, promovabiliatea a fost de 100%, 
raportat la numaru de elevi înscrisi si prezentanţi. 

 

1. Examen pentru obţinerea atestatului profesional: 

Specializare Inscrisi Reusiti Procent 

promovabilitate 

Matematica informatica, 
intensiv informatica 

22 22 100% 
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2. Examenul pentru certificarea  competenţe profesionale 
�IVEL 1 

�r

. 

crt 

Domeni

ul 

Calificare

a 

profesiona

la 

�umăr elevi Promova

ţi    % 

   Inscriş

i 

Prezenţ

i 

Absent

i 

Respin

si 

Promova

ţi 

Fet

e 

Băieţ

i 

 

   u r u r u r u r u r u u u r 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Mecanică Lucrator in 
mecanica de 

motoare 

27 - 27 - - - - - 27 - - 27 100

% 

- 

2 Prelucrarea 
lemnului 

Lucrator 
tâmplărie 

24 - 24 - - - - - 24 - 6 18 100

% 

- 

3 Industrie 
textile si 
pielarie 

Lucrator în 
tricotaje-
confectii 

20 - 20 - - - - - 20 - 20 - 100

% 

- 

 Total  71 - 71 - - - - - 71 - 26 45  - 

 

�IVEL 2 

�r

. 

crt 

Domeni

ul 

Calificare

a 

profesiona

la 

�umăr elevi Promova

ţi % 

   Inscriş

i 

Prezenţ

i 

Absent

i 

Respin

si 

Promova

ţi 

Fet

e 

Băieţ

i 

 

   u r u r u r u r u r u u u r 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Mecanică Mecanic auto 25 - 24 - 1 - - - 24 - - 24 100

% 

- 

2 Prelucrarea 
lemnului 

Tâmplar 
universal 

21 - 21 - - - - - 21 - 10 11 100

% 

- 

3 Industrie 
textile si 
pielarie 

Confecţioner 
produse textile 

23 - 23 - - - - - 23 - 23 - 100

% 

- 

 Total  69 - 68 - - - - - 68 - 33 35  - 

 

�IVEL 3 

�r

. 

crt 

Domeni

ul / 

profil 

Calificare

a 

profesiona

la 

�umăr elevi Promova

ţi % 

   Inscriş

i 

Prezenţ

i 

Absent

i 

Respin

si 

Promova

ţi 

Fet

e 

Băieţ

i 

 

   u r u r u r u r u r u u u r 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Tehnic Tehnician în 
automatizǎri 

19 - 19 - - - - - 19 - 2 17 100

% 

- 

2  Tehnician 
mecatronist 

17 - 17 - - - - - 17 - - 17 100

% 

- 

  Tehnician 
transporturi 

27  27  - - - - 27  15 12 100

% 

- 

3 Servicii Tehnician în 
administraţie 

20 - 20 - - - - - 20 - 18 2 100

% 

- 

 Total  83 - 83 - - - - - 83 - 35 48  - 
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Rezultate bacalaureat sesiunea iunie-

iulie 2010

Respinsi; 21%

Reusit i; 79%
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3. A�UL ŞCOLAR 2009-2010 

 
a. Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar a fost următoarea: 
 
In iunie – Învăţământ liceal – corigenti – la l obiect – 35 
        - la 2 obiecte - 14 

        - repetenţi – 4 
        - neîncheiaţi - 17 

                 Procent de promovabilitate  87,15 % 
  

  - Învăţământ profesional  
        - corigenti – la 1 obiect – 1 

        - la 2 obiecte - 1 
- repetenţi – 1 
- neincheiat - 6 

                 Procent de promovabilitate –  93,47 % 
 
In septembrie – Învăţământ liceal – repetenti  - 18 – Procent de promovabilitate pe an – 96.64  % 

                       - Învăţământ profesional – repetenţi  5– Procent de promovabilitate  pe an –96,37% 

 
b. Situaţia la examenul de bacalaureat după sesiunea iunie-iulie  2010 şi după sesiunea de toamnă 2010 , 
pe probe de examen: 

 

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 
    PRIMA SESIUNE 2010     
              

Forma de 
invatamant 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. 
elevi 

prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Din care cu 
medii: Nr. 

elevi 
reusiti 

Din care cu  medii: 

< 5 
5 - 

5.99 6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

TOTAL 144 142 2 0 30 15 15 112 41 40 23 8 0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



REZULTATELE LA EXAME�UL DE BACALAUREAT 

PRIMA SESIU�E 2010, PE DISCIPLI�E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Probele de bacalaureat privind obţinerea competenţelor lingvistice şi digitale s-au desfăşurat în timpul anului şcolar în conformitate cu metodologia 

pentru bacalaureat 2010, în condiţii foarte bune.

In
it

ia
la

 p
ro

b
ei

 

Disciplina 

F
el

 e
x

a
m

in
a

re
  

(s
cr

is
, 

o
ra

l,
 p

ra
ct

ic
) 

C
a

n
d

id
a

ti
 i

n
sc

ri
si

 

C
a

n
d

id
a

ti
 r

eu
si

ti
 

Din care cu note 
�umar de 

candidati 
respinsi 

�umar 

candidati 
neprezentati 5 - 5.99  

Incepator 
Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 
9 - 9.99 10 

A) 

Limba si 
literatura 
romana Competente 141 144 (100%) 0 (0%) 13(9,72%) 54 (37,5%) 74 (51,39%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

C) Limba engleza Competente 127 127 (100%) 127 (98,45%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

C) Limba franceza Competente 14 14 (100%) 14 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

D) 
Competente 
digitale Competente 141 144 (100%) 1 (1,39%) 42(30,56%) 59 (40,97%) 39 (27,08%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

E)a) 

Limba si 
literatura 
romana Scris 141 137 (96,48%) 18 (14,6%) 31 (22,63%) 31 (23,36%) 41 (29,93%) 13 (9,49%) 0 (0%) 5 (3,52%) 2 (1,39%) 

E)c) Matematica Scris 141 131 (92,25%) 19 (14,5%) 55 (41,98%) 38 (29,77%) 12 (9,16%) 6 (4,58%) 0 (0%) 10 (7,75%) 2 (1,39%) 

                      

E)d) Biologie Scris 60 60 (100%) 1 (1,64%) 25 (42,62%) 22 (37,7%) 10 (16,39%) 1 (1,64%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,61%) 

E)d) Chimie Scris 36 36 (100%) 12 (33,33%) 24 (66,67%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2,7%) 

E)d) Fizica Scris 1 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

E)d) Geografie Scris 31 31 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3,23%) 7 (22,58%) 16 (51,61%) 7 (22,58%) 0 (0%) 0 (0%) 

E)d) Informatica Scris 12 12 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (58,33%) 3 (25%) 2 (16,67%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

E)d) Psihologie Scris 1 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL PROBA E)d) 141 141 13 50 31 20 19 8     



Rezultate bacalaureat 2010

120; 85%

21; 15%

Admisi

Respinsi

Rezultate pe clase bacalaureat 2010
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Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 2010 
 PE CLASE 

              

Clasa 
Nr 

elevi 
inscrisi 

Nr. 
elevi 

prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Din care cu 
medii: Nr. 

elevi 
reusiti 

Din care cu  medii: 

< 5 
5 - 

5.99 6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

XII A 29 29 0 0 3 3 0 26 16 10 1 0 0 

XII C 26 26 0 0 1 1 0 25 18 7 0 0 0 

XII D 32 32 0 0 .0 0 0 32 0 8 17 7 0 

XII F 20 20 0 0 0 0 0 20 0 14 5 1 0 

XIII 
G,H 36 35 1 0 18 15 3 17 16 1 0 0 0 

TOTAL 143 142 1 0 21 18 3 120 50 40 23 8 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat 2010,   au fost bune. 
 

 
 
 

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 
    A DOUA SESIUNE, 2010     

Forma de 
invatamant 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. 
elevi 

prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Din care cu 
medii: Nr. 

elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 
5 - 

5.99 6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

TOTAL 31 31 0 0 21 18 3 10 10 0 0 0 0 
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c. Situaţia la examenele de atestat şi competenţe profesionale 

 
 La examenul pentru atestat profesional s-a obţinut promovabilitate de 100%. De asemenea la 
examenul pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională, promovabiliatea a fost de 100%, 
raportat la numaru de elevi înscrisi si prezentanţi. 

1. Examen pentru obţinerea atestatului profesional: 

Specializare Inscrisi Reusiti Procent 
promovabilitate 

Matematica informatica, intensiv 
informatica 

20 20 100% 

     2.  Examenele pentru obţinerea competenţelor profesionale 

�IVEL 1 

�r

. 

crt 

Domeni

ul 

Calificare

a 

profesiona

la 

�umăr elevi Promova

ţi    % 

   Inscriş

i 

Prezenţ

i 

Absent

i 

Respin

si 

Promova

ţi 

Fet

e 

Băieţ

i 

 

   u r u r u r u r u r u u u r 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Mecanică Lucrator in 

mecanica de 

motoare 

24 - 24 - - - - - 24 - - 24 100% - 

2 Prelucrarea 

lemnului 

Lucrator 

tâmplărie 
16 - 16 - - - - - 16 - 8 8 100% - 

3 Industrie 

textile si 

pielarie 

Lucrator în 

tricotaje-

confectii 

21 - 21 - - - - - 21 - 17 4 100% - 

 Total  61 - 61 - - - - - 61 - 25 36 100% - 

�IVEL 2 

�r

. 

crt 

Domeni

ul 

Calificare

a 

profesiona

la 

�umăr elevi Promova

ţi % 

   Inscriş

i 

Prezenţ

i 

Absent

i 

Respin

si 

Promova

ţi 

Fet

e 

Băieţ

i 

 

   u r u r u r u r u r u u u r 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Mecanică Mecanic auto 26 - 26 - - - - - 26 - - 26 100% - 

2 Prelucrarea 

lemnului 

Tâmplar 

universal 
24 - 23 - - - - - 23 - 5 18 95,83% - 

3 Industrie 
textile si 

pielarie 

Confecţioner 
produse textile 

18 - 18 - - - - - 18 - 18 - 100% - 

 Total  68 - 67 - - - - - 67 - 23 44 98,52% - 

�IVEL 3 
�r. 

crt 

Domeniul 

/ profil 

Calificarea 

profesionala 

�umăr elevi Promovaţi % 

   Inscrişi Prezenţi Absenti Respinsi Promovaţi Fete Băieţi  

   u r u r u r u r u r u u u r 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Tehnic Tehnician în 

automatizǎri 

26 - 26 - - - - - 26 - 12 14 100% - 

2  Tehnician 

mecatronist 

27 - 27 - - - - - 27 - 5 22 100% - 

  Tehnician 

transporturi 

36  35  - - - - 35  10 25 97,22% - 

3 Servicii Tehnician în 

administraţie 

32 - 32 - - - - - 32 - 17 15 100% - 

 Total  121 - 120 - - - - - 120 - 44 76 99,17% - 
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Rezultate bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2011

32%

68%
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Respinsi
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Reusiti pe transa de medie

Serie1

4. A�UL ŞCOLAR 2010-2011 

 
a. Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar a fost următoarea: 
 
In iunie – Învăţământ liceal – corigenti – la l obiect – 35 
        - la 2 obiecte - 20 

        - repetenţi – 23 
        - neîncheiaţi – 12  

              - An de completare – neîncheiaţi - 4 
                 Procent de promovabilitate  85.80 % 

  
In septembrie – Învăţământ liceal – repetenti  - 42 – Procent de promovabilitate pe an – 93.65  % 

 
b. Situaţia la examenul de bacalaureat după sesiunea iunie-iulie  2011 şi după sesiunea de toamnă 2011 , 
pe probe de examen: 

 
Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 

    SESIUNEA IUNIE-IULIE 2011      
              

Forma de 
invatamant 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. 
elevi 

prezenti 

Nr. elevi 
nepreze

ntati 

Nr. elevi 
eliminat

i 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Din care cu 
medii: Nr. 

elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 
5 - 

5.99 6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

TOTAL 123 123 0 0 84 67 17 39 25 9 4 1 0 
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REZULTATELE LA EXAME�UL DE BACALAUREAT 

SESIU�EA IU�IE – IULIE 2011, PE DISCIPLI�E 
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Din care cu note Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Numar 
candidati 

neprezentati 

Numar 
candidati 
eliminati 5 - 5.99  

Incepator 
Calif. 

6 - 6.99  
Mediu 

7 - 7.99  
Avansat 

8 - 8.99  
Experim. 

9 - 9.99 
 - 

10 

Zi Obligatorie A) 
Limba si literatura 
romana Competente 123 123 0 20 51 52 0 0 0 0 0 

TOTAL proba A) 123 123 0 20 51 52 0 0 0 0 0 

Zi Obligatorie C) Limba engleza Competente 119 119 119 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL proba C) 119 119 119 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zi Obligatorie C) Limba franceza Competente 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL proba C) 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zi Obligatorie D) Competente digitale Competente 123 123 13 36 29 45 0 0 0 0 0 

TOTAL proba D) 123 123 13 36 29 45 0 0 0 0 0 

Zi Obligatorie E)a) 
Limba si literatura 
romana Scris 123 109 53 25 19 9 3 0 14 0 0 

TOTAL proba E)a) 123 109 53 25 19 9 3 0 14 0 0 

Zi Obligatorie E)c) Matematica Scris 123 73 61 7 2 2 1 0 50 0 0 

TOTAL proba E)c) 123 73 61 7 2 2 1 0 50 0 0 

Zi Alegere E)d) Biologie Scris 27 24 18 3 3 0 0 0 3 0 0 

TOTAL proba E)d) 27 24 18 3 3 0 0 0 3 0 0 

Zi Alegere E)d) Chimie Scris 17 3 3 0 0 0 0 0 14 0 0 

TOTAL proba E)d) 17 3 3 0 0 0 0 0 14 0 0 

Zi Alegere E)d) Fizica Scris 27 7 6 1 0 0 0 0 20 0 0 

TOTAL proba E)d) 27 7 6 1 0 0 0 0 20 0 0 

Zi Alegere E)d) Geografie Scris 26 26 0 1 9 11 5 0 0 0 0 

TOTAL proba E)d) 26 26 0 1 9 11 5 0 0 0 0 

Zi Alegere E)d) Informatica Scris 26 26 0 6 17 3 0 0 0 0 0 

TOTAL proba E)d) 26 26 0 6 17 3 0 0 0 0 0 
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Situatia la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2011, pe clase si cadre didactice 

 

Disciplina Profesor Clasa 
Nr. 

Elevi 

NOTA OBTINUTA Verificare Promovabilitate 

<5 5 - 5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10   % 

Lb. Romana Fit Lucia XII A 30 3 17 4 4 2   30 90.00 

  Fit Lucia XII D 26 1 8 2 8 4 3 26 96.15 

  Opris Laura XII F 26 3 9 8 3 3   26 88.46 

  Opris Laura XIII G 24 5 9 9 1     24 79.17 

  Fit Lucia XIII H 17 3 9 2 3     17 82.35 

TOTAL 123 15 52 25 19 9 3 123 87.80 

Matematica Pop Victor XII A 30 15 13 2       30 50.00 

  Brisc Adriana XII D 26 7 13 2 1 2 1 26 73.08 

  Brisc Adriana XII F 26 2 20 3 1     26 92.31 

  Tiglea Oana XIII G 24 16 8         24 33.33 

  Tiglea Oana XIII H 17 11 6         17 35.29 

TOTAL 123 51 60 7 2 2 1 123 58.54 

Biologie Pasca Liliana XII A 27 3 18 3 3     27 88.89 

Geografie Guler Alin XII D 26     1 9 11 5 26 100.00 

Informatica Pop Luminita XII F 26     7 16 3   26 100.00 

Chimie Balazs Iosif XIII H 17 12 5         17 29.41 

Fizica Pop Olimpia XII A 3 1 1 1       3 66.67 

  Pop Olimpia XIII G 24 19 5         24 20.83 

TOTAL 123 35 29 12 28 14 5 123 71.54 

          

 
Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 

Sesiunea august septembrie 2011, note seria curenta 
              

Forma de 
invatamant 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. 
elevi 

prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Din care cu 
medii: Nr. 

elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 
5 - 

5.99 
6 - 

6.99 
7 - 

7.99 
8 - 

8.99 
9 - 

9.99 
10 

Zi 83 72 11 1 60 49 11 11 10 1 0 0 0 

 

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 
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Rezultatele examenului se înscrie în nota generală a examenelor la nivel naţional.

Sesiunea august septembrie 2011, note seria curenta  
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Din care cu note Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Numar 
candidati 

neprezentati 

Numar 
candidati 
eliminati 5 - 5.99  

Incepator 
Calif. 

6 - 6.99  
Mediu 

7 - 7.99  
Avansat 

8 - 8.99  
Experim. 

9 - 9.99 
 - 

10 

Zi Obligatorie A) 
Limba si literatura 
romana Competente 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

TOTAL proba A) 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Zi Obligatorie C) Limba engleza Competente 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

TOTAL proba C) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Zi Obligatorie D) Competente digitale Competente 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

TOTAL proba D) 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Zi Obligatorie E)a) 
Limba si literatura 
romana Scris 36 22 5 10 5 2 0 0 9 4 1 

TOTAL proba E)a) 36 22 5 10 5 2 0 0 9 4 1 

Zi Obligatorie E)c) Matematica Scris 56 8 7 0 1 0 0 0 41 7 0 

TOTAL proba E)c) 56 8 7 0 1 0 0 0 41 7 0 

Zi Alegere E)d) Biologie Scris 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 

TOTAL proba E)d) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 

Zi Alegere E)d) Chimie Scris 17 1 0 0 1 0 0 0 13 3 0 

TOTAL proba E)d) 17 1 0 0 1 0 0 0 13 3 0 

Zi Alegere E)d) Fizica Scris 19 2 2 0 0 0 0 0 12 5 0 

TOTAL proba E)d) 19 2 2 0 0 0 0 0 12 5 0 

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 2011 
 

              

Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 125 110 14 1 60 49 11 50 45 10 4 1 0 
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c. Situaţia la examenele de atestat şi competenţe profesionale 
5. Examen pentru obţinerea atestatului profesional: 

Specializare Inscrisi Reusiti Procent promovabilitate 

Matematica informatica, intensiv 
informatica 

26 26 100% 

     2.  Examenele pentru obţinerea competenţelor profesionale 

 

�IVEL 2 

�r

. 

cr

t 

Domeniul Calificarea 

profesiona

la 

�umăr elevi Promova

ţi % 

   Inscri

şi 

Prezen

ţi 

Absen

ti 

Respin

si 

Promova

ţi 

Fet

e 

Băie

ţi 

 

   u r u r u r u r u r u u u r 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Mecanică Mecanic 

auto 

25 - 24 - - - - - 24 - - 24 96 

% 

- 

2 Prelucrar

ea 

lemnului 

Tâmplar 

universal 

13 - 13 - - - - - 13 - 6 7 100 

% 

- 

3 Industrie 

textile si 

pielarie 

Confecţion

er produse 

textile 

17 - 17 - - - - - 17 - 13 4 100

% 

- 

 Total  55 - 54 - - - - - 54 - 19 35 98,1

8 % 

- 

 

�IVEL 3 

�r

. 

crt 

Domeniu

l / profil 

Calificarea 

profesional

a 

�umăr elevi Promovaţ

i % 

   Inscriş

i 

Prezenţ

i 

Absent

i 

Respins

i 

Promovaţ

i 

Fet

e 

Băieţ

i 

 

   u r u r u r u r u r u u u r 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Tehnic Tehnician în 
automatizǎri 

30 - 30 - - - - - 30 - 5 25 100% - 

2  Tehnician 

electrotehnist 
17 - 17 - - - - - 17 - 13 4 100% - 

  Tehnician 

transporturi 
24  24  - - - - 24  1 23 100% - 

3 Servicii Tehnician în 
administraţie 

26 - 25 - - - - - 25 - 18 7 96,15% - 

 Total  97 - 96 - - - - - 96 - 37 59 100% - 

 
La examenul pentru atestat profesional s-a obţinut promovabilitate de 100%. De asemenea la examenul 
pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională, promovabiliatea a fost de 100%, raportat la 
numaru de elevi înscrisi si prezentanţi. 
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Reusiti pe transe de medii

Serie1

Rezultate bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2012

78%

22%

respinsi

reusiti

5. A�UL ŞCOLAR 2011-2012 
 
Situaţia la examenul de bacalaureat după sesiunea iunie-iulie  2012 şi după sesiunea de toamnă 

2012 , pe probe de examen: 
 

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 
    SESIUNEA IUNIE-IULIE 2012      
              

Forma de 
invatamant 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. 
elevi 

prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Din care cu 
medii: Nr. 

elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 
5 - 

5.99 6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

TOTAL 107 105 2 0 82 75 7 23 14 7 2 0 0 
 
 

 
 

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 2012 

 

              

Forma de 
invatamant 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. 
elevi 

prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Din care cu 
medii: 

Nr. 
elevi 

reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 
5 - 

5.99 6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

Zi 114 112 2 0 76 70 7 36 23 11 2   



 
 

Situatia la examenul de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 
Sesiunea august septembrie 2012, note seria curenta 

              

Forma de 
invatamant 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. 
elevi 

prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. 

elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

Zi 67 55 12 0 42 40 2 13 9 4 0 0 0 
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68%

32%

respinsi

reusiti

 
Rezultatele examenului se înscrie în nota generală a examenelor la nivel naţional. 
 
 

6. A�UL ŞCOLAR 2012-2013 
 
Situaţia la examenul de bacalaureat după sesiunea iunie-iulie  2013 şi după sesiunea de toamnă 2013 , pe probe de examen: 
 

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 
    SESIUNEA IUNIE-IULIE 2013      
              

Forma de 
invatamant 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. 
elevi 

prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Din care cu 
medii: Nr. 

elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 
5 - 

5.99 6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

TOTAL 137 119 18 0 68 61 7 51 12 23 14 2 0 
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REZULTATELE LA EXAME�UL DE BACALAUREAT 

SESIU�EA IU�IE – IULIE 2013, PE DISCIPLI�E 
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i Din care cu note Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Numar 
candida

ti 
nepreze

ntati 

Nu
mar 
can
dida

ti 
elim
inati 

5 - 5.99  
Incepator 

Calif. 

6 - 6.99  
Mediu 

7 - 7.99  
Avansat 

8 - 8.99  
Experim. 

9 - 9.99 
 - 

10 

Zi Obligatorie A) Limba si literatura 
romana 

Compete
nte 

137 133 0 16 41 76 0 0 0 4 0 

TOTAL proba A) 137 133 0 16 41 76 0 0 0 4 0 

Zi Obligatorie C) Limba engleza Compete 109 101 101 0 0 0 0 0 0 8 0 

Rezultate bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2013

57%

43%

Respinsi

Reusiti
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nte 

TOTAL proba C) 109 101 101 0 0 0 0 0 0 8 0 

Zi Obligatorie C) Limba franceza Compete
nte 

28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL proba C) 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zi Obligatorie D) Competente digitale Compete
nte 

137 131 20 38 45 28 0 0 0 6 0 

TOTAL proba D) 137 131 20 38 45 28 0 0 0 6 0 

Zi Obligatorie E)a) Limba si literatura 
romana 

Scris 137 86 30 11 28 10 7 0 37 14 0 

TOTAL proba E)a) 137 86 30 11 28 10 7 0 37 14 0 

Zi Obligatorie E)c) Matematica Scris 137 73 23 15 16 14 5 0 48 16 0 

TOTAL proba E)c) 137 73 23 15 16 14 5 0 48 16 0 

Zi Alegere E)d) Biologie Scris 62 11 8 1 1 1 0 0 45 6 0 

TOTAL proba E)d) 62 11 8 1 1 1 0 0 45 6 0 

Zi Alegere E)d) Fizica Scris 29 5 1 2 0 1 1 0 13 11 0 

TOTAL proba E)d) 29 5 1 2 0 1 1 0 13 11 0 

Zi Alegere E)d) Geografie Scris 28 28 0 0 5 11 12 0 0 0 0 

TOTAL proba E)d) 28 28 0 0 5 11 12 0 0 0 0 

Zi Alegere E)d) Informatica Scris 17 17 6 6 4 1 0 0 0 0 0 

TOTAL proba E)d) 17 17 6 6 4 1 0 0 0 0 0 

Zi Alegere E)d) Psihologie Scris 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

TOTAL proba E)d) 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 
 

Situatia la examenul de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2013 
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i Din care cu note Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Numa
r 

candi
dati 

nepre
zentat

i 

Numa
r 

candi
dati 

elimin
ati 

5 - 5.99  
Incepator 

Calif. 

6 - 6.99  
Mediu 

7 - 7.99  
Avansat 

8 - 8.99  
Experim. 

9 - 9.99 
 - 

10 

Zi Obligatorie A) Limba si literatura 
romana 

Compete
nte 

64 62 0 15 20 27 0 0 0 2 0 
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TOTAL proba A) 64 62 0 15 20 27 0 0 0 2 0 

Zi Obligatorie C) Limba engleza Compete
nte 

53 51 51 0 0 0 0 0 0 2 0 

TOTAL proba C) 53 51 51 0 0 0 0 0 0 2 0 

Zi Obligatorie C) Limba franceza Compete
nte 

11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL proba C) 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zi Obligatorie D) Competente digitale Compete
nte 

64 62 16 21 20 5 0 0 0 2 0 

TOTAL proba D) 64 62 16 21 20 5 0 0 0 2 0 

Zi Obligatorie E)a) Limba si literatura 
romana 

Scris 64 39 22 12 4 1 0 0 12 13 0 

TOTAL proba E)a) 64 39 22 12 4 1 0 0 12 13 0 

Zi Obligatorie E)c) Matematica Scris 64 31 23 2 3 2 1 0 22 11 0 

TOTAL proba E)c) 64 31 23 2 3 2 1 0 22 11 0 

Zi Alegere E)d) Biologie Scris 47 20 13 4 1 2 0 0 19 8 0 

TOTAL proba E)d) 47 20 13 4 1 2 0 0 19 8 0 

Zi Alegere E)d) Chimie Scris 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

TOTAL proba E)d) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Zi Alegere E)d) Fizica Scris 14 2 1 1 0 0 0 0 5 7 0 

TOTAL proba E)d) 14 2 1 1 0 0 0 0 5 7 0 

Zi Alegere E)d) Informatica Scris 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL proba E)d) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 
Sesiunea august septembrie 2013, note seria curentă 

              

Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 64 45 19 0 35 25 10 10 10 0 0 0 0 
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2.Examen pentru obţinerea atestatului profesional: 

Specializare Inscrisi Reusiti Procent promovabilitate 

Matematica informatica, intensiv 
informatica 

25 25 100% 

      

3.  Examenele pentru obţinerea competenţelor profesionale 

�IVEL 3 

�r. 

crt 

Domeni

ul / 

profil 

Calificarea 

profesională 

�umăr elevi Promovaţi % 

   Inscrişi Prezenţi Absenti Respinsi Promovaţi Fete Băieţi  

   u r u r u r u r u r u u u r 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Tehnic Tehnician în 

automatizǎri 
21 - 21 - - - - - 21 - 5 16 100% - 

2 Tehnic 

(RP) 
Tehnician 

electrotehnist 
11 - 11 - - - - - 11 - 5 6 100% - 

3 Tehnic Tehnician 19  19  - - - - 19  0 19 100% - 

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 2013 
 

      

 
 
        

Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 149 128 21 0 67 59 8 61 22 23 14 2 0 
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transporturi 

4 Tehnic 

(RP) 
Tehnician 

transporturi 
13  13      13  2 11 100%  

5 Tehnic Tehnician în 

industria textilă 
9  9      9  9 0 100%  

6 Tehnic Tehnician în 

prelucrarea 

lemnului 

11  11      11  4 7 100%  

7 Servicii Tehnician în 
activităţi 

economice 

29 - 29 - - - - - 29 - 20 9 100% - 

 Total  113 - 113 - - - - - 113 - 45 68 100% - 

�IVEL 2 – STAGII DE PREGATIRE PRACTICA 

�r. 

crt 

Domeniul / 

profil 

Calificarea 

profesionala 

�umăr elevi Promovaţi % 

   Inscrişi Prezenţi Absenti Respinsi Promovaţi Fete Băieţi  

   u r u r u r u r u r u u u r 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Fabricarea 

produselor 

din lemn 

Tîmplar 

universal 

6        6  3 3 100

% 
 

 Total  6 - 6 - - - - - 6 - 3 3 100

% 

- 
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Anexa nr. 2 
 

REZULTATELE ELEVILOR LA OLIMPIADE ŞI CO�CURSURI ŞCOLARE 
IMPLICAREA ELEVILOR Î� ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

 
1. Anul Şcolar  2007-2008 

 
Sistemul de educaţie şi formare aflat într-o continua schimbare, trebuie să se adapteze la contextul 

fluid în care oamenii trăiesc şi  învaţă astăzi. Această schimbare de mentalitate, de schimbare spre 
dimensiunea europeană, se face simţită tot mai mult şi în şcoală, ceea ce impune construirea unei societăţi 
inclusive, care să ofere posibilităţi egale de acces la învăţarea  de calitate, în care educaţia şi formarea să 
se bazeze prioritar pe nevoile si cerinţele indivizilor. 

• S-a intocmit programe de pregatire pentru elevii care au participat la olimiada faza locala 
precum si la alte concursuri si activitati 

Situatia participarii la olimpiada –faza locala 
Disc fizica chimie info romana geog ist biol mate fran maghiara tehnic 
elev 9 26 10 25 10 10 10 29 7 4 13 

• Participarea la concursul Adolf Haimovici-31-elevi 
• Participarea la Olimpicii Cunoasterii -106 elevi 
• Participarea la Evaluarea in invatamant-13 elevi 

Se remarca o preocupare tot mai mare atat a profesorilor cat si a elevilor pentru participarea la 
concursuri si olimpiade atat la faza locala cat si la faza judeteana. 

 
I. OLIMPIADE SCOLARE – ETAPA JUDETEA�A 

 
�r. 
crt 

Clasa �umele si prenumele Disciplina/ rezultate Profesor 
coordonator 

1 XII C Sireag Marius Olimp. Interdisciplinara tehnica 
- premiul II, etapa judeteana 
 

Bagoly Marton 
Campan Liliana 
Ungur Avram 

2 XI A Kasza Francisc Olimp. Interdisciplinara tehnica 
- premiul III, etapa judeteana 

Bodea Ana 
Campan Liliana 
Fodor Lucia 
Muresan Alex. 
Ungur Avram 
Turai Stefan 

3 XI A Pop Cosmin Dumitru Olimp. Interdisciplinara tehnica – 
mentiune 

Bodea Ana 
Fodor Lucia 
Campan Liliana 
Muresan Alex. 
Ungur Avram 
Turai Stefan 

4 XI C Ardelean Violeta Olimp. Interdisciplinara tehnica – 
mentiune 

Bagoly Marton 
Campan Liliana 
Ungur Avram 

5 XI H  Deack Arnold Olimp. Interdisciplinara tehnica – 
Concurs pe meserii 
Premiul I – faza judeteana, 
calificat la faza nationala- 
Diplona de participare 
Diploma de excelenta 

Moisi Dumitru 
Juca Vasile 

6 XI i Luput Ioana Veronica Olimp. Interdiscipliara tehnica – 
Concurs pe meserii 
Mentiunea I 

Talos Anisoara 
Coste Florica 

7 XII B Gal Krisztina Katalin Concursul de matematica Pop Victor 
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�r. 
crt 

Clasa �umele si prenumele Disciplina/ rezultate Profesor 
coordonator 

aplicata ‘Adolf Haimovici’ – 
premiul III 

8 X D Coman Adriana Concursul de  matematica 
aplicata ‘Adolf Haimovici’ – 
premiul III 

Brisc Adriana 

9 XII B Moise Florica Biologie – mentiune Pasca Liliana 
 
 
III.  SESIU�EA DE REFERATE SI COMU�ICARI 
 
 

Nr. 
Crt. 

Clasa Numele si prenumele Disciplina/ rezultate Profesor 
coordonator 

1 IX F Ienciu Rares Informatica- premiul II Pop Luminita 
2 IX F Bilav Daniel Informatica- mentiune Pop Luminita 
3 X F  Chereji Andrea Chimie- mentiune Mates Viorica 
4 X F  Torje Teodora Chimie- mentiune Mates Viorica 
5 X D Mag Roxana Biologie – premiul III Pasca Liliana 
6 X D Contras Iulia Biologie – premiul III Pasca Liliana 
7 XII B Gal Krisztina Katalin Matematica- mentiunea III Pop Victor 
8 X D Vetisan Vasile 

Cozma Alexandru 
Fizica- mentiune Pop Olimpia 

 
 
IV. CO�CURSUL DE I�FORMATICA APLICATA – CIA 

  MENTIUNE- ELEVII : 
-Ticus Andrei IX D 
- Szekely Cosmina IX F  prof. Mag Laura 
- Vaida Naiza IX F 
- Santa Claudiu IX F 
- Blaga Radu X F 
 

V. FESTIVALUL STII�TEI  
            DIPLOMA DE PARTICIPARE- ELEVILOR : 
      
     Martin Claudia XI F 
     Remes Florin XI F   prof coord. Balazs Iosif 
 
 
VI. OLIMPICII  CU�OASTERII 

Desfasurat in doua etape, cu urmatoarele rezultate: 
 
LIMBA SI LITERATURE ROMA�A – ETAPA I 
 
Locul I – Faza nationala: 
 
Lipo Ioana XII D 
Gheti Roxana XII F 
Chirila Denisa XII F 
Garz Florina XII F 
Hurban Amalia XII F 
Pop Cristina XII F 

 
Locul II – Faza nationala: 
 
Biris Ramona XII D 
Hopide Florina XII D 
Opris Pamela XII D 
Vincze Mihai XII F 



 
Locul II -  Faza judeteana : 
 
Gui Diana XII D 
Filip Ionica XII F 
 
 

Locul III – Faza Judeteana 
 
Lada Alexandra XI D 
Oprea Nicoleta XII F 
Sauca Vlad XII F 
Szabo Aniko XI D 

 
Mentiune – Faza Judeteana 

 
Oros Alina XII F 

Moisi Beniamin XII F 
 
MATEMATICA: 
 
Oprea Bogdan X F – locul III- faza judeteana – etapa I 

- locul I-  faza judeteana, locul II faza nationala- etapa II 
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Locul III – faza judeteana 
 
    Muresan Nicolae IX D 
    Ticus Andrei Sergiu IX D 
    Coman Adriana X D 
    Mag Roxana X D 
 
    Mentiune – faza judeteana: 
 
    Blaga Anda X D 
    Gui Anamaria X D 
    Pop Cristina X D 
    Sabau Marius X D 
 

VII. CO�CURSUL DE MATEMATICA – CA�GURUL 
 

- Diploma de participare si cel mai mare punctaj – Gutui Adrian Pavel X G 
    - Mentiune – Coman Sorin Ionut X F 
 
 

VIII. CO�CURS SPORTIV 
 
    Clasa a XII –a E – echipa de handball – mentiune la faza judeteana 
 Boros Szabolcs 

Balla Rudolf 
Somogy Nandor  prof coord. Ghiran Alexandru 
Pasca Robert 
Gall Gabor 

 
 
 

IX. CO�CURSUL �ATIO�AL ‘MESAJUL MEU A�TIDROG’ 
  

LOCUL I – FAZA JUDETEA�A – sectiunea MUZICA cu piesa “Deschde-ţi ochii” 
PREMIUL SPECIAL – FAZA �AŢIO�ALĂ 
Elevii: 

- Cozma Alexandru X D 
- Ciobanu Lavinia X D 
- Neaga Lorena IX D 

X. CO�CURS DE PROIECTE DE MEDIU   
PROIECTUL ECOLOGIC  ‘ECO EDUCATIA PE�TRU U� ORAS EUROPEA�’ 
LOCUL I – FAZA JUDETEA�A – ELEVILOR CERCULUI DE ECOLOGIE BIOS, 
Prof. Coord. Mag Laura, Pasca Liliana, elevi reprezentanti – Ardelean Mona XI D,  Gale Anca XI D 
LOCUL III – FAZA �AŢIO�ALĂ 
 
XI. CO�CURSUL PE TEME DE PROTECTIA CO�SUMATORULUI ‘ALEGE , ESTE 

DREPTUL TAU !’  
LOCUL I – FAZA JUDETEA�A – ELEVA ARDELEA� MO�A XI D 

XII. CO�CURS �ATIO�AL DE PRODUSE FI�ALE ALE PROIECTELOR DE COOPERARE 
EUROPEA�A. 

PRODUSUL FI�AL AL PROIECTULUI LI�GVISTIC ROMA�IA- SUEDIA 
‘BO�DS’ PROF. COORD. BRABA� ALI�A – ME�TIU�E- FAZA �ATIO�ALA- 
eleva  POP CRISTI�A RALUCA XII F 
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2.  Anul Şcolar  2008-2009 
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3. Anul şcolar 2009-2010 
 

OLIMPIADE  SI CO�CURSURI  SCOLARE  
�r. 
Crt. 

�umele si prenumele Clasa Disciplina / rezultate Prof . coord. 

1 OPRIS ALINA LAURA XI LOCUL  I - OLIMPIADA TEHNICA- 
TEHNICIAN IN ADMINISTRATIE – 
F. JUD; 
MENTIUNE – F. NATIONALA 

NOSAL MARIANA 
CRISTEA CORINA 

2 POP IONUT XII LOCUL  I - OLIMPIADA TEHNICA- 
TEHNICIAN IN AUTOMATIZARI – 
F. JUD. 

CAMPAN LILIANA 
UNGUR AVRAM  
BAGOLY MARTON 

3 TULKOS SZABOLCS XI LOCUL  I - OLIMPIADA TEHNICA- 
TEHNICIAN IN AUTOMATIZARI – 
F. JUD 

CAMPAN LILIANA 
UNGUR AVRAM  
BAGOLY MARTON 

4 RACSAK STEFAN 
CRISTIAN 

XII LOCUL II - OLIMPIADA TEHNICA- 
TEHNICIAN  MECATRONIST – F. 
JUD; 
DIPLOMA DE PARTICIPARE – F. 
NATIONALA; 
DIPLOMA DE EXCELENTA PT. 
REZULTATE SI CALIFICARE F. 
NATIONALA; 
LOCUL III – PARTICIPARE LA 
SIMPOZIONUL NATIONAL 
,,EDMOND NICOLAU “ 

BODEA ANA 
BAGOLY MARTON 

5 TALOS IONUT CRISTIAN X PREMIUL II – CONCURSUL DE 
INFORMATICA APLICATA C.I.A 

MAG LAURA 

6 IOSIF ADELINA XII LOCUL II - OLIMPIADA TEHNICA- 
TEHNICIAN IN AUTOMATIZARI – 
F. JUD 

CAMPAN LILIANA 
UNGUR AVRAM  
BAGOLY MARTON 

7 MUDURE BIANCA XI LOCUL II - OLIMPIADA TEHNICA- 
TEHNICIAN IN ADMINISTRATIE – 
F. JUD 

NOSAL MARIANA 
CRISTEA CORINA 

8 FEHER SZILARD XI LOCUL II - OLIMPIADA TEHNICA- 
TEHNICIAN IN AUTOMATIZARI – 
F. JUD 

CAMPAN LILIANA 
UNGUR AVRAM  
BAGOLY MARTON 

9 OLTEAN GHITA ALIN X LOCUL II – OLIMPIADA TEHNICA CAMPAN LILIANA  
UNGUR AVRAM  
BODEA ANA 

10 GIRBE GABRIELA 
MARIA 

XI PREMIUL III – CONCURSUL DE 
MATEMATICA APLICATA ,,A. 
HAIMOVICI “ 

BRISC  ADRIANA 

11 MUDURE BIANCA XI PREMIUL III – CONCURSUL DE 
MATEMATICA APLICATA ,,A. 
HAIMOVICI “ 

BRISC ADRIANA 

12 PRIAN ALINA XII LOCUL III - OLIMPIADA 
TEHNICA- TEHNICIAN IN 
AUTOMATIZARI – F. JUD 

CAMPAN LILIANA 
UNGUR AVRAM  
BAGOLY MARTON 

13 ANTAL ROBERT XI LOCUL II - OLIMPIADA TEHNICA- 
TEHNICIAN IN AUTOMATIZARI – 
F. JUD 

CAMPAN LILIANA 
UNGUR AVRAM  
BAGOLY MARTON 

14 VETISAN VASILE XII LOCUL III - OLIMPIADA 
TEHNICA- TEHNICIAN IN 
ADMINISTRATIE – F. JUD 

NOSAL MARIANA 
CRISTEA CORINA 

15 NEAGA LORENA 
GABRIELA 

XI LOCUL III - OLIMPIADA 
TEHNICA- TEHNICIAN IN 
ADMINISTRATIE – F. JUD 

NOSAL MARIANA 
CRISTEA CORINA 

16 COMAN ALINA X MENTIUNE – OLIMPIADA 
TEHNICA – SERVICII- F. JUD. 

NOSAL MARIANA 

17 COMAN ADRIANA 
ANGELA 

XII MENTIUNE - OLIMPIADA 
TEHNICA- TEHNICIAN IN 
ADMINISTRATIE – F. JUD 

NOSAL MARIANA 
CRISTEA CORINA 

18 JULA ALEXANDRU 
OVIDIU 

XI MENTIUNE – CONCURS 
PROFESIONAL – MECANIC AUTO 

ISPAS GAVRIL 
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�r. 
Crt. 

�umele si prenumele Clasa Disciplina / rezultate Prof . coord. 

19 CUIBUS ROXANA X MENTIUNE – SESIUNEA DE 
REFERATE SI COMUNICARI 
STIINTIFICE- INFO 
MENTIUNE – SESIUNEA DE 
REFERATE SI COMUNICARI 
STIINTIFICE - MATE 

POP LUMINITA 
 
 
 
POP VICTOR 

20 TIRLE IZABELLA X MENTIUNE – SESIUNEA DE 
REFERATE SI COMUNICARI 
STIINTIFICE - MATE 

POP VICTOR 

21 HENDRE NICOLETA IX MENTIUNE – SESIUNEA DE 
REFERATE SI COMUNICARI 
STIINTIFICE - MATE 

ISPAS OANA 

22 VARGA CARMEN  IX MENTIUNE – SESIUNEA DE 
REFERATE SI COMUNICARI 
STIINTIFICE - MATE 

ISPAS OANA 

 
 

II. CO�CURSUL ,,SA�ITARII PRICEPUTI “ – ETAPA JUDETEANA 
- LOCUL 4 – ECHIPAJUL  

 
 

III. ELEVI CARE AU CO�TRIBUIT LA ORGA�IZAREA SIMPOZIO�ULU              
     ,, EMO�D �ICOLAU “ 

X B 
- COMAN ALINA  
- COSMA MADALINA 
- GLIGOR LOREDANA  
- PALCE BIANCA 
- BUBOI DANIELA 
- TALOS IONUT 
- OLTEAN LAURENTIU 

XI A  
- LABOU CRISTIAN 
- PADUREAN CALIN 
- GECZI ALEXANDRU 
- REDES CATALIN 

 
XII A 

- TICUS PAUL 
- COSMA CRISTIAN 
- PORTAN GHEORGHE 
- MORAR RAMONA  

XII C 
- TATAR MIHAI 
- IOSIF ADELINA 
- PRIAN ALINA 
- CIORDAS ADRIANA 
- HULUJAN FLORICA 

XIID  
- CONTRAS IULIA 

XII F 
- ELEKES LARISA 
- OSAN CATALIN 

XII G 
- VARODI ADRIAN  
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4. Anul şcolar 2010-2011 
 

OLIMPIADE  SI CO�CURSURI  SCOLARE  
- OPRIS ALI�A LAURA – CLS. XII D ME�TIU�E , OLIMPIADA TEH�ICA- 

TEH�ICIA� I� ADMI�ISTRATIE , FAZA JUDETEA�A  
 
�r. 
Crt. 

�umele si prenumele Clasa Disciplina / rezultate Prof . coord. 

1 TULKOS SZABOLCS XIIA LOCUL  II - OLIMPIADA 
TEHNICA- TEHNICIAN IN 
AUTOMATIZARI – F. JUD, 
PARTICIPAREA IN 
PROIECTUL LEONARDO- 
STAGII DE PREGATIRE 
PRACTICA IN GERMANIA, 
OBTINEREA DE 
COMPETENTE  EUROPASS 

CAMPAN LILIANA 
UNGUR AVRAM  
BAGOLY MARTON 

2 FEHER SZILARD XIIA LOCUL III - OLIMPIADA 
TEHNICA- TEHNICIAN IN 
AUTOMATIZARI – F. JUD 

CAMPAN LILIANA 
UNGUR AVRAM  
BAGOLY MARTON 

3 GIRBE GABRIELA 
MARIA 

XIID MENTIUNE – CONCURSUL 
DE MATEMATICA 
APLICATA ,,A. HAIMOVICI 
“- FAZA JUD. 

BRISC  ADRIANA 

4 BLIDAR MIHAI XIIF LOCUL I- OLIMPIADA 
NATIONALA A SPORTULUI 
SCOLAR, DISCIPLINA- 
FOTBAL – FAZA JUD. 

GHIRAN 
ALEXANDRU 

5 CHIS ANDREI XIIF LOCUL I- OLIMPIADA 
NATIONALA A SPORTULUI 
SCOLAR, DISCIPLINA- 
FOTBAL – FAZA JUD. 

GHIRAN 
ALEXANDRU 

6 ARDELEAN 
CLAUDIA 

XIIF PARTICIPAREA LA 
FESTIVALUL ,,FANTANA 
DORULUI “ SI ACTIVITATI 
CULTURAL –ARTISTICE  

 

7 FODOCA TEODORA XII F PARTICIPAREA LA 
FESTIVALUL ,,FANTANA 
DORULUI “ SI ACTIVITATI 
CULTURAL –ARTISTICE 

 

8 BILAV DANIEL XIIF REZULTATE F. BUNE IN CEI 
4 ANI LA SESIUNEA DE 
REFERATE SI COMUNICARI 
– INFORMATICA, SI LA LB. 
ROMANA 

POP LUMINITA 

9 IENCIU RARES XIIF REZULTATE F. BUNE IN CEI 
4 ANI LA SESIUNEA DE 
REFERATE SI COMUNICARI 
– INFORMATICA 

POP LUMINITA 

10 SANTA CLAUDIU  XII F REZULTATE BUNE LA 
FAZA.JUD. – OLIMP. 
ROMANA 

OPRIS LAURA 

11 MUDURE BIANCA  XIID REZULTATE BUNE LA FAZA 
JUD. – OLIMPIADA 

NOSAL MARIANA 
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�r. 
Crt. 

�umele si prenumele Clasa Disciplina / rezultate Prof . coord. 

TEHNICA  
12 NEAGA LORENA  XIID REZULTATE BUNE LA FAZA 

JUD. – OLIMPIADA 
TEHNICA  

NOSAL MARIANA 

13 POP DANA ROXANA XIID REZULTATE BUNE – 
CONCURSUL DE 
MATEMATICA APLICATA 
,,A. HAIMOVICI “ 

BRISC ADRIANA 

14 RAD FLORENTINA  XIID REZULTATE BUNE – 
CONCURSUL DE 
MATEMATICA APLICATA 
,,A. HAIMOVICI “ 

BRISC ADRIANA 

15 BREJE IONUT XIIA PARTICIPAREA IN 
PROIECTUL LEONARDO- 
STAGII DE PREGATIRE 
PRACTICA IN GERMANIA, 
OBTINEREA DE 
COMPETENTE  EUROPASS 

 

 

5. Rezultatele elevilor la concursuri şi activităţi extracurriculare  
An şcolar 2011-2012 

 
I. PREMIUL  DE  O�OARE 

COMA�  ALI�A FLORI�A  - MEDIA 9,84 
 

II. OLIMPIADE  ŞI CO�CURSURI  ŞCOLARE  

�r. 
Crt. 

�umele si prenumele Clasa Disciplina / rezultate Prof . coordonator 

1 LUCACIU BIA�CA IX B • CONCURSUL 
NAŢIONAL DE 
MATEMATICĂ 
APLICATĂ “ADOLF 
HAIMOVICI” – 
PREMIUL  I 

PREMIATĂ DE PRIMARIA 
ORAŞULUI CU DIPLOMĂ DE 
EXCELENŢĂ 

• PARTICIPARE LA 
ETAPA �ATIO�ALĂ – 
ME�ŢIU�E 

BRISC ADRIA�A 

2 U�GUR MARI�A 
TATIA�A 

IXB • CONCURSUL 
NAŢIONAL DE 
MATEMATICĂ 
APLICATĂ “ADOLF 
HAIMOVICI” – 
PREMIUL  II 

PREMIATĂ DE PRIMARIA 
ORAŞULUI CU DIPLOMĂ DE 
EXCELENŢĂ 

• PARTICIPARE LA 

BRISC ADRIA�A 
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�r. 
Crt. 

�umele si prenumele Clasa Disciplina / rezultate Prof . coordonator 

ETAPA �ATIO�ALĂ – 
ME�ŢIU�E 

3 LUCACIU BIA�CA IXB OLIMPIADA DE LIMBA ŞI 
LITERATURA ROMÂNĂ, faza 
judeţeană- MENŢIUNE 

FIT LUCIA 

4 MAROSA� SILVIA XI F • OLIMPIADA TEHNICĂ 
INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI 
PIELĂRIE, faza judeţeană- 
LOCUL II  

• DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE LA 
OLIMPIADA 
NAŢIONALĂ 

TALOŞ 
A�IŞOARA 
U�GUR AVRAM 
COSTE FLORICA 

5 HE�DRE 
�ICOLETA 

XI E • OLIMPIADA TEHNICĂ 
FABRICAREA PRODUSELOR 
DIN LEMN  

• DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE LA 
OLIMPIADA 
NAŢIONALĂ 

MOISI DUMITRU  
JUCA VASILE 

6 VIG ROBERT XI E OLIMPIADA TEHNICĂ 
FABRICAREA PRODUSELOR 
DIN LEMN,etapa judeţeană  - 
LOCUL II 

MOISI DUMITRU  
JUCA VASILE 

7 ZSIGO CSABA 
JOZSEF 

XI A OLIMPIADA TEHNICĂ 
ELECTRONICĂ ŞI 
AUTOMATIZĂRI,etapa 
judeţeană  - LOCUL II 

BAGOLY 
MARTO� 
CÂMPA� 
LILIA�A  
U�GUR AVRAM 

8 REMES MIHAI 
DOREL 

XI A OLIMPIADA TEHNICĂ 
ELECTRONICĂ ŞI 
AUTOMATIZĂRI,etapa 
judeţeană  - LOCUL III 

BAGOLY 
MARTO� 
CÂMPA� 
LILIA�A  
U�GUR AVRAM 

9 SAV HORATIU XI A OLIMPIADA TEHNICĂ 
ELECTRONICĂ ŞI 
AUTOMATIZĂRI,etapa 
judeţeană  - MENŢIUNE 

BAGOLY 
MARTO� 
CÂMPA� 
LILIA�A  
U�GUR AVRAM 

10 DUMA CĂTĂLI� IXB CONCURS NAŢIONAL DE 
INFORMATICĂ APLICATĂ- 
SECTIUNEA TIC- MENŢIUNE 
 

U�GUR AVRAM 

11 VA�CEA IOA�A IX B PROIECT “ÎNVINGĂTOR PRIN 
ARTĂ”- PREMIUL I 

KOVACS 
ZOLTA� 

12 IFTIMIA MARCELA IX C PROIECT “ÎNVINGĂTOR PRIN 
ARTĂ” – PREMIUL II 

KOVACS 
ZOLTA� 

13 POP SERGIU  IX C PROIECT “ÎNVINGĂTOR PRIN 
ARTĂ” – PREMIUL II 

KOVACS 
ZOLTA� 

14 GASPAR ZSOLT IX C PROIECT “ÎNVINGĂTOR PRIN 
ARTĂ” – PREMIUL II 

KOVACS 
ZOLTA� 

15 ROSA� MADALI�A  IX C PROIECT “ÎNVINGĂTOR PRIN KOVACS 



 14 

�r. 
Crt. 

�umele si prenumele Clasa Disciplina / rezultate Prof . coordonator 

ARTĂ” – PREMIUL III ZOLTA� 
16 LUCACIU BIA�CA IXB CONCURS JUDEŢEAN DE 

CONSILIERE ŞCOLARĂ PRIN 
ART-TERAPIE ‘’ EXPRIMĂ-TE 
LIBER’’-  IMPACT 
PSIHOLOGIC 

BÎRSA� 
CAMELIA 

17 PAP ALI�A 
 
TAMBA 
ALEXA�DRA 
ARDELEA� DE�ISA 
BALOG ALI� 
RĂZVA� 
MUREŞA� 
ALEXA�DRA 
VA�CEA IOA�A 
VEDI�AŞ ROXA�A 
GLIGOR RĂZVA� 
RED�IC CĂTĂLI� 
OPRIŞ LAVI�IA 
GALE DE�ISA 
CHIS CRISTI�A 
POP SERGIU 
ROŞA� MĂDĂLI�A 

IXC 
 
XC 
XC 
IXB 
 
IXB 
IXB 
XC 
IXB 
XC 
IXB 
XC 
XC 
XC 

CONCURSUL NAŢIONAL 
“UMBRELA VERDE”, EDITIA a 
III-a 2012, secţiunea DESEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECTIUNEA FOTOGRAFIE 

KOVACS 
ZOLTA� 

18 ECHIPAJUL : 
LUCACIU BIA�CA 
ARDELEA� SERGIU 
MAC ALEXA�DRU 
DUMA CATALI� 
GALEA DAVID 
MARCUS RAUL 

IXB CONCURSUL ,,SANITARII 
PRICEPUTI” – LOCUL II 

KOVACS 
ZOLTA� 

19 COSARCA ADRIA�  XIIB – CONCURSUL 
JUDEŢEAN  DE  
CONSILIERE ŞCOLARĂ 
PRIN ARTTERAPIE 
“EXPRIMĂ-TE LIBER!” 

- CONCURSUL 
“MESAJUL MEU 
ANTIDROG” 

- CONCURSUL DE 
DESENE “YOUR HOPE 
IN YOUR HANDS”  

BÎRSA� 
CAMELIA 

20 CAMARA� PAUL XIIB – DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE LA 
CONCURSUL JUDEŢEAN  
DE      

      CONSILIERE ŞCOLARĂ 
PRIN ARTTERAPIE 
“EXPRIMĂ-TE LIBER!” 

      ŞI LA CONCURSUL 
“MESAJUL MEU ANTIODROG 

BÎRSA� 
CAMELIA 

21 ARDELEA� 
TEODORA 

XIIB – DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE LA 
CONCURSUL JUDEŢEAN  
DE    

BÎRSA� 
CAMELIA 
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�r. 
Crt. 

�umele si prenumele Clasa Disciplina / rezultate Prof . coordonator 

      CONSILIERE ŞCOLARĂ 
PRIN ARTTERAPIE 
“EXPRIMĂ-TE LIBER!” 

 
6. Rezultatele elevilor la concursuri şi activităţi extracurriculare 

Anul şcolar 2012-2013 
I. PREMIUL  DE  O�OARE 

GAVRILUT ESTERA DA�IELA  - MEDIA – 9,75 
ŞI 
REMES MIHAI DOREL – MEDIA 9,75 
 

II. OLIMPIADE  SI CO�CURSURI  SCOLARE  
�r. 
Crt. 

�umele si prenumele Clasa Disciplina / rezultate Prof . coord. 

1 NOSAL RAUL IXC PREMIUL  II – OLIMPIADA 
DE BIOLOGIE FAZA 
JUDETEANA; 
 
DIPLOMA DE 
PARTICIPARE LA FAZA 
NATIONALA; 
PREMIAT DE PRIMARIA 
ORASULUI CU DIPLOMA 
DE EXCELE�TA 
 
ME�TIU�E – OLIMPIADA 
DE FIZICA FAZA 
JUDETEANA 

PASCA LILIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOISI FLORINA 

2 UNGUR MARINA XB – PREMIUL  I 
CONCURSUL NATIONAL DE 
MATEMATICA APLICATA 
“ADOLF HAIMOVICI”, FAZA 
JUDETEANA 
 
 PREMIATA DE PRIMARIA 
ORASULUI CU DIPLOMA 
DE EXCELE�TA 
 
DIPLOMA DE 
PARTICIPARE  LA ETAPA 
NATIONALA  
 
 
 
 

BRISC ADRIANA 

3  
LUCACIU BIANCA 

X B – PREMIUL  II 
CONCURSUL NATIONAL DE 
MATEMATICA APLICATA 
“ADOLF HAIMOVICI”, FAZA 
JUDETEANA 
 

BRISC ADRIANA 
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�r. 
Crt. 

�umele si prenumele Clasa Disciplina / rezultate Prof . coord. 

PREMIATA DE PRIMARIA 
ORASULUI CU DIPLOMA 
DE EXCELE�TA 
DIPLOMA DE  
PARTICIPARE  LA ETAPA 
NATIONALA  
 

- PREMIUL II  
OLIMPIADA DE LIMBA SI 
LITERATURA ROMANA – 
FAZA JUDETEANA 

- ME�TIU�E  
OLIMPIADA DE ENGLEZA 
FAZA JUDETEANA 

 
 
 
 
 
 
FIT FLORINA 
 
 
 
LAPADAT 
CARMEN 

4 BERKI SZILARD XI E - PREMIUL  I   
OLIMPIADA TEHNICA 
FABRICAREA PRODUSELOR 
DIN LEMN , FAZA 
JUDETEANA 
 
 DIPLOMA DE 
PARTICIPARE LA 
OLIMPIADA �ATIO�ALA 
PREMIAT DE PRIMARIA 
ORASULUI CU DIPLOMA 
DE EXCELE�TA 

MOISI DUMITRU 
ADRIDAN TEODOR 

5 DANO ROLLAND XIE PREMIUL II 
OLIMPIADA TEHNICA 
FABRICAREA PRODUSELOR 
DIN LEMN , FAZA 
JUDETEANA 

 

MOISI DUMITRU 
ADRIDAN TEODOR 

6 MAROSAN SILVIA  XII F PREMIUL  III 
OLIMPIADA TEHNICA 
INDUSTRIE TEXTILA SI 
PIELARIE 
 
 

TALOS ANISOARA 
UNGUR AVRAM 
COSTE FLORICA 

 
7 
8 
9 

ECHIPAJ: 
DUMA CATALIN 
LUCACIU BIANCA 
VANCEA IOANA 

XB PREMIUL I  
CONCURSUL NATIONAL 
“ETICA DINCOLO DE 
SCOALA ”, SECTIUNEA 
ETICA PROFESIONISTILOR 
CONTABILI, FAZA 
JUDETEANA  
PREMIUL I  
CONCURSUL NATIONAL 
“ETICA DI�COLO DE 
SCOALA ”, SECTIUNEA 
ETICA PROFESIONISTILOR 
CONTABILI, FAZA 
NATIONALA  

NOSAL MARIANA 

10 LUCACIU BIANCA XB Diploma de participare la etapa BIRSAN CAMELIA 
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�r. 
Crt. 

�umele si prenumele Clasa Disciplina / rezultate Prof . coord. 

judeteana a Concursului de 
Consiliere Scolara prin Art-
terapie 

11 COSARCA ELIZA IXB Diploma de participare la etapa 
judeteana a Concursului de 
Consiliere Scolara prin Art-
terapie 

BIRSAN CAMELIA 

12 POP ALINA IXB Diploma de participare la etapa 
judeteana a Concursului de 
Consiliere Scolara prin Art-
terapie 

BARSAN CAMELIA 

13 KELEMEN ERVIN  XIII 
H 

LOCUL  I 
  la Concursul Cangurul 
Lingvistic – sectiunea  engleza- 
germana 

DINISTRIANU DAN 

14 VEDINAS ROXANA XIC LOCUL II 
la Concursul Cangurul 
Lingvistic – sectiunea  engleza- 
germana 
 

TAMAS LILIANA 

15 CHIS CRISTINA XIC LOCUL III 
la Concursul Cangurul 
Lingvistic – sectiunea  engleza- 
germane 
 

TAMAS LILIANA 

16 HIRIS PAUL DANIEL XIB Diploma de participare la 
Concursul Cangurul Lingvistic 
– sectiunea limba franceza 

MOCAN CAMELIA 

17 DAVID MADALINA 
ADELA 

XIB Diploma de participare la 
Concursul Cangurul Lingvistic 
– sectiunea limba franceza 

MOCAN CAMELIA 

18 COMAN ADELINA 
CRINA 

XIB Diploma de participare la 
Concursul Cangurul Lingvistic 
– sectiunea limba franceza 

MOCAN CAMELIA 

19 BIRIS PAULA IXB PREMIUL SPECIAL 
PE�TRU AUTE�TICITATE 
(IMPREUNA CU GRUPUL DE 
ELEVI VOLUNTARI) 
LA CO�CURSUL 
�ATIO�AL DE DA�S 
“IMPREU�A PE�TRU 
VIITOR”, SECTIUNEA DANS 
TRADITIONAL- ETAPA 
REGIONALA 
 

 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

LUCACIU BIANCA 
DUMA CATALIN 
ARDELEAN SERGIU 
MAC ALEX 
OPRIS LAVINIA 
MOISI FLORIN 

XB 
XB 
XA 
XB 
XB 
XB 

LOCUL  I 
CONCURSUL “SA�ITARII 
PRICEPUTI”, FAZA 
JUDETEANA 

KOVACS ZOLTAN 

26 
27 

POP ALEXANDRA 
SALCUDEAN 

IXF LOCUL II 
SESIUNEA DE REFERATE SI 

MOCAN CAMELIA 



 18 

�r. 
Crt. 

�umele si prenumele Clasa Disciplina / rezultate Prof . coord. 

CLAUDIA COMUNICARI- LIMBA 
FRANCEZA 

28 
29 
30 
31 

LUCACIU BIANCA 
DUMA CATALIN 
ARDELEAN SERGIU 
SAUTE ANDREI 

XB 
XB 
XA 
XA 

 
CONCURSUL  “CU VIATA 
MEA APAR VIATA” 
 
 

UNGUR AVRAM 

32 ECHIPA: 
BUZA CLAUDIU 
IFTIMIA MARCELA 
TURCAS ADELA 

XC CONCURS “GRAFFITI”  

33 ECHIPA: 
JOZSA IASMINA 
MALADEAN 
GEORGIANA 
SIPOS ANDRADA 

XC CONCURS “GRAFFITI”  

34 MOGA PAUL XC CONCURS “GRAFFITI”  
35 CHIS CRISTINA XIC CONCURS “GRAFFITI”  
36 CHIS GHEORGHE XIID CONCURS “GRAFFITI”  
37 CHIS DANIEL XIIIG CONCURS “GRAFFITI”  
38 ECHIPA: 

CODAT BIANCA 
SAUTE ANDREI 

XA CONCURS “GRAFFITI”  

39 DAMNER PAUL XE CONCURS “GRAFFITI”  
40 ECHIPA: 

UNGUR LARISA 
NEAGA GABRIELA 
SABOU-FIT MARIUS 

XIIC CONCURS “GRAFFITI”  

41 UNGUR MARINA XB OLIMPIADELE CUNOSTERII 
– MATEMATICA- DIPLOMA 
DE EXCELENTA (118 
PUNCTE) 

BRISC ADRIANA 

42 LUCACIU BIANCA XB OLIMPIADELE CUNOSTERII 
– MATEMATICA (82 
PUNCTE) 

BRISC ADRIANA 

43 NOSAL RAUL IXC OLIMPIADELE CUNOSTERII 
– MATEMATICA (78 
PUNCTE) 

BRISC ADRIANA 

44 POP ALINA  OLIMPIADELE CUNOSTERII 
– MATEMATICA (70 
PUNCTE) 

 

 



�r. 

Crt. 

Parteneriate Scoala 

1  Proiect Educativ National “Reducerea violentei in scoala” Liceul Teoretic “T Arghezi” 

Craiova 

2 Contract de parteneriat cu Facultatea de automatica si 

calculatoare 

Universitatea Tehnica Cluj-Napoca 

3 Parteneriat Pregatirea pentru cariera Scoala gimnaziala “Silvania” 

4 Proiect educational ”Calitate, performanta si instruire prin 

experiment”  

Grup scolar tehnic Resita, jud.Caras 

Severin 

5 Proiect educational ”Calitate, performanta si instruire prin 

experiment” 

Colegiul Tehnic Energetic Cluj 

Napoca 

6 Proiect educational ”Creativitate si inovatie in curriculumul 

scolar pentru clasele liceale” 

Clubul de cercetare Tehnico-

Stiintifica de Excelenta si Colegiul 

Tehnic auto Focsani, jud. Vrancea 

7 Proiect educational ”Creativitate si inovatie in curriculumul 

scolar pentru clasele liceale” 

Colegiul “Aurel Vijoli”Fagaras, jud. 

Brasov 

8 Proiect educational ”Creativitate si inovatie in curriculumul 

scolar pentru clasele liceale” 

Colegiul Tehnic Energetic Râmnicu 

Vâlcea 

9 Proiect de security marketing-Prevenirea iolentei si a 

delincventei juvenile in scoli 

Politia Orasului Şimleu Silvaniei 

10 Proiect partenerial “Moralia in scoli” Asociatia Moralia Şimleu Silvaniei 

11 Protocol de colaborare Politia Orasului Şimleu Silvaniei 

12 Protocol de colaborare Directia generala de asistenta 

sociala si protectia copilului Zalau 

13 Proiect educativ “Invatam sa daruim” Nosal Mariana 

14 Proiect educativ “Pedagogie Muzeala” Lepadat Carmen-Colegiul National 

“SBarnutiu” Simleu Silvaniei 

15 Proiect educativ “Parinti-copii-scoala” Nosal Mariana 

16 Proiect Educational “Eco-Turism” Nosal Mariana 

17 Proiect Educational EcoProvocarea Liceul Pedagogie “Gh Şincai” 

18 Parteneriat Educational ”O picatură din iubirea lui 

Dumnezeu” 

Biserica ortodoxa 

19 Concurs National “Umbrela verde” Cîmpan Liliana, Pasca Liliana,  

20 Proiectul POSDRU/90/2.1/S/62356  -”Stagii de pregatire 

practica de calitate- elevi mai bine pregatiti pentru 

piata muncii” 

parteneriat activ şi eficient, extins la 

nivelul a 4 judeţe (Gorj,Timis, Alba, 

Sălaj) 

21 POSDRU/90/2.1/S/60004, este initiat de Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Hunedoara – obiectivul general al 

proiectului este dezvoltarea competenţelor practice 

Jud Hunedoara, Jud Braşov şi 

jud.Sălaj 

22 Proiectul de voluntariat „PORFIDO” 
a fost initiat in 2008 de catre fondatorul Centrului Cultural 

Italian din Oradea, Ercole Raimondo 

Institutul „Andrea Pozzo” 

Trento,Italia;  Liceul de arta Oradea; 

C.T.”C.Brâncusi” Oradea; 

C:T.”I.Maniu”Şimleu Silvaniei; 

Liceul Don Orione Oradea 

23 Proiect Sectorial Leonardo Da Vinci, proiect nr: LLP-
LdV/IVT/2009/RO/015.     “EXPERIENTE DE LUCRU 

EUROPENE PENTRU O BUNA INTEGRARE PE PIATA 

MUNCII” 

Polonia-Wroclaw 

Germania –Leipzig 
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�r. 

Crt. 

Parteneriate Scoala 

“Life Long Learning Program”/“Educaţie pe tot parcursul 

vieţii” 

24 Protocol de parteneriat-practică efectuată sub forma firmei 

de exerciţiu “Bourbon Collection” SRL 

SC Bourbon  SRL 

25 Protocol de parteneriat-practică efectuată sub forma firmei 

de exerciţiu “FE Acqua Clean” SRL 

SC Euro Trans Universal SRL 

26 Acord de parteneriat educaţional Colegiul Economic “N. Titulescu” 

27 Protocol de colaborare Colegiul Economic “Gh. Dragoş” 

28 Protocol de colaborare şi Proiect de prevenire a consumului 

de alcool în rândul tinerilor 

Agenţia Naţională Antidrog 

Direcţia pentru Tineret şi Sport Sălaj 

29 Proiect Comenius bilateral SAME – Support Activities for 

a Multicultural Education/ Activităţti suport pentru o 

educaţie multiculturală (2013- 2015) 

Colegiul Luzzati Gramsci din 

Veneția, Italia 

30 Proiect „Sănatatea-prioritate”  

 

Cabinetul Medical Şcolar şi Crucea 

Roşie 

31 Parteneriat-Antreprenoriatul in mediul rural Asociaţia Integra România,Oradea 

32 Parteneriat „Unitate şi diversitate în Uniunea 

Europeană-Cetăţenie europeană activă” 

Colegiul Tehnic „Traian Vuia” 

Oradea 

33 Parteneriat educaţional-Schimb de experienţă Csepel-Sziget Secondary 
Technical Vocational, Budapesta; 

Ungaria,  
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�r crt Calificarea Agentul Economic Localitatea Tutorele 

1 Prelucrarea  

lemnului 

SC SIMEX SA SIMLEU-SILVANIEI LADA FLORIAN, DIRECTOR RESURSE 
UMANE/LIPO TRAIAN 

2 SC SIMEX PLUS SA SIMLEU-SILVANIEI BUGHE VASILE, DIRECTOR GENERAL 
3 Mecanic  

şi 

Tehnician 

Transporturi 

SC MAGURA AUTRANSPORT SIMLEU-SILVANIEI POP TEODOR 

4 SC GASPARAUTOSERV SRL PERICEI GASPAR         ,ADMINISTRATOR 

5 SC HUN AUTOSERV SRL PERICEI  

6 TUR CENTO TRANS SRL ZALAU FAGARAS ADRIAN 

7 SC GALIMAR TRANS SRL VALCAU DE JOS GAL LIVIU ADMINISTRATOR 

8 SC TRANS BITUM SRL IP FLORUT CRISTIAN 

9 SC TRANS BITUM SRL IP BISTRAN TRAIAN 

10 SC TRANS BITUM SRL IP POP VASILE-COORDONATOR  

11 SC COSTIUI SRL SIMLEU-SILVANIEI ANDREICA DORIN 

12 SC TUNING SILVANIA MOTO SRL SIMLEU-SILVANIEI LAZA OVIDIU 

13 SC ILE SERV SRL SIMLEU-SILVANIEI RATIU ILIE 

14 SC AUTO ELA SRL IP BUBOI FLORIN 

15 SC ROSEVA PRODIMPEI SRL BALC MOISE AUGUSTIN 

16 SC ION ANDRA TRANS COM SRL MARCA PATALAU IOAN 

17 SC MADA COM SRL SIMLEU-SILVANIEI TICUS DUMITRU 

18  SC ALEONI SRL SIMLEU-SILVANIEI BULGAREAN NICOLAE 

19 SC MITI COM SERV SRL SIMLEU-SILVANIEI CRISTOLTAN DUMITRU 

20 SC VESTMAN COM SRL SIMLEU-SILVANIEI MAN NICOLAE 

21 SC SERVMOTORS SRL SIMLEU-SILVANIEI MERCAS IOAN 

22 SC PETUNIA TRANS SRL SIMLEU-SILVANIEI KINCES CSABA 

23 Tehnician 

automatizari 

 
 

EL CONSTRUCT SRL SIMLEU-SILVANIEI SICIU VASILE 
24 SIMEX SERVICE SIMLEU-SILVANIEI DEBRE ALEXANDRU 
25 ATELIER REPARATI RADIO-TV SIMLEU-SILVANIEI TOTOS SANDOR 
26 PF LUCACI IOAN SIMLEU-SILVANIEI LUCACI IOAN 
27 PF PRIAN NICOLAE SIMLEU-SILVANIEI PRIAN NICOLAE-0742274388 
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�r crt Calificarea Agentul Economic Localitatea Tutorele 

28 SERV MOTORS SRL SIMLEU-SILVANIEI MERCAS IOAN 
29 SC EUROTEHNICA SRL MARGHITA BARAR DANIEL 
30 

 

SPITALUL ORASENESC”PROF DR 
I.PUSCAS” 

SIMLEU-SILVANIEI MUSTE GENTIANA 

31 SC BOBINO PROD SIMLEU-SILVANIEI KIS GABOR 
32 SC ITALTRONIC SRL SIMLEU-SILVANIEI OROS ILIE  
33 SC EURO TERRA CARGO SRL SIMLEU-SILVANIEI LAZAR EUGEN CONSTANTIN 
34  SC PETUNIA TRANS SRL SIMLEU-SILVANIEI MOCANU FLORENTINA 
35 Servicii/Economic 

Tehnician în 

activităţi economice 

Servicii/Comerţ 

Tehician în 

activităţi de comerţ 

SC FRY BARTHA CRASNA BARTHA FRANCISC  
36 SC ALEX TUR SRL SIMLEU-SILVANIEI ALEXUTAN IOAN 

37 SC COM AZUR SRL SIMLEU-SILVANIEI CRISTE ADRIANA 

38 SC STOFE ELEGANT SRL SIMLEU-SILVANIEI ILEA CORNELIA FLORICA 

39 S.C SOLEX SRL SIMLEU-SILVANIEI ARDELEAN FLORICA 

40 S.C. DINU SERV SRL SIMLEU-SILVANIEI OROS MARIA 

41 SC ARDAF SA SIMLEU-SILVANIEI COZMA ELENA MARIANA 

42 S.C. STOFE ELEGANT S.R.L. SIMLEU-SILVANIEI ILEA CORNELIA 

43 S.C. EURO-TRANS S.R.L. SIMLEU-SILVANIEI MAN DĂNUŢA 
44 PRIMARIA HALMASD HALMASD PUSCAS GAVRIL 

45 SC FLORENCE PROD COM SRL SIMLEU-SILVANIEI MOLDOVAN GHEORGHE 

46 S.C. MICRO S.R.L SIMLEU-SILVANIEI POPA MONICA 

47 PENNY MARKET SIMLEU-SILVANIEI BĂLĂNEAN CLAUDIU 
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Anexa 5 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Nr. 
Crt. 

Domeniul de 
activitate 

Obiective Resurse  

Beneficiari 

 

secvenţe 
structuale 

generale 
specifice 

Procedurale 
Materiale/ 
informaţionale 

Umane Timp 
Modalităţi-forme de 
evaluare. Indicatori de 
performanţă 

domenii 
manageriale 

(funcţiilor 
manageriale
) 

strategii de realizare a 
obiectivelor generale şi specifice 
(modalităţi, măsuri, acţiuni, 
mijloace de realizare) 

materiale şi / sau 
financiare 
informaţionale 
interne / externe 

responsabili
tăţi alocate 

programarea 
atingerii 
obiectivelor 
(termen 
calendaristic) 
(stadiu de 
realizare)  

interne şi / sau externe  

1 

Politici 
educaţionale 
şi probleme 
generale ale 
învăţământulu
i 

O1 
O2 
O3 
O4 

Asigurarea cunoaşterii şi 
aplicării Legii nr.1/2011 
Hotărârilor şi Ordonanţelor 
emise de Guvernul României, a 
ordinelor, Metodologiilor, 
Precizărilor şi programelor 
elaborate de M.E.N.,a 
notificărilor Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Salaj 

interne: 
compartimente, 
 servicii,  
şef de arie 
curriculară 
documente 
M.E.N.  
dispoziţii interne 
I.S.J., 
documente ale 
Consiliul local, 
consiliul 
consultativ al 
părinţilor, 
sindicate 

Director 
Director 
adjunct 

 (săptămânal, 
lunar, 
semestrial) 
prin 
corespomdenţă 
cu I.S.J. şi 
M.E.N. ,prin 
accesul la 
internet, prin 
inspectorul 
şcolar 
teritorial, prin 
mass media 
inclusiv ziare, 
reviste, 
publicaţii 

Verificarea existenţei 
legislaţiei în domeniul 
înăţământului, a formei 
documentelor 
(manageriale, 
curriculare), a actelor 
normative elaborate în 
spiritul legislaţiei 
şcolare  
Organizarea de 
dezbateri, seminarii, 
schimburi de 
experienţă cu alţi 
parteneri educaţionali 
Monitorizarea realizării 
obiectivelor din 
planurile manageriale 
ale consiliilor 

Compartimen
te 
 instituţionale 
din  
Colegiul 
Tehnic, 
 şefi de arii  
Curriculare, 
profesori, 
diriginţi 

PLA�     MA�AGERIAL  

2013 -  2014 



 
 

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
profesorale, ale 
consiliului de 
administraţie,ale ariilor 
curriculare, ale 
comisiilor metodice 
Consemnarea în 
rapoartele periodice şi 
recunoaşterea publică a 
propunerilor 
ameliorative (din partea 
I.S.J.-ului sau a altor 
organisme, provenite 
de la cadre didactice 
sau de la inspectorii sau 
metodiştii care au făcut 
inspecţia) 

2 

Analiza 
conţinutului 
activităţilor 
desfăşurate în 
anul şcolar 
anterior. 
Diagnosticare
a activităţii 
desfăşurate.  

O4 
O5 
O7 
O11 
 

Elaborarea unor recomandări în 
vederea generalizării experienţei 
pozitive şi îmbunătăţirea 
activităţii didactico pedagogice a 
cadrelor didactice 
Analiza conţinutului activităţilor 
desfăşurate în anul şcolar 
anterior. 
Diagnostigarea activităţii 
desfăşurate. 
Asigurarea resurselor valorice, 
umane şi materiale necesare 
desfăşurării procesului de 
învăţământ la nivelul 
instituţional (încadrarea 

Interne: 
compartimente,  
servicii, 
 şef de arie 
curriculară 
documente 
M.E.N. 
 dispoziţii 
interne I.S.J., 
documente ale 
Consiliul local, 
 consiliul 
reprezentativ al 
părinţilor, 
sindicate 

Director 
Director 
adjunct 
Consiliul de 
administraţi
e 

2.09.2013 – 
1.10.2013 
(săptămânal, 
lunar, 
semestrial) 
prin 
corespondenţă 
cu I.S.J. şi 
M.E.C.T.S.,pri
n accesul la 
internet, prin 
inspectorul 
şcolar 
teritorial, prin 
mass media 

Rapoartele anuale 
asupra calităţii 
activităţilor 
compartimentale cu 
evidenţieri 
Consemnarea în 
rapoartele periodice şi 
recunoaşterea publică a 
propunerilor 
ameliorative (din partea 
I.S.J.-ului  sau a altor 
organisme, provenite 
de la cadre didactice 
sau de la inspectorii sau 
metodiştii care au făcut 

Compartimen
te 
instituţionale 
din Colegiul 
Tehnic, şefi 
de arii 
Curriculare, 
profesori, 
diriginţi 



 
 

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
personalului didactic, formarea 
continuă şi periodică a 
presonalului didactic, mtivarea 
profesională). 
 

inclusiv ziare, 
reviste, 
publicaţii 

inspecţia) 
Prelucrarea datelor 
rezultate din conţinutul 
materialului, discutarea 
şi analiza aspectelor 
care au avut eficienţa 
scontată, evidenţierea 
metodelor care au dus 
la rezultate bune şi 
foarte bune. 

3 

Aplicarea 
metodologiilo
r transmise de 
M.EC. şi 
I.S.J. Salaj cu 
privire la 
încadrarea 
personalului 
didactic. 

O7 
O10 
O14 

Evidenţa personalului didactic la 
fiecare disciplină. Încadrarea 
personalului didactic titular. 
Transmiterea I.S.J. Salaj a orelor 
şi catedrelor vacante la fiecare 
disciplină, în vederea asigurării 
de către acesta a unor cadre 
didactice detaşate şi suplinitoare 
conform metodologiei. 
Stabilirea Comisiilor Metodice 
şi a responsabililor acestora.  
Numirea diriginţilor claselor a 
IX-a liceu  şi pentru anul anul de 
completare, precum şi a celor 
care nu mai au diriginte. 
Repartizarea sălilor de clasă 
Repartizarea orelor la fiecare 
disciplină ţinând cont de 
principiul continuităţii, de 
specializarea sau domeniul 
clasei, de opţiunile elevilor şi ale 

interne: 
compartimente, 
servicii, şefi de 
arii curriculare 
documente 
M.E.N dispoziţii 
interne. I.S.J., 
 documente ale 
Consiliul local, 
consiliul 
reprezentativ al 
părinţilor, 
 sindicate 

Director 
Director 
adjunct 

02.09.2013– 
13.09.2013 

Studierea planului de 
şcolarizare, a resurselor 
umane existente la 
sfârşit de an  
(se va ţine cont de 
restrângerile de 
activitate, de 
transferări, detaşări, 
pensionări, etc.) şi a 
necesarului. 
Analiza în Consiliul de 
administraţie. 
Analiza în comisiile 
metodice, în lectoratele 
cu părinţii, stabilirea cu 
elevii a orelor 
opţionale. 

Compartimen
te 
instituţionale 
din Colegiul 
Tehnic, şefi 
de arii 
Curriculare, 
profesori, 
diriginţi, elevi 



 
 

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
părinţilor etc. 
Încadrarea personalului didactic 
calificat şi cu experienţă 
pedagogică la şcoala postliceală 
şi potliceală de maiştri 

4 

Planificarea 
activitatii 
Consiliului de 
Administraţie 

O13 
O10  

Conform Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar. 
Responsabilităţi nominale ale 
membrilor Consiliului de 
Administraţie 
Organizarea şi validarea 
Comisiilor pe domenii 
Stabilirea tematicii şi a 
graficului Consiliului Profesoral 
şi a Consiliului de Administraţie 
 

Documnente 
MEN 
Ordine, 
metodologii 
dispoziţiile şi 
recomandări 
M.E.N, ISJ)  
 

Director 
Director 
adjunct 

09.10.2013 Analiză şi dezbatere în 
cadrul Consiliul 
profesoral 
Analiză şi dezbatere în 
cadrul Consiliului de 
administraţie 
 

Compartimen
te 
instituţionale 
din Colegiul 
Tehnic, şefi 
de arii 
Curriculare, 
profesori, 
diriginţi, elevi 

5 

Întocmirea 
planului unic 
managerial 
pentru anul 
şcolar 2013 – 
2014  

O1 
O4 
O7  

Analiza activităţii din anul 
şcolar 2012– 2013. 
Prezentarea şi aprobarea 
planului managerial pentru 2013 
– 2014 

Resurse externe 
şi interne 
(raportul de 
analiză al şefilor 
de arii 
curriculare, ale 
şefiilor 
comisiilor 
metodice, 
Raport privind 
starea 
învăţământului 
preuniversitar 

Director 
Director 
adjunct 

14.10.2013 Raportul de sinteză 
anual şi semestrial 
asupra calităţii 
activităţii 
compartimentale cu 
evidenţieri ale 
activităţii şefilor de 
compartimente şi a 
membrilor fiecărui 
compartiment 
Activităţile ariilor 
curriculare, ale 
comisiilor metodice  

Compartimen
te 
instituţionale 
din Colegiul 
Tehnic, şefi 
de arii 
Curriculare, 
profesori, 
diriginţi, 
elevi, părinţi. 
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salajean la 
sfârşitul anului 
şcolar 2012-
2013) 

Elaborarea de criterii, 
monitorizarea tematică 
a aplicării 
recomandărilor în 
probleme de dezvoltare 
profesională şi 
personală 
Negocierea 
„conflictelor de 
prioritate între 
reprezentanţii 
diferitelor comisii 
metodice, cadre 
didactice şi beneficiari 
ai serviciilor 
educaţionale” 

6 

Întocmirea 
graficului 
instruirii 
practice şi al 
laboratoarelor 
precum şi 
orarul şcolii, 
tinând cont de 
rolul şi 
importanţa 
CDL în 
pregătirea de 
specialitate 

O11 
O13 
O14 
O15 

Întocmirea graficului de 
desfăşurare a instruirii practice 
şi a laboratoarelor în colaborare 
cu agenţii economici şi în fucţie 
de disponibilităţile existente în 
unitatea şcolară 
În funcţie de realizarea planului 
de şcolarizare, de încadrarea cu 
cadre didactice şi de graficul 
instruirii practice se va întocmi 
schema orară, ţinând cont de 
asemenea, de trunchiul comun şi 
de ariile curriculare. 
Îmbunătăţirea parteneriatului 
între instituţiile de învîţământ pe 

Studii şi 
materiale 
proprii. 
Documente 
M.E.N. 
Analiza 
activităţii 
instruirii practice 
de la agenţi 
economici, 
indicatori de 
calitate în 
efectuarea 
practicii şi 
stabilirea 

Director 
Director 
adjunct 
Responsabil
ul ariei 
curriculare 
tehnologii 
Comisia de 
orar 

26.09.2013 Stabilirea agenţilor 
economici la care se va 
face instruirea practică 
şi a orelor de laborator. 
Se va verifica 
respectarea numărului 
de ore la fiecare 
disciplină şi clasă. 

Elevi, 
profesori. 
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de o parte şi instituţiile publice 
şi actorii sociali ai comunităţii 
locale pe de altă parte. 

orarului unităţii 

7 

Actualizarea 
regulamentulu
i de ordine 
interioară 

O11 
 

Actualizarea, în Consiliul de 
administraţie, a proiectului 
Regulamentului de Ordine 
interioară şi completarea şi 
validarea acestuia în Consiliul 
Profesoral. 

Studiile de 
diagnoză şi 
prognoză 
efectuate în anii 
anteriori. 
Consultarea 
Poliţiei şi 
jandarmeriei 
Date, cereri ale 
elevilor, 
profesorilor 

Membrii 
consiliului 
de 
administraţi
e Director 
Director 
adjunct 

Septembrie 
2013 

Analiza şi dezbaterea în 
consiliul de 
administraţie şi 
consiliul profesoral 

Elevi, 
profesori 

8 
Organizarea 
serviciului pe 
şcoală 

O11  

În conformitate cu regulamentul 
de ordine interioară se stabilesc 
atribuţiile profesorilor de 
serviciu şi se întocmeşte graficul 
serviciului pe şcoală, atat pentru 
profesori cat si pentru elevi 

Studiile de 
diagnoză şi 
prognoză 
efectuate în anii 
anteriori. 
Consultarea 
Poliţiei şi 
jandarmeriei 
Date, cereri ale 
elevilor, 
profesorilor 

Membrii 
consiliului 
de 
administraţi
e Director 
Director 
adjunct 

17.09.2013 Analiza şi dezbaterea în 
CA şi CP 

Elevi, 
profesori 

9 

Verificarea 
prezenţei la 
ore şi 
asigurarea 
suplinirii 
operative a 

O4 
O7 
O10 
 

Directorii unităţii şcolare 
împreună cu membrii 
Consiliului de Administraţie vor 
întocmi un grafic pentru 
asigurarea continuităţii la 
conducerea şcolii, pentru 

Documentele 
Consiliului de 
Administraţie 

Membrii 
Consiliului 
de 
Administraţi
e Director 
Director 

Cand e cazul Analiza recuperării 
orelor neefectuate (din 
diferite motive: boală, 
învoiri, activităţi 
specifice) 

Elevi, 
profesori 
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cadrelor 
didactice care 
lipsesc din 
anumite 
motive. 

desfăşurarea în condiţii optime a 
conţinutului schemei orare. 

adjunct 

10 
Întocmirea 
statului de 
funcţii 

O7 
O13 
O14 

Conform criteriilor de normare 
şi a numărului de elevi se va 
întocmi statul de funcţii, se vor 
completa fişele postului pentru 
cadrele didactice, cadrele 
didactice auxiliare şi personalul 
nedidactic 

Documente 
MEN, ISJ 
Acte normative 
specifice 

Director 
Director 
adjunct 
Servicii 
Secretariat 

01.10.2013 Analiza şi dezbaterea în 
CA şi CP 

Personalul 
şcolii, elevi 

11 

Întocmirea 
graficului de 
desfăşurare a 
lucrărilor 
semestriale 

O4 
O7 
O8 
O9 

Se întocmeşte graficul de 
desfăşurare a lucrărilor 
semestriale conform precizărilor 
existente 

Documente 
MEN, ISJ 

Ungur 
Avram 
Blaga Delia  
profesori 
 

Semestrial  Un membru din 
Consiliul de 
Administraţie va 
întocmi acest grafic, 
conlucrând cu diriginţii 
şi profesorii de la 
materiile unde se susţin 
lucrările semestriale. 

Diriginţi, 
cadre 
didactice, 
elevi 

12 

Controlul 
nivelului 
cantitativ şi 
calitativ al 
ideilor 
moderne cu 
privire la o 
nouă 
concepţie de 
organizare şi 
structurare a 

O10 
O11 
O4 

Controale curente tematice şi de 
specialitate 

Documente 
M.E.N, ISJ 

Director 
Director 
adjunct 
Şefii 
comisiilor 
metodice şi 
ai ariilor 
curriculare 
Comisia 
pentru 
calitate 

Lunar 
Conform 
planificarii 

Evaluarea terminală de 
parcurs şi sumativă a 
activităţii cadrelor 
didactice prin metode 
de analiză, verificare, 
măsurare autoevaluare. 
Analiza Swot -  PEST 

Director, 
director 
adjunct, 
responsabilii 
comisiilor 
metodice 
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conţinuturilor 
ştiinţifice, 
elaborarea 
obiectivelor 
de referinţă  

13 

Verificarea 
nivelului de 
pregătire al 
elevilor, 
concordanţa 
dintre 
evaluarea 
cadrelor 
didactice şi a 
sondajelor 
efectuate, 
verificarea 
concordanţei 
dintre 
obiectivul 
cadru şi 
modalităţile 
de evaluare, 
prin sondaj în 
perioada de 
evaluare. 

O7 
O8 
O9 
O10 
O11 

Controale curente, verificarea 
aplicării testelor de evaluare. 
Sprijinirea derulării unor 
programe de învăţare adecvată 
pentru elevii cu nevoi speciale. 
Monitorizarea ofertei 
educaţionale conform 
proiectului de curriculum sau 
prin proiectele de dezvoltare 
realizate în urma diferitelor 
forme de inspecţii 

OMEN privind 
aplicarea 
planurilor şi a 
programelor 
şcolare inclusiv 
a acelor de 
Bacalaureat 
Programe locale 
regăsite în 
proiectul şi 
oferta şcolii. 
Caietul de 
asistenţă la ore 
al directorului, al 
directorului 
adjunct şi al 
şefilor comisiilor 
metodice şi ai 
ariilor 
curriculare 
 

Director 
Director 
adjunct 
Responsabil
ii comisiilor 
metodice 
Pop Victor 

Periodic, în 
funcţie de 
orarul fiecăruia 

Monitorizarea ofertei 
educaţionale prin 
evaluarea 
performanţelor 
educaţionale pe baza 
indicatoriilor de 
performanţă stabiliţi 
prin proiectul de 
curriculum sau prin 
programele de 
dezvoltare realizate în 
urma diferitelor forme 
de inspecţii. 

Director 
Director 
adjunct 
Responsabilii 
ariilor 
curriculare şi 
a comisiilor 
metodice 

14 
Organizarea  
activităţii 
educative 

O9 
O10 
O11 
O14 
 

Stabilirea intervalelor orare, în 
afara orelor de curs, în care 
diriginţii vor fi la dispoziţia 
elevilor si vor desfăşura 
activităţi educaţionale, consiliere 

Studii şi 
materiale proprii 
de diagnoză şi 
prognoză. 
Date şi cereri de 

Diriginţi 
 
Consilier 
educativ, 
prof.ec. 

Săptămânal/Lu
nar / semestrial 
sau de câte ori 
este cazul 

Analize şi dezbateri în 
Comisia metodică a 
diriginţilor, în 
lectoratele cu părinţii, 
în cadrul orelor de 

Profesori, 
elevi, 
instituţii 
partenere, 
comunitatea 
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şi orientare profesională; 
Stabilirea unui orar al 
intervalelor orare în care 
diriginţii vor fi la dispoziţia 
părintilor pentru a desfăşura 
activităţi de informare şi 
consiliere; 
Proiectarea şi planificarea 
activităţii educative la clasă; 
Proiectarea şi planificarea 
activităţii extraşcolare, ce va 
con-ţine o activitate pe lună;. 
Proiectarea şi planificarea 
activităţii educative la nivelul 
instituţiei şcolare; 
Proiectarea şi planificarea 
activităţilor educative din cadrul 
săptămânii „Şcoala Altfel! Să 
ştii mai multe, să fii mai bun!” ( 
7-11 aprilie 2014) 
Organizarea de lectorate cu 
părinţii în cadrul cărora să se 
prezinte tematici pedagogice; 
Menţinerea legăturii şcoală – 
familie, în scopul precizării 
normelor educative, al 
îmbunătăţirii condiţiilor de 
educaţie; 
Prelucrarea, în cadrul 
activitatilor de suport 
educaţional a regulamentului 

la parteneri 
educaţionali şi 
comunitate 
locală 
Articole, 
materiale, 
pachete 
educaţionale, 
programe 
educaţionale 
complexe, 
indicatori de 
calitate 
Solicitări ale 
unor foruri 
psihopedagogice
, agenţii şi 
organisme care 
sprijină unitatea 
şcolară, instituţii 
partenere 
conexe, CJAPP. 
Consiliul 
consultativ, 
comisii 
metodice, 
Consiliul de 
Administraţie 
Finanţări din 
partea 
ANPDEFP 

Mariana-
Nicoleta 
Nosal  
 
Consilier  
şcolar, 
Bârsan 
Camelia 
 
Directori 
 
Comisia de 
calitate – 
preşedinte 
prof. Brisc 
Adriana 
Comisia 
pentru 
combaterea 
violentei în 
şcoala 
 
 prof. 
coordonator
i ai 
revistelor 
şcolare 
 
 
Coordonator 
proiecte 

consiliere; 
Întâlniri cu cadre din 
poliţie şi justiţie;  
Întîlniri cu cadre 
medicale; 
Organizarea de 
activităţi de sărbătorire 
şi comemorare a unor 
date şi personalităţi 
marcante din istoria 
naţională şi universală.; 
Serate (literare, 
artistice, de distracţie), 
excursii, drumeţii, 
vizionări de spectacole, 
întreceri sportive, etc.; 
Activităţi în cadrul 
cercurilor şcolare; 
Careu, înştiinţare în 
faţa clasei, a părinţilor 
şi a Consiliului 
profesoral; 
Consilierea elevilor 
privind cariera şcolară 
şi elaborarea unor 
planuri proprii de 
carieră; 
Numărul elevilor 
implicaţi în proiecte 
europene  
Produse finale realizate 

locală. 
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şcolar, a regulamentului de 
ordine interioară, a altor ordine 
şi precizări din parte ISJ şi 
MEN; 
Conştientizarea elevilor în 
sensul respectării normelor de 
conduită civică, a normelor 
moral creştine în vederea 
înlăturării delicvenţei juvenile şi 
a violenţei în rândul elevilor; 
Dezvoltarea valorilor europene   
prin implicarea elevilor în 
derularea proiectelor europene 
Comenius: 
Proiectul Comenius bilateral 
SAME – Support Activities for a 
Multicultural Education/ 
Activităţti suport pentru o 
educaţie multiculturală, proiect  
pe care CTIM îl va derula in 
perioada 2013- 2015 în 
parteneriat cu Colegiul Luzzati 
Gramsci din Veneția, Italia. şi în 
alte  programe de integrare 
europeană.; 
Dezvoltarea dorinţei elevilor de 
a fi păstrătorii valorilor culturii 
naţionale şi universale, de a 
cunoaşte trecutul poporului 
român; 
Implicarea elevilor cu iniţiativă 

Bucuresti prin 
programul   
LLP-Lifelong 
Learning 
Programme 
(Programul de 
învatare pe tot 
parcursul vieţii) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manager proiect 
Brăban Alina-
Sanda 

europene pe 
şcoală prof. 
Alina 
Brăban 
 
profesori 
organizatori 
ai 
activităţilor 
cu tradiţie în 
şcoală 
 
 
 
 
 
 
 
 

în cadrul proiectelor iîn 
care şcoala este 
implicată; 
Mijloace de diseminare 
elaborate. 
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în proiecte menite să stimuleze 
procesul de dezvoltare personală 
şi calitatea stilului de viaţă; 
Preocuparea pentru organizarea 
timpului liber al elevilor în 
scopul destinderii şi delectării 
acestora , a îmbogăţiri vieţii 
spirituale şi dezvoltarea 
personalităţii, a formării 
capacităţii de autoorganizare şi 
pentru stimularea capacităţiilor 
creatoare şi a spiritului  
participativ; 
Oferirea de consiliere educativă 
şi psihologică pentru elevi ; 
Organizarea de dezbateri pe 
teme medicale de către cadre 
specializate în scopul prevenirii 
şi combaterii unor boli, pentru o 
bună igienă proprie şi a 
mediului; 
Comunicarea către părinţi a 
performanţelor şcolare ale 
elevilor, a sancţiunilor acordate 
celor care încalcă prevederile 
regulamentului şcolar şi ale 
regulamentului de ordine 
interioară.;  
Marcarea prin activităţi culturale 
a evenimentelor importante la 
nivel european, naţional şi 
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regional: Ziua limbilor 
europene, Ziua internbaţională a 
educaţiei, „Ziua Armatei” 
„”Dragobete-spiritul 
adolescentilor?”1Decembrie, 
Comemorarea patronului 
spiritual „Iuliu Maniu” „! Mai si 
2 Mai –Ziua Tineretului”9 Mai – 
Ziua Europei, Spring Day in 
Europe,  sărbători religioase, 
comemorări  
Organizarea şi derularea 
activităţilor cu tradiţie în şcoală: 
Balul Bobocilor, Balul 
Majoratului, Competitia 
profesori – elevi, „Zilele 
Învăţământului Sălăjan”, 
„Egalitate de sanse””Orientarea 
scolara si profesionala”etc.; 
Întruniri periodice ale Comisiei  
metodice a diriginţilor pentru 
găsirea soluţiilor optime ale 
diferitelor aspecte legate de 
educaţia elevilor; 
Derularea proiectelor educative 
proprii sau în cadrul unor 
programe naţionale şi 
transnaţionale, demarate în anii 
şcolari anteriori şi iniţierea 
altora noi. 
Realizarea activităţilor din  
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Planul de prevenire şi combatere 
a violenţei, plan elaborat la nivel 
judeţean, pentru anul şcolar 
2013-2014 
Urmărirea continuă a frecvenţei 
elevilor ,stabilirea unui plan de 
măsuri pentru reducerea 
absenteismului şi luarea 
măsurilor corespunzătoare unde 
este cazul ; 
Monitorizarea elevilor de etnie  
         rromă pentru a preveni 
abandonul 
         şcolar ; 
Sprijinirea profesorilor diriginţi  
         tineri pentru îmbunătăţirea 
calităţii  
         activităţii de consiliere şi 
orientare 
         profesională. 

15 

Organizarea 
şi 
desfăşurarea 
concursurilor 
şcolare, a 
bacalaureatul
ui, precum şi 
a admiterii în 
cursul 
superior al 
liceului 

O5 
O6 
O2 
O8 

Prelucrarea metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a 
examenului pentru certificarea 
competenţelor profesionale, a 
atestatului de competenţă 
lingvistică, a examenului de 
bacalaureat. 
Întocmirea orarului pregătirii 
suplimentare a elevilor pentru 
examenul de bacalaureat sau 
pentru concursuri şcolare. 

Documente 
MEN, ISJ 
Acte normative 
specifice 

Director 
Director 
adjunct 
Diriginţii 
claselor 
teminale 
Profesori 

5.11.2013 
În funcţie de 
orarul cadrului 
didactic 
Începând cu 
luna octombrie 
2013 
Listele cu 
temele pentru 
examenul de 
competente 

Întâlniri cu elevii 
claselor terminale  
Se întocmeşte graficul 
cu consultaţii 
Se caută conform, 
studiilor făcute în anii 
anteriori, modalităţi 
optime de reglare a 
rezultatelor elevilor la 
examenele terminale. 
 

Părinţi, elevi, 
profesori, 
diriginti 
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Asigurarea 
pregătirii 
elevilor 
participanţi la 
olimpiade, 
concursuri 
şcolare, 
examene 
pentru 
certificarea 
competenţelor 
profesionale, 
atestat de 
competenţă 
lingvistică, 
bacalaureat.  

Monitorizarea participării 
elevilor din clasele a XII-a la 
orele de pregatire suplimentară 
pentru examenul de bacalaureat. 

profesionale 
noiembrie 
2013 

16 

Organizarea 
unei sesiuni 
de comunicări 
ştiiţifice în 
rândul 
elevilor şi al 
profesorilor 
cu prilejul 
zilelor şcolii 
Simpozion 
National”Edm
ond Nicolau” 
ediţia a VIII-a 
cu participare 
internaţională 

O5 
O6 
O2 

Prezentarea comunicărilor la 
nivelul şcolii, al municipiului, al 
judeţului şi la nivel  naţional 

Programe de 
participare 

Comisia de 
organizare a 
evenimentul
ui 
Profesori 

Mai 2014 Clasarea comunicărilor 
ştiinţifice într-o ordine 
care să permită 
prezentarea acestora la 
un nivel superior. 

Profesori, 
elevi 
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17 

Consitituirea, 
la nivelul 
unităţii 
şcolare, a 
consiliului 
şcolar – 
activităţi în 
consiliul 
profesoral  
(proiectare, 
organizare, 
conducere 
operaţională, 
control 
evaluare, 
motivare, 
implicare 
/participare, 
formare, 
dezvoltare 
profesională, 
formarea 
grupurilor şi 
dezvoltarea 
echipelor, 
negocierea 
pentru 
rezvolarea 
conflictelor) 

O2 
O5 
O7 

Monitorizarea corelării 
obiectivelor naţionale cu cele 
regionale şi locale 
Monitorizarea descentralizării 
curriculare şi a dezvoltării locale 
de curriculum pe nivel şi forme 
de învăţământ, pe arii şi 
discipline. 
Coordonarea activităţii 
compartimentale în vederea                              
realizării obiectivelor stabilite la 
nivel naţional, regional şi local. 
Monitorizarea elaborării 
proiectului activităţii 
extracurriculare şi al 
concursurilor şcolare  
Asigurarea elaborării planurilor 
ariilor curriculare, ale comisiilor 
metodice, a criteriilor de 
monitorizare şi evaluare a 
calităţii educaţiei şcolare, a 
elaborării instrumentelor de 
monitorizare şi evaluare 
Asigurarea existenţei şi aplicării 
în unitatea şcolară a 
documentelor curriculare 
aprobate (curriculumul naţional 
şi dezvoltările curriculare la 
nivel regional şi local). 
Controlul, consilierea şi 
aprecierea performanţelor 

Resurse 
instituţionale. 
Instituţii 
partenere 
conexe, 
compartimente, 
servicii, comisii 
tematice, 
structuri 
manageriale 
specifice unităţii 
de învăţământ. 
Documente 
MECTS. 
Dispoziţii 
interne ISJ. 
Studii şi 
materiale 
proprii, CL, CP 
Asigurarea 
unităţii cu 
documente 
privind 
curriculumul 
naţional: 
Planuri cadru 
Programe 
şcolare 
Manuale 
alternative 
Ghiduri 

Director 
Director 
adjunct 
Responsabil
ii 
compartime
ntelor 
Responsabil
ii ariilor 
curriculare 
şi ai 
comisiilor 
metodice. 
Reprezentan
ţii 
consiliului 
local 

Termenele se 
regăsesc cu 
precădere în 
planurile 
manageriale 
ale consiliilor 
profesorale şi  
ale consiliilor 
de 
administraţie 
Periodic lunar, 
semestrial şi 
anual, pe 
intervale de 
timp 
consacrate de 
circuitul 
documentelor 
curriculare 
reglatoare la 
nivel local, 
regional şi 
naţional 
 

Indicatori de 
performanţă conform 
monitorizării şi 
planurilor de măsuri 
compartimentale şi 
celor ale instituţiei 
Fişa de evaluare MEN 
Indicatori pentru 
evaluarea/autoevaluare
a calităţii în educaţie 
(MEN, ISJ Salaj) 
Indicatori şi 
instrumente de lucru / 
evaluare 
compartimentare 
(criterii, fişe, ghidul 
inspectorului şcolar / de 
specialitate auxiliare 
metodologice pentru 
conducerea 
învăţământului). 
Activităţi de 
monitorizare 
compartimentală 
Evaluarea ofertei 
educaţionale şi a 
performanţelor 
educaţionale pe baza 
indicatorilor de 
performanţă stabiliti 
prin proiectul de 

Compartimen
tele şi 
serviciile din 
unitate, 
profesori, 
responsabilii 
de cercuri, 
comisii şi arii 
curriculare, 
personal 
didactic de 
predare, 
diriginţi elevi 
Parteneri 
educaţionali 
şi/sau 
comunicare, 
alţi agenţi 
şi/sau 
beneficiari ai 
serviciilor 
educaţionale 
Părinţi, 
consiliul local 
MASS – 
media, 
instituţii 
conexe  
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educaţionale în funcţie de oferta 
educaţională a anului trecut, în 
vederea propunerilor de 
modificare pentru anul următor. 
Asigurarea caracterului 
stimulativ şi fundamentarea 
dezvoltării regionale de 
curriculum pe experienţa locală 
şi specificul comunitar. 
Asigurarea abilitării şi a 
consultaţiei în probleme de 
curriculum local şi transmiterea 
propunerilor pentru 
îmbunătăţirea lui. 
Organizarea echipelor de proiect 
în funcţie de activităţile 
planificate. 
Asigurarea coordonării 
activităţii cadrelor didactice pe 
niveluri, forme, arii şi discipline 
de învăţământ. 
Negocierea şi rezolvarea 
conflictelor prin corelarea 
curriculumului naţional cu 
dezvoltările regionale şi locale 
de curriculum. 
 
 

metodice 
Metodologii de 
aplicare 
OMEN privind 
aplicarea 
planurilor şi a 
programelor 
şcolare 
OMEN privind 
admiterea în 
liceu, şcoală de 
artă şi meserii, 
în ciclul superior 
al liceului şi în 
anul de 
completare 
Programe locale 
regăsite în 
proiectul şi 
ofertele şcolii 
Studii de 
analiză, 
diagnoză şi 
prognoză, 
materiale 
proprii, 
indicatori de 
calitate 
Ziare, reviste de 
specialitate, 
exploatarea 

curriculum sau prin 
programele de 
dezvoltare realizate în 
urma diferitelor 
inspecţii. 
Criterii de monitorizare 
şi evaluare şi/sau 
indicatori de 
performanţă stabiliţi 
prin proiectul de 
curriculum sau prin 
planul de acţiune al 
şcolii 
Evaluarea şi selectarea 
propunerilor de 
modificări curriculare, 
monitorizarea 
acţiunilor de asistenţă 
la oră prin prelucrarea 
şi valorificarea 
informaţiilor obţinute 
din rapoartele 
comisiilor metodice. 
Evaluarea întocmirii la 
timp şi a calităţii 
documentelor 
comisiilor metodice, 
asigurarea şi păstrarea 
documentelor şcolare 
Rapoartele semestriale 
asupra calităţii 
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reţelei de 
internet,agenda 
didactică, 
publicaţii, cărţi 
pachete 
educaţionale, 
articole, 
materiale, 
instrumente de 
lucru etc. 

activităţii 
compartimentale cu 
evidenţieri ale 
activităţii profesorilor 
sau  ale personalului 
nedidactic 
Consemnarea în 
rapoarte şi 
recunoaşterea publică a 
propunerilor 
ameliorative provenite 
de la cadrele didactice, 
de la directori sau de la 
inspectori (la 
inspecţiile făcute) 
Elaborarea de criterii, 
monitorizarea tematică 
a aplicării 
recomandărilor în 
probleme de dezvoltare 
profesională şi 
personală 
Negocierea conflictelor 
prioritare dintre 
reprezentanţii 
diferitelor discipline, 
cadre didactice, elevi 

18 

Organizarea 
cadrului 
general de 
desfăşurare a 

O4 
O7 
O8 
O10 

Stabilirea tematicii şi a 
graficului de desfăşurare a 
acestora 
Urmărirea modului de 

Dosarele 
comisiilor 
metodice, 
dispoziţii interne 

Director 
Director 
adjunct 
Responsabil

10.10.2013 
lunar 

Analiza şedinţelor 
comisiilor metodice 

Profesori, 
elevi 
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şedinţelor 
comisiilor 
metodice şi a 
ariilor 
curriculare 
 

desfăşurare a şedinţelor 
comisiilor metodice 

ISJ, MEN ii comisiilor 
metodice 

19 
Perfecţionarea 
cadrelor 
didactice 

O10 
O11 

Prezentarea noii metodologii de 
perfecţionare a cadrelor 
didactice 
Asigurarea consilierii privitoare 
la formarea continuă a cadrelor 
didactice 
Dezvoltarea activităţii prin 
motivare, selecţie, utilizare a 
personalului, disponibilizare. 
Discutarea în consiliul 
profesoral a cererilor de 
înscrierea a cadrelor didactice la 
examenele de obţinere a 
definitivatului şi a gradelor 
didactice şi formularea 
recomandărilor  
Participarea cadrelor didactice 
necalificate la cursuri de 
perfecţionare şi la cursuri 
metodice 
Perfecţionarea cadrelor didactice 
prin cursuri de reciclare, prin 
cursurile Casei Corpului 
Didactic, prin şcoli 
postuniversitare 

Dispoziţii  ISJ şi 
MEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabil 
cu formarea 
continuă, 
director, 
director adj. 
  

10.2013 
în funcţie de 
programarea 
activităţiilor 
instituţiilor 
menţionate 

Dezbatere şi analiză în 
consiliul profesoral 
Participare efectivă la 
activităţi şi evaluarea 
după criteriile fiecărei 
instituţii 
Evaluarea contribuţiilor 
cadrelor didactice pe 
parcurs şi sumative, pe 
baza fişelor studiilor şi 
a fişelor de evaluare, pe 
baza aprecierilor, 
autoevaluării şi prin 
certificate 
Evaluarea prin metode 
de analiză funcţională, 
auditare, culegere, 
verifcare, măsurare, 
autoevaluare, validare 
Numarul cadrelor 
didactice participante la 
cursuri de formare 
oferite de Comisia 
Europeana prin  
programul LLP  

Profesori, 
elevi 
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Participarea cadrelor didactice  
din scoala noastra la cursurile 
POSDRU de formare oferite 
prin Programul de Invatare  pe 
tot Parcursul Vietii  (Lifelong 
Learning Programme), 
programul sectorial Comenius 
de catre Comisia Europeana prin 
ANPCDEFP Bucuresti 

20 
Respectarea 
regulamentelo
r şcolare  

O2 
O3 

Verificarea modului de 
completare a documentelor 
şcolare şi a respectării 
Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţiilor de 
învăţământ preuniversitar şi a 
Regulamentului actelor de studii 

Regulamente 
şcolare 
(ROFUIP, 
Regulamentul 
actelor de studii, 
etc.) 
 Reavizarea 
regulamentului 
de ordine 
interioara (ROI) 

Director, 
director adj., 
contabil şef, 
secretar şef 

Septembrie 
2013 
Lunar  

Analiza documentelor 
şcolare 
Evaluarea activităţii 
compartimentelor din 
unitatea şcolară  

Diriginţi, 
personal 
didactic 
auxiliar, 
personal 
nedidactic, 
profesori, 
elevi 

21 

Oportunităţiil
e frecvenţei şi 
priorităţile 
stabilirii 
graficului 
asistenţelor la 
ore 

O10 
O11 
O13 

Realizarea unui grafic acoperitor 
asupra întregului colectiv 
didactic în care să se cuprindă 
sarcini pentru director adjunct, 
pentru responsabilii comisiilor 
metodice şi pentru cadre 
didactice cu o bună experienţă 
Dezbaterea problematicii 
asistenţelor, a priorităţilor 
corespunzătoare diferitelor 
etape. 
Centralizarea fişelor de 

Dispoziţii ISJ, 
M.E.N 
Dosarele 
comisiilor 
metodice, studii 
şi materiale 
proprii 

Director, 
director adj., 
şefii 
comisiilor 
metodice, 
consilier 
educativ, 
consilier 
şcolar 

Lunar Analiza dosarelor 
şcolare 
Dezbateri cu privire la 
autoevaluarea cadrului 
didactic asistat în urma 
analizei lecţiei 
Întocmirea fişei de 
asistenţă 
Analizarea aspectelor 
reieşite în cadrul 
asistenţelor. 
Stabilirea de măsuri 

Profesori, 
personal 
didactic 
auxiliar, 
personal 
nedidactic 
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asistenţă. 
Descoperirea şi analizarea 
activităţilor cadrelor didactice la 
care s-au constatat devieri de la 
normele metodologice ale 
activităţii didactice sau de la 
programele şcolare. 

pentru aducerea 
activităţii acestora la 
parametrii normali 
precum şi pentru 
îmbunătăţirea acesteia 
Solicitarea, dacă este 
cazul, a intervenţiei 
inspectorilor de 
specialitate pentru 
analizarea unor situaţii 
deosebite 

22 

Funcţionalitat
ea bazei 
didactico-
materiale 

O4 
O12 
O14 

Stabilirea materialului didactic 
existent şi completarea acestuia 
Funcţionalitatea cabinetelor, a 
laboratoarelor şi a atelierelor de 
instruire practică 
Utilizarea dotarilor materiale in 
procesul intructiv eduvativ 
 

Dispoziţii ISJ , 
MEN 
Dosarele 
comisiilor 
metodice, studii 
şi materiale 
proprii 

Director 
adjunct, 
Comitetul 
de părinţi 
Profesori şi 
maiştri 
instructori 
Alte 
persoane 
care au 
posibilitate 
de implicare 
Elevi 
Responsabil
ul de 
cabinet, 
laborator 
sau atelier 
de instruire 
practică 

Semestrial  Recondiţionarea 
materialului didactic 
existent cu ajutorul 
elevilor, profesorilor, a 
maiştrilor instructori, 
apelând la resurse 
extrabugetare prin 
intermediul părinţilor, 
societăţilor comerciale 
pentru care sunt 
şcolarizaţi elevii, 
sponsorizări, donaţii 
Confecţionarea de 
material didactic 
folosind aceleaşi 
resurse extrabugetare şi 
eventual venituri 
proprii 
Întocmirea graficului 
de desfăşurare a 

Profesori, 
personal 
didactic 
auxiliar, 
personal 
nedidactic 
Elevi 



 
 

21

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
activităţii 
Dotarea cabinetelor, 
laboratoarelor, 
atelierelor de instruire 
practică cu material 
didactic, materiale şi 
mijloace de învăţământ. 

23 

Crearea de 
noi cabinete, 
laboratoare şi 
ateliere de 
instruire 
practică 
 
 

O4 
O12 
O14 
O15 

Monitorizarea programului  
PHARE 
 
Finalizarea  unui atelier profil 
mecanica 
 
 

Dosarele 
comisiilor 
metodice, 
dispoziţii  ordine 
si metodologii 
interne ISJ, 
MEN 
 
 

Director  
Comitetul 
de părinţi 
Profesori şi 
maiştri 
instructori 
Alte 
persoane 
care au 
posibilitate 
de implicare 
Elevi 
Responsabil
ul de 
cabinet, 
laborator 
sau atelier 
de instruire 
practică 
Comisie de 
achizitie 
desemnata 

2013  
 
Noiembrie-
decembrie 
2013 

Analiza situaţiei 
şcolare şi 
achiziţionarea unor 
calculatoare 
performante  

Profesori, 
personal 
didactic 
auxiliar, 
personal 
nedidactic 
Elevi 

24 
Recondiţionar
ea, repararea 

O4 
O12 

Recondiţionarea şi repararea 
clădirii şcolii şi a sălilor de 

Studii şi 
materiale 

Director 
adjunct, 

Semestrial, pe 
perioada 

Analiza situaţiei 
existente şi a măsurilor 

Profesori, 
personal 
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şi igienizarea 
clădirii şcolii, 
a internatului, 
a clădirii 
atelierelor, a 
centralei 
termice  a 
spălătoriei, a 
salii de sport 

O14 
O15 

clasă. 
Sursele de finanţare sunt: 
Bugetare – de la Consiliul local i 
Extrabugetare – de la agenţii 
economici unde elevii 
efectuează practica 
de la alţi agenţi economici cu 
ajutorul comitetului de părinţi 
cu ajutorul elevilor la orele de 
instruire practică la profilul 
tehnic 
Recondiţionarea şi igienizarea 
spălătoriei 
Sursele de finanţare sunt: 
Bugetare: - Consiliul Local 
Extrabugetare – agenţi 
economici,cu ajutorul elevilor  
Reparaţie la internatul şcolar 
Surse de finanţare: 
Bugetare: Consiliul local,  
Extrabugetare: - chirii pe cazări 
ocazionale 
Igienizarea sălii de sport 
Surse de finanţare: 
Extrabugetare: 
      - închirierea sălii de sport 
pentru anumite activităţi 

proprii, consiliul 
local, consiliul 
de administraţie 

Comitetul 
de părinţi 
Profesori şi 
maiştri 
instructori 
Alte 
persoane 
care au 
posibilitate 
de implicare 
Elevi 
Responsabil
ul de 
cabinet, 
laborator 
sau atelier 
de instruire 
practică 

vacanţelor 
şcolare, la 
orele de 
instruire 
practică 

ce se depun  
Studii şi materiale 
proprii 

didactic 
auxiliar, 
personal 
nedidactic 
Elevi 

25 
Reparatie 
Clădirile A 

O12 
O14 
O15 

Finalizare reparaţie   
Surse de finanţare: Consiliul 
local 

Studii şi 
materiale 
proprii, consiliul 
local, consiliul 

Director  02.09.2013 
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de administraţie 

26 

Amenajarea 
curţii 
interioare a 
şcolii.  
Înfrumuseţare
a incintei 
şcolii şi a 
internatului 

O12 
O14 
O15 

Amenajarea curţii şcolii de către 
personalul muncitor şi de către 
elevi la cercurile de biologie. 
Plantarea de flori şi arbuşti 
ornamentali 

materiale proprii 
Sponsorizari 

Director adj. 
Liliana 
Cimpan  
 
Administrat
or 
Marius 
Pasca 

lunar Analiza situaţiei 
existente şi a măsurilor 
ce se depun  
Studii şi materiale 
proprii 

Profesori, 
personal 
didactic 
auxiliar, 
personal 
nedidactic 
Elevi 

27 
Bibiloteca 
şcolii 

O12 
O14 
O15 

Igienizarea şi efectuarea unor 
lucrări de reparaţii. 
Surse de finanţare: 
Extrabugetare: - Activităţi ale 
personalului muncitor 
Păstrarea în condiţii 
corespunzătoare a fondului de 
carte existent 
Îmbogăţirea fondului de carte 
Surse de finanţare: 
Extrabugetare: - donaţii de cărţi                    
- achiziţionări de cărţi  
-Program national de dotarea  
OMECTS 4726/2006 

Studii şi 
materiale proprii 
dispoziţii  ordine 
si metodologii 
interne ISJ, 
MEN 

Director adj. 
Liliana 
Cimpan,  
Administrat
or 
patrimoniu 
Olga Clejan 
Comisie de 
achizitie 
desemnata 

Semestrial Analiza situaţiei 
existente şi a măsurilor 
ce se depun  
Studii şi materiale 
proprii 

Profesori, 
personal 
didactic 
auxiliar, 
personal 
nedidactic 
Elevi 
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28 

Coordonarea 
activităţii 
consiliului 
profesoral 

O1 
O3 
O6 
O11 

Consiliul profesoral dezbate şi 
aprobă optimizările necesare, 
rapoarte şi programe de 
activitate emanate din activitatea 
comună emise conducerii 
liceului, a consiliului de 
administraţie şi a celorlalţi 
factori de analiză şi decizie. 
Realizarea cadrului adecvat al 
activităţii de perfecţionare 
metodică şi psihopedagogică, 
atât prin tematica abordată în 
consiliile lunare cât şi prin 
adoptarea unor obiective 
prioritare spre care să conveargă 
acţiunile tuturor cadrelor 
didactice. 
Urmăreşte respectarea legislaţiei 
şcolare generale şi a 
regulamentelor interne 
 
 
 
 
 

Resurse 
instituţionale. 
Instituţii 
partenere 
conexe, 
compartimente, 
servicii, comisii 
tematice, 
structiri 
manageriale 
specifice unităţii 
de învăţământ. 
Documente 
M.E.N 
Dispoziţii 
interne ISJ. 
Studii şi 
materiale 
proprii. 
Programe locale 
regăsite în 
proiectul şi 
ofertele şcolilor 
Studii de 
analiză, 
diagnoză şi 
prognoză, 
materiale 
proprii, 
indicatori de 
calitate 

Director 
Director 
adjunct 
profesori 

10.2013 
conform 
graficului 

Dezbateri în cadrul 
consiliilor profesorale 
Evaluarea şi 
monitorizarea 
activităţiilor consiliului 
profesoral folosind 
indicatori de 
performanţă, indicatori 
pentru evaluare / 
autoevaluarea calităţii 
în educaţie 

Profesori 
Elevi 
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Ziare, reviste de 
specialitate, 
exploatarea 
reţelei de 
internet, agenda 
didactică, 
publicaţii, cărţi 
pachete 
educaţionale, 
articole, 
materiale, 
instrumente de 
lucru etc. 
 

29 

Coordonarea 
activităţii 
consiliului de 
administraţie 

O1 
O4 
O5 

Stabilirea programului propriu, 
anual şi semestrial, a 
responsabilităţilor membrilor 
acestuia. 
Organizarea şi reglarea întregii 
activităţi, a tuturor 
compartimentelor, analiza 
periodică a acesteia pe baza unei 
tematici stabilite în funcţie de 
priorităţile etapei. 
Stabilirea şi aprobarea 
programelor care vor fi 

Asigurarea 
unităţii cu 
documente 
privind 
curriculumul 
naţional: 
Planuri cadru 
Programe 
şcolare 
Manuale 
alternative 
Ghiduri 

Director 
Director 
adjunct 
Membrii 
Consiliului 
de 
Administraţi
e 

09.2013 
conform 
graficului 

Dezbateri în cadrul 
consiliilor de 
administraţie 
Evaluarea şi 
monitorizarea 
activităţiilor consiliului 
profesoral folosind 
indicatori de 
performanţă, indicatori 
pentru evaluare / 
autoevaluarea calităţii 
în educaţie 

Profesori 
Elevi 
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prezentate consiliului profesoral. 
Analiza respectării legislaţiei 
generale şi şcolare de către 
personalul unităţii, propunând 
consiliului profesoral, atunci 
când este cazul, măsuri de 
stimulare a activităţii unor cadre 
pentru rezultate bune sau de 
avertizare, sancţionare a unor 
abateri. 

metodice 
Metodologii de 
aplicare 
OMEN privind 
aplicarea 
planurilor şi a 
programelor 
şcolare 
Studii de 
analiză, 
diagnoză şi 
prognoză, 
materiale 
proprii, 
indicatori de 
calitate 
Ziare, reviste de 
specialitate, 
exploatarea 
reţelei de 
internet, agenda 
didactică, 
publicaţii, cărţi 
pachete 
educaţionale, 
articole, 
materiale, 
instrumente de 
lucru etc. 

30 
Comisia 
diriginţilor 

O5 
O6 

Stabilirea obiectivelor şi a 
priorităţilor activităţilor de 

Documente 
MEN, ISJ ; 

Director 
adjunct 

Lunar sau 
semestrial 

Dezbateri şi analize în 
cadrul Consiliului 

Profesori, 
elevi, părinţi 
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O8 sprijinire a procesului de 

învăţământ, prin colaborarea 
dintre cadru didactic, diriginte, 
părinte pe de o parte, şi elev pe 
de altă parte 
Stabilirea tematicii, a graficului 
şi a modului de desfăşurare a 
activităţilor metodice ale acestei 
comisii. 
 

Studii şi 
materiale 
proprii. 
 

Responsabil
ul comisiei 
metodice a 
diriginţilor, 
prof. Nosal 
Mariana-
Nicoleta 
 

conform 
graficului 

profesoral şi în cadrul 
Comisiei metodice a 
diriginţilor. 

31 

Consiliul 
consultativ al 
elevilor 
format din 
elevi cu 
responsabilită
ţi în cadrul 
clasei 

O2 
O4 
O5 
O6 

 
- Organizarea alegerilor  pentru 
stabilirea componenţei Biroului 
exectiv al Consiliului Şcolar al 
elevilor, după înregistrarea 
acestora pe platforma 
www.wedu.ro; 
-   Consultarea CŞE de către 
Consiliul de administraţie în 
legătură cu modul în care 
receptează efortul cadrelor 
didactice şi al şcolii pentru 
instruirea şi educarea lor, în 
legătură cu activităţile pentru 
care optează; 
- Informarea elevilor Colegiului 
Tehnic „Iuliu Maniu” cu privire 
la modul de derulare şi al 
rezultatelor obţinute în cadrul  
proiectelor educative  
desfăşurate în şcoală prin 

Documente 
MEN, ISJ ; 
Studii şi 
materiale 
proprii. 

Director 
adjunct 
Consilier 
educativ, 
Prof. ec. 
Mariana-
Nicoleta 
Nosal 
Preşedintele 
Consiliului 
Elevilor 
Prof. 
Păcurar 
Sorina 

Lunar, conform 
graficului sau 
de câte ori este 
necesar 

Dezbateri şi analize în 
cadrul Consiliului 
profesoral; 
Numarul şi calitatea 
proiectelor educative 
initiate; 

Profesori, 
elevi, părinţi 
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intermediul membrilor CŞE; 
-   Iniţierea şi derularea  de 
proiecte şi activităţi educative 
proprii sau în parteneriat cu alte 
structuri ale tinerilor din judeţ – 
CLCT  Şimleu, Consiliul 
Judeţean al Elevilor. 
 

32 

Activitatea 
comisiilor: de 
recepţie, de 
casare, de 
licitaţie, PSI, 
burse, internat 
etc. 

O12 
O13 
O15 

Coordonarea şi sprijinirea 
activităţii acestor comisii 

Dispoziţii 
specifice 
domeniului, 
documente 
MEN, ISJ 
 

Responsabil
ii comisiilor 
şi membrii 
ai acestora 

Când este 
nevoie 

Dezbateri şi analize în 
consiliul de 
administraţie 
 

Profesori, 
elevi 

33 
Activitatea 
serviciului 
contabilitate 

O12 
O13 
O15 

Colaborarea între conducerea 
şcolii şi acest sector în vederea 
desfăşurării unei activităţi 
eficiente 

Dispoziţii 
specifice 
domeniului, 
documente 
MECTS, ISJ 

Director 
Director adj 
Contabil şef 

Când este 
nevoie 

Dezbateri şi analize în 
consiliul de 
administraţie 

Profesori, 
elevi 
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Activitatea 
personalului 
didactic 
auxiliar 
(secretar, 
bibliotecar, 
laborant, 
pedagog, 
informatician, 
tehnician) 

O12 
O13 
O15 

Păstrarea legăturii între cadrele 
didactice şi personalul didactic 
auxiliar prin care se asigure 
condiţiile optime desfăşurării 
procesului de învăţământ 

Dispoziţii 
specifice 
domeniului, 
documente 
MEN, ISJ 

Director 
Directoradj 
Personal 
didactic 
auxiliar 

Când este 
nevoie 

Discuţii în consiliul de 
administraţie 
Monitorizarea 
activităţii conform fişei 
postului 

Profesori, 
elevi, 
personal 
didactic 
auxiliar  

35 Activitatea O12 Asigurarea condiţiilor pentru Dispoziţii Director Când este Discuţii în consiliul de Profesori, 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 
personalului 
muncitor 

O14 
O15 

desfăşurarea unei activităţi 
conform cerinţelor din fişa 
postului şi care intervin pe 
parcurs 

specifice 
domeniului, 
documente 
MEN, ISJ 

Directoradj 
Personal 
nedidactic 

nevoie administraţie 
Monitorizarea 
activităţii conform fişei 
postului 

elevi, 
personal 
didactic 
auxiliar  
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Implicarea 
şcolii în 
proiecte 
europene 

O3 
O5 
O6 
O15 

Îmbunătăţirea parteneriatului 
dintre unitatea şcolară şi 
autorităţile publice – actorii 
sociali ai comunităţii locale; 
Implementarea programelor 
europene sectoriale Comenius: 
Proiectul Comenius bilateral 
SAME – Support Activities for a 
Multicultural Education/ 
Activităţti suport pentru o 
educaţie multiculturală, proiect  
pe care CTIM îl va derula in 
perioada 2013- 2015 în 
parteneriat cu Colegiul Luzzati 
Gramsci din Veneția, Italia. şi în 
alte  programe de integrare 
europeană.; 
Dezvoltarea unei dimensiuni 
europene în cadrul educaţiei de 
bază atât a elevilor cât şi a 
profesorilor; 
Adaptarea educaţiei de bază 
pentru toţi la tendinţele societăţii 
informatizate şi democratice 
Îmbunătăţirea capacităţii 
instituţionale şi a parteneriatului 
educaţional comunitar; 

Metodologii 
specifice acestor 
programe 

Director 
Director adj. 
Coordonator 
proiecte 
europene pe 
şcoală, prof. 
Alina 
Brăban 
Profesorii 
implicaţi 
Echipele de 
proiecte 
 

 
 
 
 
 
 
 
În funcţie de 
termenele 
acestora 

Evaluarea impactului 
asupra calităţii 
educaţiei a derulării 
programelor de 
dezvoltare cu finanţare 
externă; 
Evaluarea căilor şi 
mijloacelor menite să 
determine formarea  şi 
unitizarea de sisteme 
informatice compatibile 
ale unităţii şcolare cu 
alte şcoli din Europa 
PHARE; 
Numarul de elevi şi 
cadre didactice 
implicate în proiecte 
europene; 
Numarul de elevi şi 
cadre didactice 
participante la 
mobilităţi 
transnaţionale; 
Produsele finale 
realizate în cadrul 
proiectelor de 
parteneriat european – 

Profesori, 
elevi, 
personal 
didactic 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Depunerea candidaturilor pentru  
noi  proiecte Comenius respectiv 
Leonardo  pentru a fi derulate în 
urmatorii doi ani şcolari; 
participarea cadrelor didactice la 
 cursuri de formare continuă şi   
seminarii de contact din cadrul 
LLP. 
 

LLP – Programul de 
învăţare pe tot 
parcursul vieţii; 
Rapoartele narative de 
activitate şi cele 
financiare trimise 
Agenţiei Naţionale  şi 
Inspectorului 
responsabil cu 
proiectele de cooperare 
internaţională; 
Mijloacele de 
diseminare a 
proiectelor derulate. 
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Asigurarea 
protecţiei 
muncii în 
unitatea 
şcolară 

O4 
O7 
O9 

Constituirea comisiei de 
protecţie a muncii şi PSI, şi 
stabilirea responsabilităţilor 
membrilor comisiei. 
Însuşirea de către elevi a 
normelor de protecţie a muncii 
în cadrul orelor de laborator, de 
instruire practică şi de educaţie 
fizică 
Verificarea modului de 
respectare a normelor de 
protecţie a muncii la centrala 
termică, atelier  spălătorie, garaj 
auto 

Norme de 
protecţia muncii 
şi PSI incluse în 
dosarul special 
făcut pentru 
obţinerea 
autorizaţiei. 
Alte norme 
specifice, legi  

Director 
adjunct 
Liliana 
Cimpan 
Resp PSI 
Marius 
Pasca 
Resp PM 
Florica 
Coste 
Profesorii 
implicaţi 

 
permanent  

Discuţii în consiliul de 
administraţie 
Prezentarea în prima 
oră de curs a normelor 
de protecţie a muncii 
Verificări periodice 

Profesori , 
personal 
didactic 
auxiliar, 
personal 
nedidactic, 
elevi 

38 
Desfăşurarea 
activităţii din 
internatul 

O12 
O13 

Stabilirea responsabilităţilor ce 
revin pedagogului şi 
supraveghetorilor de noapte. 

Planul de muncă 
în internat, alte 
norme specifice 

Director 
adjunct 
Pedagog 

10..2013 
Lunar  

Discuţii în cadrul 
consiliului de 
administraţie în 

Profesori , 
personal 
didactic 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 
şcolar Alcătuirea programului de 

desfăşurare a activităţilor zilnice 
din internat. 
Amenajarea unei Sali pentru 
pregatirea elevilor in „acordarea 
primului ajutor ”; ”Crucea 
rosie”; „Sănatatea-prioritate”. 
 

Supraveghe-
tor de 
noapte. 

vederea întocmirii fişei 
postului. 
Discuţii cu pedagogul, 
supraveghetorii de 
noapte şi  cu elevii 

auxiliar, 
personal 
nedidactic, 
elevi 

 
 


