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Argument                                                                                                                                                                                                                                                                

Învățamântul profesional și tehnic din Romania a cunoscut în ultimii 20 de ani modificări 

substanțiale.Unele au fost determinate de continua reformare a sistemului, altele au fost influențate de 

dinamica pieței muncii și instabilitatea din mediul economic dar și de tendințele demografice și cele 

privind orientarea școlară a absolvenților de gimnaziu. Fiecare modificare a structurii sistemului de 

învatamant profesional și tehnic a fost motivată în cele mai diverse moduri: 

 tendința europeana de prelungire a învatamantului obligatoriu. 

 alinierea învatamantului profesional la standardele europene 

 posibilitatea echivalării diplomelor și certificatelor în U.E. 

 motivația scazută a absolvenților în a urma această formă de învătământ 

 vârsta care nu permite o orientare școlară responsabilă și adecvată. 

.         În timp ce în alte tări din U.E un obiectiv major al sistemului educațional îl constituie calitatea 

formării profesionale pentru a satisface cererea de noi competențe și calificari pe piața europeană, în țara 

noastră interesul elevilor, părinților și angajatorilor pentru această formă de învățământ este în continuă 

scădere. 

In actualul climat educațional este mai important decât oricând un efort conjugat al tuturor celor 

implicați în acest proces, școala-agenți economici-comunitatea locală, care să transforme învățamântul 

profesional într-o opțiune viabilă și atractivă și să-i redea locul binemeritat în societatea românească. 

            Planul de acţiune al şcolii constituie un element fundamental în cadrul managementului Liceului 

Tehnologic “Francisc Neuman” pentru că: formulează obiectivele, țintele strategice şi planurile 

operaționale pentru atingerea acestora, defineşte mediul în care funcţionează şi serviciile pe care le aduce 

şcoala comunităţii, stabileşte modul de recepţionare şi interpretare a semnalelor venite dinspre societate şi 

căile prin care acestea sunt valorificate. 

Pornind de la necesitatea tot mai accentuată de a se deschide spre societate, privită ca o 

însumare a indivizilor, organizaţiilor şi instituţiilor care o compun, Liceul Tehnologic “Francisc Neuman” 

consideră P.A.S.-ul ca fiind elementul de referinţă majoră în elaborarea şi fundamentarea direcţiilor 

viitoare privind dezvoltarea acestei unităţi de învăţământ. 

Prezentul P.A.S. a fost conceput pe baza diagnozei interne a activității Liceului Tehnologic 

“Francisc Neuman”,  în concordanţă cu datele şi recomandările din P.R.A.I. Regiunea Vest  şi P.L.A.I. 

Arad. El vizează situaţia curentă şi prognoza de dezvoltare pe termen lung (2013-2020) a şcolii. 

Acest document are atât un scop practic, cât şi unul informativ privind oferta educaţională a 

Liceului Tehnologic „Francisc Neuman”. 

La nivel regional, Regiunea V Vest, a adus in centrul atenţiei învăţământul profesional şi tehnic, 

promovând in Planul de Dezvoltare Regionala dezvoltarea acestei forme de învăţământ ca obiectiv 

strategic. 
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Dezvoltarea instituţională trebuie să vizeze asigurarea şanselor de dezvoltare profesională pentru 

care există oportunităţi pe piaţa muncii locală şi regională.  

Ne motivăm acţiunile întreprinse ţinând cont de aşteptările reciproc şi solicitările membrilor 

comunităţii educaţionale: 

 

Elevii aşteptă de la şcoală: 

 Prin educaţie să poată dobândi un statut socio-economic apreciabil 

 Un curriculum şcolar cât mai puţin încărcat, ţintit pe deprinderile şi dezvoltarea 

aptitudinilor necesare în specializarea urmată 

 Condiţii cât mai bune de învăţare. 

 

Şcoala solicită de la elevi: 

 Să fie receptivi, să manifeste interes şi să-şi dezvolte personalitatea şi responsabilitatea 

 Să cunoască şi să respecte regulamentul şcolar 

 Să facă cunoscut numele şcolii în momentul atingerii performanţei 

 

Părinţii aşteaptă de la şcoală 

 Să le fie respectate opţiunile 

 Şcoala să-i pregătească pe elevi pentru inserţie socială 

 Şcoala să găsească şi să adopte coordonatele personalităţii fiecărui elev şi să acţioneze în 

direcţia realizării lor. 

 

Şcoala solicită de la părinţi: 

 Colaborare, comunicare permanent 

 Sprijin 

 Receptivitate 

 Implicare în rezolvarea problemelor şcolii 

 

Comunitatea aşteaptă de la şcoală: 

 Cetăţeni educaţi, adaptaţi şi adaptabili. 

 Receptivitate la nevoile şcolii 

 Recunoaşterea efortului depus, a valorii personale, aprecierea efortului suplimentar. 

 Ambianţa pozitivă de înţelegere şi respect. 

 

Şcoala aşteaptă de la comunitatea locală: 

 Implicare şi receptivitate în realizarea obiectivelor scolii 

 Recunoaşterea importanţei instituţiei în viaţa comunităţii 

 Popularizarea rezultatelor bune 
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          PLAI Arad   2013-2020 se doreşte un document strategic care analizează cei trei factori importanţi 

care stau la baza strategiei privind dimensionarea planului de şcolarizare în învătământul profesional și 

tehnic: evolutia demografică, evoluţia pieţei muncii locale şi sistemul de învăţământ profesional şi tehnic 

din judeţ.  

          Obiectivul principal al PLAI este realizarea planificării strategice pe termen lung a ofertei de 

formare profesională ţinând cont de nevoile de dezvoltare economică a judeţului şi regiunii Vest. Se 

urmăreşte de asemenea corelarea ofertei de formare asigurată de unităţi şcolare şi alte instituţii cu atribuţii 

în formare cu cererea de pe piaţa muncii, reprezentată de nevoile angajatorilor 

În procesul de planificare a ofertei educaţionale este necesar să se respecte cerinţele viitoare ale 

pieţei forţei de muncă, corelate cu aspiraţiile individuale ale tinerilor. În vederea obţinerii unei imagini, 

cât mai cuprinzătoare despre opţiunile elevilor, la nivelul judeţului se organizează sondaje în rândul 

elevilor, înaintea marilor momente de decizie a orientării şcolare. Opţiunile odată cunoscute, pot influenţa 

oferta unităţilor şcolare, iar apoi prin activităţile de consiliere şi orientare pentru carieră se poate ajunge la 

o situaţie în care să fie satisfăcute în cea mai mare măsura dorinţele părţilor implicate în acest proces 

(piaţa muncii, angajatorii şi elevii ca viitorii angajaţi). 

Consilierea şi orientarea trebuie să se concentreze şi pe dezvoltarea abilităţilor de învăţare de-a 

lungul vieţii, iar în pregătirea tinerilor pentru o carieră este necesar să se pornească de la paradigma „o 

primă calificare, va fi urmată de specializări, perfecţionări şi recalificări pentru mai multe ocupaţii”, în 

funcţie de cererea în continuă schimbare a pieţei. (sursa P.L.A.I.) 

     Creşterea importanţei dimensiunii europene în formarea profesională iniţială şi continuă poate 

genera dezvoltarea cooperării inter-instituţionale şi a parteneriatului, având ca scop îmbunătăţirea 

imaginii educaţiei şi formării profesionale.  

     În  concluzie, învățamântul profesional și tehnic reprezintă legatura vitala între educația și 

formarea profesională și piața muncii și depinde de toți cei implicați să transforme acest sistem într-unul 

cu adevarat competitiv. 
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Partea I – Contextul 
 

1.1. Viziunea şcolii 

 

Educarea viitorilor absolvenţi în spiritul vocaţiei de cetăţeni europeni, deschişi dialogului şi 

toleranţei, responsabili de propria formare, pregătiţi să facă faţă schimbărilor şi învăţării pe tot 

parcursul vieţii. 

 

1.2. Misiunea şcolii 

 

Misiunea Liceului Tehnologic „Francisc Neuman” este de a forma personalităţi autonome şi 

creative, în funcţie de capacitatea şi interesul fiecăruia, elevi capabili să îşi aleagă viitorul şi să se 

adapteze unei societăţi dinamice. 

În toate activităţile şcoala promovează calitatea, dezvoltarea creativităţii, responsabilitatea, 

încrederea în sine, toleranţa şi respectul pentru personalitatea fiecărui individ. 

Într-o lume a transformărilor, și şcoala trebuie să servească nevoile individuale şi generale ale 

comunităţii, să acţioneze în mod responsabil pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase, echitabile şi 

susţinute a adolescentului. Ne-am asumat rolul de a asigura concordanţa dintre pregătirea asigurată 

absolvenţilor şi cerinţele impuse de consolidarea unei societăţi bazată pe cunoaştere şi pe educaţie 

continuă, de integrare pe o piață a muncii globalizată. 

 1.3. Valorile școlii  

 Adevărul - toată activitatea desfăşurată de către angajaţii Liceului Tehnologic Francisc Neuman va 

urmări adevărul şi se va baza pe evidenţe şi fapte verificate; 

 Profesionalism – să respecţi deontologia profesională, să dăruieşti necondiţionat ceea ce ştii, prin 

mijloacele cele mai eficiente şi în respectul pentru corectitudine şi obiectivitate; 

 Performanţa – să fii cel mai bun; 

 Încrederea –să fii sigur că ai calităţile ce asigură succesul; 

 Onestitatea - să nu renunţi la integritate; 

 Creativitatea –să-ţi valorifici disponibilităţile practice, intelectuale şi artistice pentru a-ţi face viaţa 

mai frumoasă; 

 Implicarea personală – tu contezi în reuşita echipei; 

 Forţa echipei – împreună reuşim!; 

 Umanismul şi solidaritatea- suntem alături de cei vulnerabili; 

 Respectul si valorizarea diferenţei umane - suntem egali în faţa lui Dumnezeu indiferent de etnie, 

rasă, religie sau convingeri politice ori stare materială; 

 Respectul individului şi al individualităţii – libertatea mea se opreşte acolo unde începe intimitatea ta; 

 Dreptul la şanse egale - şi eu pot reuşi pentru că am acces la aceleaşi surse ale cunoaşterii ca şi tine; 

 Dreptul la proprietate intelectuală – am gândit şi am susţinut această idee, deci îmi aparţin 

 Libertatea cunoaşterii, a gândirii şi a exprimării - pot să cunosc tot ceea ce vreau, pot să gândesc 

ceea ce vreau, pot să exprim ceea ce gândesc, ţinând seama de normele bunei cuviințe 
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1.4. Scurt istoric 

 

Şcoala profesională textilă din Arad a luat fiinţă în anul 1948. De la înfiinţare şi până în anul 

1966 şcoala a pregătit muncitori calificaţi pentru întreprinderile aparţinând Ministerului Industriei Uşoare 

din localitate şi din ţară.  

 

              In anul şcolar 1948-1949 Şcoala profesională textilă din Arad funcţionează în clădirea din str. A. 

Vlaicu nr. 174, iar căminul în localul din str. M. Eminescu nr. 32 şi în localul din str. A. Iulia nr. 4-6. 

Primul local a fost folosit ca şi cămin de băieţi, iar al doilea ca şi cămin de fete. Funcţionează în aceste 

clădiri până în data de 21.05.1955 când Şcoala profesională textilă se comasează cu Şcoala medie tehnică 

textilă din Arad şi funcţionează de la această dată în localul Şcolii medii din str. Agrişelor nr. 1 (şcoala) şi 

în localul din P-ţa Meresiev nr. 3 (Căminul). 

In perioada 1948-1966 numărul elevilor a crescut de la 161 elevi în 1948 la 1236 elevi în 1966.  

In anul şcolar 1966-1967 şcoala pregăteşte elevi în meseriile: filatură, ţesătorie, finisaj, confecţii 

tricotaje, confecţii ţesături, tricotaje, ceasornicari, calapodari. 

Începând cu anul şcolar 1959-1960 şcoală posedă un atelier de ţesătorie şi în parte de preparaţie 

în str. Dorobanţi nr. 68. 

Încă din anul 1965 în localul din str. Labirint nr. 6 a fost amenajată o sală pentru atelierul de 

confecţii. 
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In anul 1966 şcoala dispunea de patru localuri: clădirea din str. Agrişelor nr. 1, unde se găseau 

birourile şi sălile de clasă, clădirea din P-ţa Meresiev nr. 3, unde se găseşte internatul de fete şi cantina 

şcolii, clădirea din str. Labirint nr. 6 unde se găsesc: atelier de ţesătorie, atelier de confecţii şi clădirea din 

str. Dorobanţi nr. 68. 

Clădirea şcolii din str. Agrişelor nr. 1 este construită în trei nivele: subsol, parter, etaj. Clădirea a 

fost construită în anul 1879 având iniţial patru săli de clasă. 

In anul 1962 s-au mai adăugat sălilor existente încă două săli de clasă. In anul 1963 s-au mai 

construit patru săli de clasă, iar în 1965-1966, 6 săli. 

In clădirea din str. Labirint nr. 6 erau amplasate în anul 1966 atelierul de ţesătorie, atelierul de 

preparaţie a ţesătoriei, atelierul de confecţii tricotaje, de confecţii ţesături, magazia atelierelor, grupuri 

sociale, centrala termică, birouri, 5 dormitoare, garaj, şopron de lemne, 6 magazii. 

Pentru şcoala profesională durata de şcolarizare  a fost de 3 ani până în anul 1969. Începând cu 

anul 1969-1970 durata de şcolarizare a elevilor s-a redus la 2 ani, iar mai târziu odată cu înfiinţarea 

liceelor industriale (1974) durata de şcolarizare a elevilor claselor profesionale - profil confecţii s-a redus 

la un an şi jumătate. 

De-a lungul anilor ,,Şcoala profesională textilă” din Arad, aparţinând M.I.U. a pregătit cadre 

calificate pentru diferite fabrici din ţară: F.C. Arad, Tricoul Roşu Arad, F.C. Odorheiul Secuiesc, F.C. 

Baia Mare, F. C. Botoşani. 

Alături de Şcoala profesională din anul 1974 funcţionează Liceul Industrial "30 Decembrie" cu 

2 clase: o clasă profil filatură-ţesătorie şi o clasă profil confecţii îmbrăcăminte curs de zi, precum şi o 

clasă a IX-a confecţii curs seral. 

De asemenea, în perioada anilor '70-'80 au funcţionat şi clase postliceale (filatură) şi maiştri zi şi 

seral (filatură, finisaj textil, confecţii îmbrăcăminte). 

Din anul 1993 şcoala se transformă în “Grup Şcolar de Industrie Uşoară”, în anul 2002 devine 

“Grup Şcolar Francisc Neuman” pana la 1 septembrie 2012 de cand ne numim ” Liceul Tehnologic 

Francisc Neuman”. 

Modificări intervenite în timp în ceea ce priveşte denumirea: 

1948-1955 – Şcoala Profesională Textilă 

1956-1957 – Şcoala Profesională de Ucenici „30 Decembrie” 

1958-1962 – Şcoala Profesională de Mecanici a Uzinelor Textile  

„30 Decembrie” 

1963-1966 – Şcoala Profesională Textilă „30 Decembrie” 

1967-1977 – Şcoala Profesională Textilă 

1978-1984 – Grup Şcolar M.I.U. 

1985-1992 – Liceul Industrial „30 Decembrie” 

1993-1995 – Grup Şcolar Industrial Nr. 13 

1996-2001 - Grup Şcolar de Industrie Uşoară 

2002 –  2012- Grup Şcolar Francisc Neuman 

2012 – prezent – Liceul Tehnologic „ Francisc Neuman” 

 

Personalitatea proeminentă a baronului Neuman, implicarea în viaţa economică, culturală, sportivă şi în 

special în dezvoltarea industriei textile arădene, justifică opţiunea şcolii privind schimbarea denumirii. 
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1.5. Prezentare generală 

      

 Oferta educaţională a şcolii s-a diversificat permanent, pentru a răspunde cerinţelor pieţei , 

astfel că: 

 din anul şcolar 2005-2006 s-a introdus la şcoala de arte şi meserii domeniul « Estetica şi igiena 

corpului omenesc» cu finalitatea « frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist » ; 

 la liceul tehnologic, din anul şcolar 2006-2007 pe lângă calificarea « Tehnician designer 

vestimentar » s-au mai adăugat două noi calificări « Tehnician în achiziţii şi contractări » şi 

«Tehnician chimist de laborator» ; 

 din anul şcolar  2010-2011 a fost autorizată calificarea de nivel 3: „Coafor stilist”  

Liceul Tehnologic ” Francisc Neuman ”, pregăteşte elevi prin cele două rute de şcolarizare, respectiv rută 

directă şi rută progresivă: 

 

1. Liceu zi: - ruta directă - Filieră Tehnologică:  

a) Profil: Tehnic  

Domeniul pregătirii de bază: Industrie textilă şi pielărie 

Calificare profesională:  

- Tehnician designer vestimentar  

 

b) Profil Servicii  

Domeniul pregătirii de bază: Comerţ 

Calificare profesională:  

- Tehnician în achiziţii şi contractări  

 

c) Profil Resurse  

Domeniul pregătirii de bază: Estetica şi igiena corpului omenesc 

Calificare profesională:  

- Coafor stilist 

2. Liceu seral: - ruta directă - Filieră Tehnologică:  

a) Profil: Tehnic  

Domeniul pregătirii de bază: Industrie textilă şi pielărie 

Calificare profesională:  

- Tehnician designer vestimentar  

 

 

3. Liceu seral: -   Ruta progresivă - Filieră Tehnologică:   

Profil: Tehnic  

Domeniul pregătirii de bază: Industrie textilă şi pielărie 

Calificare profesională:  - Tehnician în industria textilă  
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5 săli de 

clasa 

2 lab. informatică 

cu 53 calculatoare si 

acces on-line la 

Internet. 

1 lab. fizică  

1 lab. chimie 

1 lab. biologie 
11 cabinete de 

specialitate: 

- limba română 

- limbi moderne 

- istorie - geografie 

- design vestimentar 

- filatură - ţesătorie 

- materii prime 

- servicii 

- 2 estetica 

- matematică 

- socio-umane 

 

 

Cabinet de 

orientare şi 

consiliere 
Biblioteca 

Sala de sport 

5 ateliere: 

            - 3 confecţii textile 

            - 2 estetică 

         
Magazin de 

prezentare 

Cabinet 

medical 

Serviciul 

 
      s 
      e 
      c 

   r 
   e 
   t 
   a 
   r 
   i 
   a 
   t 

 

Internat-cantina 

Administraţie 

         şi  

contabilitate 

 Baza materială 

 

 

Şcoala dispune de 21 săli de clasă şi laboratoare cu o dotare corespunzătoare desfăşurării 

unui proces de învăţare modern şi eficient, 2 cabinete de informatică cu reţea de calculatoare conectate la 

internet, de o sală de sport, o bibliotecă, un cabinet de consiliere, un cabinet medical. La acestea se 

adaugă baza de practică proprie formata din 5 ateliere (3de confecţii,  2 de estetică) cu 121 de utilaje, un 

magazin de prezentare situat pe str. Lucian Blaga. 

Şcoala deţine spaţii de cazare în internatul propriu - 160 locuri şi de cantină cu o capacitate 

de servire  de 160 de persoane. 
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Cabinet   Matematică 

 

 

Atelier de confecții 

 

 

 



Liceul Tehnologic ” Francisc Neuman”Arad                                                                                                

Plan de acțiune al școlii 2014-2019 

12 

 

Laborator   Biologie 

 

Laborator   Informatică 
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Atelier   Estetică 2 

 

Atelier   Estetică 1 
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Resurse umane: 

Personalul didactic este format din profesori , ingineri ,economiști   , cu disponibilitatea de 

adaptare la nou, dorinţă şi motivaţi pentru perfecţionare, care se implică activ în viaţa şcolii. La aceştia se 

adaugă  personalul didactic auxiliar și nedidactic. 

 

Evoluție  personal  didactic 

 

 

 Evoluția numărului de posturi personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic 

Personal didactic 

2013-2014  

34,11 

posturi  

2014-2015  

34,51 

posturi  

2015-2016  

33,05 posturi  

2016-2017 

33,76  posturi 

2017-2018 

52,12 posturi 

2018-2019 

50,13 posturi 

Persoane Persoane Persoane Persoane Persoane  

Total  40 42 41 40 57 58 

1) Profesori 39 42 40 40 57 58 

3)Maiştri instructori  1 0 1 0 0 0 

Prof.titulari  30 25 27 29 47 44 

Suplinitori calificați  3 9 6 4 2 5 

Suplinitori 

necalificați 

0 0 1 0 1 1 

Prof.asociați  2 5 4 5 5 4 

Prof.pensionari  4 3 4 2 2 4 

Grad I/doctorat 25/1 23/2 23/2 23/3 32/2 34/2 

Grad II 7 6 5 3 11 11 

Grad definitiv 3 4 5 7 7 6 

Grad debutant 4 7 6 4 7 7 

Personal didactic 

auxiliar  

7 persoane 

9.5 posturi 

(2,5 post 

vacant) 

7 persoane 

9 posturi 

(2 posturi 

vacante) 

7 persoane 

8,5 posturi  

(1,5 posturi  

vacante) 

9 persoane 

8,5 posturi 

12 persoane 

10,25 posturi 

11 persoane 

10 posturi 

Personal nedidactic  14 persoane 

13,5 posturi 

2,5 vacante 

15 persoane 

15,5 posturi 

1,5 vacante 

13 persoane 

14,5 posturi 

2,5 vacante 

12 persoane 

posturi 

2,5 vacante 

15 persoane 

18 posturi 

3,5 vacante 

15 persoane 

14,75 posturi 

1,25 vacante 

Specificare 

 

2013-2014 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

Profesori 32 31 28 33 50 51 

Ingineri 5 7 8 5 5 5 

Economişti 2 4 4 2 2 2 

Maiştri 

instructori 
1 - 

1 - 

 

0 0 
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SITUAȚIE COMPARATIVĂ  ELEVI  ȘI  CLASE (5 ANI) 

 

 2013-2014  - 21 CLASE  -  499 ELEVI 

 2014-2015  - 21 CLASE  -  448 ELEVI  

 2015-2016 – 20 CLASE – 422 ELEVI 

 2016-2017 – 20 CLASE – 436 ELEVI 

 2017-2018 – 20 CLASE – 455 ELEVI (31 CLASE – 707 ELEVI) 

 2018-2019 – 32 CLASE – 721 ELEVI 

420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

ELEVI

 

 

Liceul Tehnologic Francisc Neuman a manifestat permanent deschidere față de nevoile de 

dezvoltare locală prin adaptarea ofertei educaționale Pentru adaptarea ofertei şcolii la cerinţele pieţei 

muncii CDL-urile se realizează în colaborare cu agenţii economici parteneri în concordanţă cu necesităţile 

de dezvoltare locală în prezent şi în perspectiva anilor viitori. 

Liceul Tehnologic “Francisc Neuman”  manifestată un interes deosebit pentru derularea de 

proiecte de cooperare internaţională, dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şi a unei 

culturi organizaţionale europene reprezentând un obiectiv important al instituţiei noastre, iar situarea într-

o zonă multiculturală (frontieră, naţionalităţi etc.) constituie o premisă a colaborării şi iniţierii de proiecte 

europene.  

Adaptarea la cerinţele unui sistem modern de învăţământ este esenţială. În ultimii ani, 

modernizarea a vizat la Liceul Tehnologic „Francisc Neuman”, laboratoarele şi cabinetele şi preponderent 

dotarea cu echipamente IT.  
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Activităţile educative şi extracurriculare au un rol foarte important în dezvoltarea creativităţii, a 

apetitului cognitiv şi în formarea personalităţii elevilor . Pentru a răspunde acestor imperative, în şcoala 

noastră se desfăşoară activităţi educative, extracurriculare şi extraşcolare cu un mare impact asupra 

elevilor şcolii. Profesorii diriginţi în colaborare cu elevii întocmesc planul acestor activităţi şi stabilesc 

tematica orelor de dirigenţie ţinând cont de interesul şi preocupările elevilor. 

Balul Bobocilor, Halloween, Ziua Şcolii,Valentine`s Day, Ziua Absolventului, 8 Martie, 

Simpozionul Național de Specialitate Expectative sunt câteva dintre activităţile extracurriculare cu tradiție 

în cadrul şcolii noastre. 

Un mare impact asupra elevilor îl au programele de prevenţie privind consumul de droguri, 

alcool, tutun precum și cele de protecția mediului sau cetățenie democratică. 

Activităţile cultural-artistice atrag foarte mulţi elevi, aceştia îndrumați de cadre didactice s-au 

constituit în echipe de: majorete, dans modern, dansuri populare,etc.Participările elevilor școlii la 

activități extracurriculare se concretizează an de an în premii și mențiuni.Şcoala noastră este „voluntară” 

în Strategia Naţională de Acţiune Comunitară şi derulează activităţi menite să dezvolte spiritul umanitar 

și toleranța.  

Într-un spaţiu şi cu o dotare adecvată, îndrumaţi de un colectiv de cadre didactice cu 

disponibilitate de adaptare la nou elevii şcolii beneficiază de o formare profesională inițială de calitate 

care le oferă certitudinea găsirii unui loc de muncă după absolvire sau continuării studiilor într-o instituție 

de învământ superior . 

Oferta şcolii privind educaţia formală şi non-formală: 

 Educaţie şi formare civică: prin activităţi curriculare sau extracurriculare (la toate tipurile de 

învăţământ). 

 Integrare socio-culturală: prin activităţi curriculare sau extracurriculare (la toate tipurile de 

învăţământ). 

 

Finalităţi ce orientează acţiunile educaţionale ale organizaţiei 

 Formarea personalităţii prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale. 

 Educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

 Formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin 

asimilarea de cunoştinţe  ştiinţifice, tehnice şi estetice. 

 Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi de valorile morale şi civice. 

 Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a echipamentelor moderne de tehnică de calcul. 
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1.6. Profilul actual al şcolii - an şcolar  2018-2019 

Realizarea Planului de școlarizare 

1. Liceu zi: - ruta directă – IX – 3 clase  

Filieră Tehnologică  

a) Profil: Tehnic  

Domeniul pregătirii de bază: Industrie textilă şi pielărie 

Calificare profesională:  

- Tehnician designer vestimentar – 1 clasă –   17 elevi  

 

b) Profil Servicii  

Domeniul pregătirii de bază: Comerţ 

Calificare profesională:  

     - Tehnician în achiziţii şi contractări – 1 clasă –  23 elevi  

 

c) Profil  Servicii  

Domeniul pregătirii de bază: Estetica şi igiena corpului omenesc 

Calificare profesională:  

  - Coafor stilist – 1 clasă – 29 elevi  

 

2. Liceu seral:  –  ruta directă  - XI-  o clasă  

Filieră Tehnologică  

      

     a) Profil: Tehnic  

 Domeniul pregătirii de bază: Industrie textilă şi pielărie 

Calificare profesională:  

- Tehnician în industria textilă – 1 clasă – 28 elevi 

 

3. Învățământ profesional cu durata de 3 ani 

a)  Domeniul pregătirii de bază: Estetica şi igiena corpului omenesc 

Calificare profesională:  

- Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist– 1 clasă – 31 elevi 
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INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI 

AN ȘCOLAR  2018-2019 

 

Nivel de învăţământ  
Clasa 

Număr de 

clase/ grupe  

Număr de 

copii / elevi  

Forma  

de învăţământ  

Limba de 

predare  

PRIMAR 

cls. Pregătitoare 1 29 ZI ROMÂNĂ 

cls. a I-a 1 23 ZI ROMÂNĂ 

cls. a II-a  1 18 ZI ROMÂNĂ 

cls. a III-a 1 23 ZI ROMÂNĂ 

cls. a IV-a 1 26 ZI ROMÂNĂ 

NIVEL I-II, III-IV 2 24 ȘANSA A DOUA ROMÂNĂ 

GIMNAZIAL 

cls. a V-a 1 17 ZI ROMÂNĂ 

cls. a VI-a 1 15 ZI ROMÂNĂ 

cls. a VII-a 1 19 ZI ROMÂNĂ 

cls. a VIII-a 1 18 ZI ROMÂNĂ 

cls. a V-VIII-a 3 63 FR ROMÂNĂ 

Liceal, 

(ciclul inferior) 

din care 

cls. a IX-a  3 69 Zi  Română  

cls. a X-a  3 82 Zi  Română  

Liceal 

(ciclul superior) 

cls. a XI-a  3 72 Zi  Română  

cls. a XII-a  3 74 Zi  Română  

cls. a XI-a S  1 28 Seral  Romana  

cls. a XII-a S  1 19 Seral  Română  

cl. a XIII-a S  1 16 Seral  Română  

Profesional 

cls. a  IX-a   1 31 Inv.profesional cu 

durata de 3 ani 

Română  

cls. a X-a 1 29 Inv.profesional cu 

durata de 3 ani 

Română  

cls. a XI-a 1 15 Inv.profesional cu 

durata de 3 ani 

Română  

 Total  32 720   
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 Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2018-2019, în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională: 

Nr. 

Crt.  

Nivel   Filieră  Profil / Domeniu  Specializare / Calificare profesională  Număr clase  Număr elevi  

1.  Liceal  

 

Tehnologică Tehnic / Industrie textilă şi 

pielărie  

Tehnician designer vestimentar a IX-a 1  17 

   Servicii / Estetica şi igiena 

corpului omenesc  

Coafor stilist a IX-a 1  29 

   Servicii / Comert  Tehnician în achiziţii şi contractări a IX-a 1  23 

   Tehnic  Tehnician designer vestimentar a X-a 1  21 

   Servicii  Coafor stilist a X-a 1  31 

   Servicii  Tehnician în achiziţii şi contractări a X-a 1  30 

   Tehnic  Tehnician designer vestimentar a XI-a 1  23 

   Servicii  Tehnician în achiziţii şi contractări a XI-a 1  19 

   Servicii   Coafor stilist a XI-a 1  30 

    Tehnic  Tehnician designer vestimentar a XII-a 0,5  7 

   Servicii  Tehnician în achiziţii şi contractări a XII-a 0,5  23 

  

 

 

 

Servicii  Coafor stilist a XII-a 2  44 

2  Ruta directa seral  Tehnologică Tehnic  Tehnician în industrie textilă a XI-a 1  28 

   Tehnic  Tehnician în industrie textilă a XII-a 1  19 

   Tehnic  Tehnician în industrie textilă a XIII-a 1  16 

3 Învățămant profesional 

cu durată de 3 ani 

 

 

Estetica şi igiena corpului 

omenesc 

Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist a IX –a  1 31 

   Estetica şi igiena corpului 

omenesc 

Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist a X-a 1 29 

   Estetica şi igiena corpului 

omenesc 

Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist a XI-a 1 25 
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    1.7.  Realizările anului școlar   2015-2016 

 

 

 Prioritatea Liceului Tehnologic „Francisc Neuman” este de a asigura un învăţământ de calitate, 

care să satisfacă aşteptările beneficiarilor: elevi, părinţi, exigenţele pieţei forţei de muncă şi să garanteze 

asigurarea standardelor de calitate. 

Subliniem, în continuare, cele mai importante realizării ale anului şcolar 2015-2016 în 

domeniile prioritare: 

 Resurse materiale şi financiare  

 Resurse umane  

 Curriculum  

 Activitatea de orientare şi consiliere; activitatea  extracurriculară  

 Parteneriate şi proiecte educative. Strategia naţională de acţiune comunitară   

 Proiecte europene 

 Management, dezvoltare instituţională şi asigurarea calităţii; relaţia cu comunitatea locală  

 

A. Resurse materiale şi financiare 

 

 Proiectul de buget pentru anul scolar 2015-2016 s-a realizat cu consultarea responsabililor de 

compartimente, a responsabililor de comisii metodice şi a fost avizată de Consiliul de administraţie al 

şcolii în conformitate cu priorităţile anului şcolar încheiat. 

 

 

 Sursele de finanţare ale şcolii: 

 

 Buget local 

 Buget naţional 

 Autofinanţare  

 Venituri extrabugetare 

 Sponsorizări 

 Subvenţii internat - cantină 
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Situaţia privind dotările și reparațiile în anul şcolar 2016 – 2017 pe surse de finanţare, respectiv: 

 

 Finanțare de la bugetul local: 

-dotări cu obiecte de inventar : 5500 lei 

-reparații curente:20000 lei 

Autofinanțare internat-cantina și ateliere școala: 

-reparații curente: 3500 lei 

- obiecte de inventar: 1684 lei 

- decontare transport urban elevi: 10105 lei 

Finanțare de la bugetul național 

- decontare transport rural elevi:  31000 lei 

 

B. Resurse umane 

 

Şcoala dispune de resurse umane de bună calitate, capabile să transforme actul didactic într-un 

demers modern, dinamic în pas cu strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar. 

 

Personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic 

 

Aspecte pozitive: 

 încadrare personalului didactic în conformitate cu metodologia de încadrare şi planurile 

cadru aprobate de M.E.C.Ș. – 100% personal calificat; 

 încadrare cu personal didactic auxiliar şi nedidactic conform indicatorilor de normare în 

vigoare; nr.mare de cadre didactice participante la ore de formare  

 realizarea Planului de școlarizare în procent de 100% 

 11cadre didactice participante la simpozioane judeţene, naţionale și internaționale 

 A susţinut examenul pentru obţinerea gradului I  un  cadru didactic, astfel încât la finalul 

anului şcolar 2016-2017 situația distribuției pe grade didactice : 

 Debutanţi - 5 

 Definitivat - 7 

 Gradul II - 3 

 Gradul I - 22 

 Doctorat – 3 
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 Situaţia şcolarizării pe profil/domeniu şi calificări în anul şcolar 2016-2017 

 

Nr

. 

Cr

t. 

Nivel  Filieră Profil / Domeniu Specializare / 

Calificare 

profesională 

Număr clase Număr 

elevi 

1. Liceal  Tehnologică Tehnic / Industrie textilă 

şi pielărie 

Tehnician designer 

vestimentar 

a IX-a 1 17 

   Servicii / Estetica şi 

igiena corpului omenesc 

 

Coafor stilist 

a IX-a 1 29 

   Servicii / Comert Tehnician în 

achiziţii şi 

contractări 

a IX-a 1 23 

   Tehnic Tehnician designer 

vestimentar 

a X-a 1 21 

   Servicii / Estetica şi 

igiena corpului omenesc 

 

Coafor stilist 

a X-a 1 31 

   Servicii Tehnician în 

achiziţii şi 

contractări 

a X-a 1 30 

   Tehnic Tehnician designer 

vestimentar 

a XI-a 1 23 

   Servicii Tehnician în 

achiziţii şi 

contractări 

a XI-a 1 19 

   Servicii / Estetica şi 

igiena corpului omenesc 

 

Coafor stilist 

a XI-a 1 30 

   Tehnic Tehnician designer 

vestimentar 

a XII-a 0,5 7 

   Servicii 

 

 

Tehnician în 

achiziţii şi 

contractări 

a XII-a 0,5 23 

   Servicii / Estetica şi 

igiena corpului omenesc 

 

Coafor stilist 

aXII-a 2 44 

2. Liceu seral Tehnologică Tehnic 

 

Tehnician în 

industria textilă 

a XI-a 1 28 

   Tehnic Tehnician în 

industria textilă 

a XII-a 1 19 

   Tehnic Tehnician în 

industria textilă 

a XIII-a 1 16 

3. Învățământ 

profesional cu 

durata de 3 ani 

Tehnologică Servicii / Estetica şi 

igiena corpului 

omenesc 

Frizer-coafor-

manichiurist-

pedichiurist 

a IX-a 1 31 

   Servicii / Estetica şi 

igiena corpului 

omenesc 

Frizer-coafor-

manichiurist-

pedichiurist 

a X-a 1 29 

   Servicii / Estetica şi 

igiena corpului 

Frizer-coafor-

manichiurist-

a XI-a 1 25 
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omenesc pedichiurist 

 

 

 

C. Curriculum  

Preocupările fiecărei comisii metodice de specialitate au vizat: procurarea  documentelor 

curriculare – manuale, ghiduri metodologice, auxiliare curriculare ,creșterea atracitivitații și caracterului 

aplicativ al lecțiilor,folosirea evaluarii in scopul orientarii şi remedierii ,acțiuni intreprinse in sprijinul 

elevilor cu dificultați de invațare, colaborarea cu familia,optimizarea relației profesor- elev precum şi 

creşterea gradului de funcţionare a laboratoarelor şi cabinetelor prin folosirea optimă a materialului 

didactic şi a echipamentelor existente.  

Cadrele didactice favorizează în general un climat eficient la clasă aplicând principii care vizează 

comunicarea, negocierea conflictelor, autocunoaştere. 

Activitatea catedrelor s-a desfăşurat conform planurilor manageriale si a avut ca prioritati: 

 calitatea procesului didactic 

 calitatea şi eficienţa evaluării 

 activitatea de perfecţionare si formare continua 

 implicarea în managementul şcolii 

Comisiile metodice de specialitate au întocmit informări periodice  privind activitatea 

desfăşurată. În anul şcolar 2015 – 2016  in școala noastră  au funcţionat următoarele comisii metodice: 

 

1. Comisia de limba şi literatura română şi limbi moderne 

2. Comisia de matematică – fizică – tehnologia informaţiei 

3. Comisia de ştiinţe umaniste 

4. Comisia de biologie, chimie, estetică şi igiena corpului omenesc  

5. Comisia de tehnologii textile şi servicii 

 

Preocupările fiecărei comisii metodice de specialitate au vizat:  cunoaşterea şi respectarea 

legislaţiei în vigoare în domeniul curriculumului ,adaptarea curriculumului şcolar la nevoile de dezvoltare 

personală ale elevilor şi la cerinţele agenţilor economici,plasarea învăţăturii ca proces în centrul 

demersurilor şcolii,orientarea învăţării spre formarea de capacităţi şi competenţe,creşterea eficienţei 

demersuluieducaţional,utilizarea tehnicii IT  în orele de predare –învățare ,ritmicitatea notării şi alternarea 

metodelor tradiţionale de evaluare cu cele alternative ,valorificarea rezultatelor evaluării interne; 

monitorizarea asigurării calităţii şi eficienţei sistemului educaţional de şcoală . 

 Au fost procurate  documente curriculare – manuale, ghiduri metodologice, auxiliare curriculare  

Activitatea la clasă a urmărit creșterea atractivității și caracterului aplicativ al lecțiilor,folosirea evaluarii 

în scopul orientarii şi remedierii. S-au întreprins acțiuni în sprijinul elevilor cu dificultați de invațare , 

precum și pentru optimizarea relației profesor-elev.  
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Cadrele didactice favorizează în general un climat eficient la clasă aplicând principii care vizează 

comunicarea, negocierea conflictelor, autocunoaştere. 

  

• 1 cadru didactic a finalizat cursul de specializare ’’Coafor’’ 

• 1 cadru didactic a finalizat cursul de formare ’’Metode dramatice și ludice în procesul 

instructiv-educativ 

  

Comisiile metodice de specialitate și-au proiectat activitatea în funcție de prioritățile școlii 

întocmind rapoarte și informări periodice informări periodice  privind activitatea desfăşurată. 

    

 

               Aspecte pozitive 

 rezultate bune la examene finale: 

 examen de certificare competenţe nivel 4 : 100% 

 examen de bacalaureat : 31,48% 

 75% dintre absolvenţii învăţământului profesional sunt încadraţi în producţie în 

domeniul pe care l-au absolvit; 

 

D. Activitatea de orientare şi consiliere 

 

Activităţile educative, extracurriculare şi cele de consiliere şi orientare devin tot mai importante 

pentru extinderea nivelului de cunoaştere, dezvoltare şi maturizare personală  a elevilor. Stimularea 

apetitului cognitiv, formarea personalităţii elevilor, dezvoltarea creativităţii şi a competenţelor care vor 

contribui ulterior la buna inserţie profesională şi socială a individului reprezintă imperativele activităţilor 

desfăşurate în şcoală.  

  În anul şcolar 2015-2016 , prin activităţile desfăşurate de  membrii Comisiei  diriginţilor  au fost 

atinse o mare parte din obiectivele propuse în planul managerial: 

a) Organizarea Comisiei diriginţilor: au fost întocmite corect şi la timp planificările calendaristice, 

dosarele diriginţilor şi baza de date. 

b) Ameliorarea frecvenţei elevilor la cursuri şi prevenirea abandonului şcolar: numărul elevilor consiliaţi 

de psihologul şcolii pentru atingerea acestui obiectiv a fost mai mare decât în anii anteriori.  

c) Participarea activă a  părinţilor la viaţa şcolii: au fost constituite comitetele de părinţi la nivelul 

claselor şi Consiliul reprezentativ al părinţilor (la nivel de şcoală). 

d) Îmbunătăţirea disciplinei elevilor şi prevenirea actelor de violenţă: prelucrarea RI şi ROFUIP.  

e) Colaborarea diriginţilor cu Poliţia de Proximitate: au avut loc mai multe întâlniri cu reprezentanţi ai 

Poliţiei pe diverse teme (circulaţie, criminalitate etc.), iar în anumite situaţii au  fost solicitaţi pentru 

soluţionarea unor probleme. 

f) Dezvoltarea unei atitudini de responsabilitate faţă de semeni: au fost desfăşurate activităţi de 

voluntariat.  
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Menţionăm faptul că la biblioteca şcolii se află ghiduri, materiale şi portofolii organizate pe teme 

din cadrul programei de Consiliere şi orientare pentru a sprijini diriginţii în pregătirea  orelor de 

dirigenţie.  

Se constată un real interes pentru o bună relaţie cu părinţii şi implicarea acestora în viaţa şcolii. 

Din păcate, în multe situaţii, aceştia sunt prezenţi într-un număr redus la întâlnirile cu diriginţii şi nu se 

interesează de copiii cu probleme. 

 

E.Activitatea la internatul şcolii 

Pe tot parcursul anului şcolar a fost respectat „programul zilnic” al elevilor, în cadrul căruia s-a 

acordat  o atenţie sporită orelor de aprofundare a cunoştinţelor în sălile de meditaţie precum și organizării 

de activități educative, culturale și sportive 

Cazare pe parcursul anului școlar 2015 – 2016 în internatul școlii : 81 persoane  (31 de elevi, 39 

studenţi, 11 voluntari) 

Cazări ocazionale:    

 Festivalul Internaţional de teatru ,,AMIFRAMʺ 

 Palatul Copiilor  

 Olimpiada de sport 

 Theatrum Mundi 

Activități educative și extracurriculare: 

 Educaţie juridică – prevenirea delicventei juvenile 

 Educatia rutiera 

 Educatie comportamentala 

 Reguli de prevenire a incediilor.  

  Sf. Valentin, 8 Martie, Ziua Europei, Ziua României 

 Organizarea Serbărilor de Crăciun şi Paşte  

 Vizionarea împreună cu elevii a spectacolelor de teatru  

 Vizite la muzee şi expoziţii.  

 

 

F. Activitatea extracurriculara și extrașcolară.  Strategia Naţională de Acţiune Comunitară. 

Proiecte şi parteneriate educative.  

 

Activităţile educative extracurriculare şi  extraşcolare realizate în anul şcolar 2013-2014 au vizat 

dezvoltarea creativităţii elevilor, a spiritului  de competiţie, a dorinţei de cunoaştere, dar şi creşterea 

numărului copiilor implicaţi în astfel de acţiuni.  

Diriginţii au desfăşurat activităţile extracurriculare - extraşcolare conform planificării, având 

două direcţii de acţiune: 

-  Activităţi de voluntariat 

-  Activităţi educativ-culturale. 
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Activităţile educative extracurriculare şi extraşcolare s-au desfăşurat conform planificării şi dintre 

acestea menţionăm: 

- ,,Sunt obiect de muzeu. Caut vizitator!” – acţiune de voluntariat la Muzeul Judeţean Arad (septembrie); 

- Balul Bobocilor (19 octombrie); 

- Activităţi organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei (5 octombrie); 

- Halloween – între tradiţie şi modernitate - Consiliul Şcolar al Elevilor; 

- Alegeri pentru Consiliul Şcolar al Elevilor; 

- Activitate ecologică ,,Let’s do it Romania!” desfăşurată în cadrul acţiunii Zilei Naţionale a Curăţeniei; 

- ,,Donaţii şi donatori”  - atelier de lucru la Muzeul Judeţean Arad (9 octombrie); 

- Comemorarea victimelor Holocaustului – activitate desfăşurată la Sinagoga Neologă (15 octombrie); 

- Activităţi desfăşurate în colaborare cu DGASPC Arad, în cadrul parteneriatului Stop abuzului! (nov. 

2015); 

- Ziua Naţională a României  (decembrie)-2015 

- Ziua şcolii (decembrie)-2015 

- 24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române; 

- Ziua îndrăgostiţilor (februarie)-2016 

- 9 Mai Ziua Europei-2016 

- Activităţi desfăşurate în cadrul Programului ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!” (aprilie); 

- Ziua Porților Deschise –aprilie 2016 

-Săptămâna meseriilor – aprilie 2016 (pentru promovarea claselor din învățământul profesional) 

- Târgul Edu Job2  (mai) 

- Simpozionul Naţional ,,Expectative” (mai); 

 

  Activităţi de voluntariat 

- ,,Ziua Internaţională de solidaritate cu persoanele cu handicap”  -voluntariat; 

- Dăruind vei dobândi!– reprezentanţii Consiliului Şcolar al Elevilor  au oferit daruri copiilor de la 

Centrul de Primire Minori; 

- Participarea voluntarilor şcolii, sub coordonarea  prof. Silvia Gligan, la activităţile desfăşurate în cadrul   

Strategiei Naţionale de ,,Acţiune Comunitară”. 

 

                                           Proiecte educative     

    ,, Împreună pentru mediu!”  - coord. prof.Velcu Gabriel 

    ,,Fii cetăţean activ!” – coord. prof. Hanga Ramona,; 

    ,,Educaţie pentru sănătate, educaţie pentru viaţă!”  -  coord. prof. Păștinaru Roiu Maria 

    ,,Împreună”  - coord.  prof. Iovescu Camelia; 

    ,,Prezent şi activ!”  - coord. prof. dr. Sinaci Maria; 
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    ,,Îţi stă în putere să alegi!” – proiect interjudeţean având ca scop promovarea valorilor 

morale şi a educaţiei pentru sănătate (coord. prof. dr. Sinaci Maria); 

     „Dezvoltarea emoţională și cognitivă a elevilor” (D.E.C.E.) – coord.psiholog  

    Proiectul Strategia Naţională de ,,Acţiune Comunitară” coord.  prof. Gligan Silvia; 

    Proiectul naţional ,,Noi în Europa!” – 9 mai - coord. prof. dr. Sinaci Maria 

    Editarea bianual a revistei ,,Atitudini”  - coord. prof. dr. Avacovici Adina 

    Uniți împotriva violenței – coord. prof. Nan Camelia 

    Ethos și comportament - coord. prof. dr. Avacovici Adina 

    Newsletter FN - coord. prof. dr. Avacovici Adina 

 

                  Participări şi rezultate obţinute de elevii şcolii noastre la concursuri educative 

                                                      în anul şcolar 2016-2017 

 

Nr. 

crt. 

Nume/pre-

nume elev 
Rezultat Concurs/faza Clasa Prof. coord. 

Concursuri și Olimpiade școlare  

1.  
Oprescu 

Ionela  
I  Concursul judeţean ,,Hristos în 

şcoală-cunoaştere şi trăire”  
XI A Cioltean 

Florentina  
2.  

Axinie 

Mădălina  
II  Concursul judeţean ,,Hristos în 

şcoală-cunoaştere şi trăire”  
X E Sescu Veronica  

3.  

Rusu Mara 

Janine  
I  Concursul  interjudețean de creație 

vestimentară și artă textilă 

"MICUȚELE CREATORE DE 

MODĂ" – ediția a VI-a ,inscris 

CA.E.R.I. 2017, Tg. Neamț.  

X A Sescu Veronica  

4.  

Stângă Ana 

Maria   
II  Concursul  interjudețean de creație 

vestimentară și artă textilă 

"MICUȚELE CREATORE DE 

MODĂ" – ediția a VI-a ,inscris 

CA.E.R.I. 2017, Tg. Neamț.  

X A Sescu Veronica  

5.  

Axinie 

Mădălina  
II  Concursul județean ”Hristos În 

Şcoală-Cunoaștere și trăire" Liceul 

Tehnologic "Francisc Neuman"Arad  

X E Sescu Veronica  

6.  

Axinie 

Mădălina, 

Ponepalo 

Florina  și 

Virag 

Szusza  

Premiul 

Special  
Simpozion Național  de Specialitate 

"EXPECTATIVE" 2017 secțiunea 

work-shop Design Vestimentar  

X E Sescu Veronica  

7.  

Rusu Mara 

Janine  
Mențiune  Concurs Național Tehnic Textil  

,,INGTEX” Ediția a VII-a secțiunea 

Compoziție grafică pentru produsele 

textile, schiță creație vestimentară,  

X A Sescu Veronica  

8.  
Berce Julian  II  Simpozion interjudețean: „Cultura – 

spațiu al identității naționale”  
X A Iovescu Camelia  

9.  
Țugui 

Ancuța  
III  Simpozion interjudețean: „Cultura – 

spațiu al identității naționale”  
X A Iovescu Camelia  
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10.  
Sbîrcea 

Roxana  
I  Concurs național :  

„Educația – punte între culturi”  
XI D Iovescu Camelia  

11.  
Rediu Maria  I Concurs național :  

„Educația – punte între culturi”  
XI D Iovescu Camelia  

12.  
Costaniuc 

Alexandra  
II Concurs național :  

„Educația – punte între culturi”  
XI D Iovescu Camelia  

13.  
Culda 

Andrei  
III  Concurs național :  

„Educația – punte între culturi”  
X D  Iovescu Camelia  

14.  
Athes 

Mariana  
mențiune  Concurs național :  

„Educația – punte între culturi”  
X D  Iovescu Camelia  

15.  

Schneider 

Crina  
Berce Julian  

III  Concurs-Simpozion „Expectative” 

Simpozion Național  de Specialitate 

"EXPECTATIVE" 2017  

X A  Iovescu Camelia  

16.  
Botici 

Bianca  
Mențiune  Simpozion Național  de Specialitate 

"EXPECTATIVE" 2017  
XI D Moldovan 

Cristina  
17.  

Oprescu 

Ionela  
III  faza județeană la Olimpiada din aria 

curriculară TEHNOLOGII    

18.  

Bezercu 

Denis  I  ZILE NAȚIONALE ALE 

ROMÂNIEI- concurs național  

VIII 
Cherecheș 

Marcela  

19.  

Crețu 

Ștefania  I  ZILE NAȚIONALE ALE 

ROMÂNIEI- concurs național  

VIII Cherecheș 

Marcela  

20.  

Velin 

Mădălina  II  ZILE NAȚIONALE ALE 

ROMÂNIEI- concurs național  

VIII Cherecheș 

Marcela  

  

F. Proiecte europene 

La fel ca şi în anii precedenţi continuă iniţierea şi derularea de diverse proiecte din cadrul 

programului Life Long Learning sau de fructificare a unor oportunităţi apărute prin înscrierea în bazele de 

date My Europe, PartBase. Păstrarea contactului cu partenerii din anii precedenţi oferă, de asemenea, 

posibilităţi de a gândi noi colaborări sau de a răspunde unor nevoi comune. 

Realizări:  

 Apariţia şcolii în baze de date europene  

 Căștigarea proiectului ERASMUS + PROIECT DE MOBILITATE EDUCATIE 

SCOLARA  

"METODE INOVATIVE DE PREDARE INVATARE" având ca obiectiv general : 

Prevenirea abandonului scolar pe termen scurt si mediu prin cresterea ratei de retentie cu cel putin   

10% până in anul 2020. 

Cursul  Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning 

are ca scop formarea profesorilor pentru a crea clase digitale. 

     Popularizarea şcolii pe site-uri europene în urma activităţilor derulate 

 Câștigarea proiectului   Erasmus European Experience având ca obiective: 

- îmbunătăţirea cunoştinţelor în domeniile vizate (estetică),  
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- dezvoltarea competenţelor de specialitate şi abilităţilor practice astfel încât să fie mai facilă 

integrarea pe piaţa muncii,  

-dezvoltarea cunoașterii și înțelegerii diversității , culturii, limbii și valorilor europene,  

-dezvoltarea deprinderilor și competențelor ca și viitori angajați sau antreprenori , care sunt 

importante pentru funcționarea optimă a pieței transnaționale și pentru dezvoltarea economică a Uniunii 

Europene,  

- dezvoltarea personală a elevilor, lărgirea orizontului personal (comunicare, relații personale și 

profesionale, independență crescută prin necesitatea de a descurca într-un mediu străin lor) prin contactul 

cu un mediu de muncă transnațional,  

-creșterea respectului de sine și dobândirea unui avantaj competitiv pe piața forței de muncă prin 

dobândirea certificatului Europass, a Certificatelor eliberate de organizațiile de primire și a Cetificatelor 

de competenţe profesionale  eliberate de şcoala noastră la finalizarea studiilor de către participanţi.  

 Parteneri :  - WALES, UK - Colegiul galez "Coleg CAMBRIA",   

     - SPANIA - M.E.P. Europrojects Granada – organizaţie intermediară 

 Buget total : 225200 euro  

 Proiecte europene derulate  : 

 Proiect Comenius  “Modă Şi Artă”  

 Parteneriat Ldv: “Cobuilding A Good Guidance”  

 Bursa  Comenius Mobilitate Individuală: Stage D’observation De Classes En Ecoles Primaires 

Et Secondaires Et Perfectionnement En Francais 

 Proiectul Consiliului Europei: „Momente Cheie Din Istoria Europei”  

 Matera On Line Newspaper  

 Spring Day In Europe  

 Concurs Play Energy: Idei ecologice de valorificare a materialelor biodegradabile din hârtie 

 Proiect De Mobilităţi Leonardo Da Vinci Grup Ţintă IVT - „Furnizarea de învăţare pe tot 

parcursul vieţii pentru viitori antreprenori”  

 Proiect De Mobilităţi Leonardo Da Vinci Grup Ţintă IVT - „Experienţe de învăţare pentru 

abilităţi îmbunătăţite” 2 cadre didactice au finalizat cursul de formare : ’’Utilizarea 

instrumentelor informatice moderne în predarea eficace a limbii franceze” 

 2 cadre didactice au finalizat programul de formare : ’’Dezvoltare instituțională prin 

programul Erasmus+’’ 

  

G: Management, dezvoltare instituţională şi asigurarea calităţii; relaţia cu comunitatea locală  

Referitor la activitatea managerială, procesul decizional s-a realizat cu consultarea Consiliului 

profesoral şi Consiliul de administraţie 

S-au realizat asistenţe la ore, iar controlul compartimentelor s-a efectuat de către Consiliul de 

administraţie conform graficului şi tematicii stabilite. 
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Au fost elaborate instrumente în activitatea de îndrumare şi control (fişă de asistenţă la ore, fişă 

de evaluare a personalului didactic). 

Personalul de conducere s-a implicat în procesul de autoevaluare anual, care a vizat toate 

domeniile funcţionale ale şcolii. 

Au fost realizate instrumente (chestionare), pentru colectarea în mod regualt a modului de 

realizare a feedback-ului din partea elevilor şi a altor factori interesaţi. 

Referitor la PAS (Plan de Acţiune al Şcolii) acesta a fost reactualizat, identificându-se noi 

priorităţi şi ţinte. 

În anul şcolar s-a promovat un management participativ şi un stil de  conducere cooperant. 

S-a realizat cu orice prilej promovarea pozitivă a imaginii şcolii în comunitatea locală iar politica 

eficientă de marketing a școlii a condus la realizarea in procent de 100% a planului de școlarizare la liceu 

zi ruta directa si progresivă. 

Evidențiem de asemenea selectarea școlii nostre in proiectul POSDRU”Îmbunățirea calității și 

formării profesionale prin rețele parteneriale”,proiect care isi propune imbunătățirea sistemului de 

educație și formare profesională prin dezvoltarea de instrumente și metodologii pentru implementarea 

Cadrului Comun European de Referinta pentru Asigurarea Calitătii în Învătământul Profesional și Tehnic, 

utilizând rețele parteneriale între școli. 

Un rol important in formarea cadrelor didactice il au proiectele POSDRU.Evidențiem participarea 

cadrelor din școala noastră în urmatoarele proiecte:”Corelarea ofertei educaționale a învățământului 

profesional și tehnic cu cerea pieței muncii”,”Pașaport pentru catedră”,”Școala româneasca mediu 

incluziv”,”Școala vine la tine acasa”,”proiect INSAM”,etc. 

Apreciem in mod deosebit colaborarea pe care o avem cu Consiliul Local Municipial in realizarea 

executiei bugetare precum si in monitorizarea reparațiilor curente din școala 

 

1.8. Context european  

 

„Educaţie şi formare 2020” (ET 2020) este un nou cadru strategic pentru cooperarea europeană în 

domeniul educaţiei şi formării profesionale, creat pe baza predecesorului său, programul de lucru 

„Educaţie şi formare 2010” (ET 2010), în scopul de a răspunde la provocările care sunt încă de actualitate 

în ceea ce priveşte crearea unei Europe bazate pe cunoaştere şi transformarea învăţării pe tot parcursul 

vieţii într-o realitate pentru toţi. 

Principalul scop al cadrului este de a sprijini statele membre în ceea ce priveşte dezvoltarea în 

continuare a sistemelor lor de educaţie şi formare. Aceste sisteme ar trebui să asigure tuturor cetăţenilor 

mijloacele necesare pentru a-şi atinge potenţialul, precum şi să asigure prosperitatea economică durabilă 

şi capacitatea de integrare profesională.  

Procesul de la Copenhaga evidenţiază faptul că educaţia şi formarea profesională au un rol cheie în 

sprijinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 prin asigurarea unor competenţe şi aptitudini relevante.  
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Iniţiativa “O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” subliniază necesitatea de 

perfecţionare a competenţelor şi de creştere a capacităţii de inserţie profesională. În acest sens se 

precizează: necesitatea progresului în identificarea nevoilor de formare; creşterea relevanţei educaţiei şi 

formării pentru piaţa forţei de muncă precum şi o tranziţie uşoară pe piaţa forţei de muncă; o mai mare 

validare a competenţelor şi aptitudinilor dobândite în context non formale şi informale. Realizarea celor 

menţionate presupune o colaborare mai strânsă şi parteneriate între furnizorii de formare profesională şi 

angajatori.  

Obiectivele strategice ale cadrului ET 2020: 

 realizarea în practică a învăţării pe tot parcursul vieţii şi a mobilităţii – sunt necesare progrese 

privind punerea în aplicare a strategiilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, dezvoltarea cadrelor 

naţionale pentru calificări în legătură cu Cadrul european al calificărilor şi stabilirea unor 

parcursuri educaţionale mai flexibile. Ar trebui să fie extinsă mobilitatea şi să se aplice Carta 

europeană a calităţii pentru mobilitate;  

 îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei educaţiei şi formării – toţi cetăţenii trebuie să poată dobândi 

competenţe-cheie, iar toate nivelurile de educaţie şi formare profesională trebuie să devină mai 

atractive şi mai eficiente;  

 promovarea echităţii, a coeziunii sociale şi a cetăţeniei active – educaţia şi formarea ar trebui să 

permită tuturor cetăţenilor să dobândească şi să dezvolte abilităţi şi competenţe necesare pentru 

a permite ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării, cetăţenia activă şi dialogul 

intercultural. Dezavantajul educaţional ar trebui să fie remediat prin asigurarea unui învăţământ 

preşcolar de înaltă calitate;  

 stimularea creativităţii şi a inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător, la toate nivelurile de 

educaţie şi formare – promovarea dobândirii de către toţi cetăţenii a unor competenţe transversale 

şi garantarea bunei funcţionări a triunghiului cunoaşterii (educaţie-cercetare-inovare). Ar trebui 

promovate parteneriatele dintre întreprinderi şi instituţiile de învăţământ, precum şi comunităţile 

mai largi de cursanţi, care să implice reprezentanţi ai societăţii civile şi alte părţi interesate. 

Cunoștințele trebuie însă să se dezvolte și să se înmulțească, inclusiv în afara granițelor naționale. 

Cooperarea la nivel european este necesară pentru a crea cel mai bun mediu de studiu pentru toți și pentru 

a obține calificări care să fie foarte apreciate. 

A învăța înseamnă a progresa. Este valabil și pentru politicile în domeniul educației și formării. 

Pentru a evalua progresele realizate, UE și statele membre au stabilit următoarele obiective pentru 2020: 

 reducerea la sub 15% a procentajului elevilor de 15 ani cu lacune la citire, matematică și 

științe; 

 reducerea la sub 10% a ratei de abandon școlar; 

 diplomă universitară pentru cel puțin 40% din tinerii adulți; 

               Părăsirea timpurie a şcolii este un fenomen complex influenţat de factori educaţionali, individuali 

şi socio-economici. Abordarea acestei problem impune măsuri preventive cum ar fi “A doua şansă” şi alte 

tipuri de activităţi extracurriculare, precum şi îmbunătăţirea formării cadrelor didactice, metode de predare 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11104_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_ro.htm
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inovatoare, sprijin individualizat, cooperare mai strânsă cu familia şi comunitatea locală. În 2009, ministrii 

învătământului din UE au convenit să se atingă cinci indicatori de referintă în materie de învătământ si 

formare până în 2020: 

 procentajul de abandon timpuriu al învătământului si formării trebuie să fie mai mic de 10 % (tinând 

cont de rata actuală de 14,4 %, aceasta ar însemna cel putin 1,7 milioane de abandonuri scolare în 

minus); 

 procentajul persoanelor în vârstă de 30-34 de ani cu educatie tertiară ar trebui să fie de cel putin 40 % 

(la rata actuală de 32,3 %, aceasta ar însemna 2,6 milioane de absolventi în plus); 

 cel putin 95 % dintre copiii între patru ani si vârsta începerii învătământului primar obligatoriu ar 

trebui să beneficieze de educatie destinată copiilor de vârstă mică (în prezent, procentajul fiind de 

92,3 %, atingerea acestui obiectiv ar însemna peste 250 000 de copii de vârstă mică în plus în 

învătământ); 

 procentajul tinerilor în vârstă de 15 ani cu competente insuficiente în materie de citire, matematică si 

stiinte ar trebui să fie mai mic de 15 % (de la aproximativ 20 % în prezent, pentru toate cele trei. 

Atingerea obiectivului ar însemna o scădere cu 250 000 a numărului de tineri cu nivel scăzut al 

competentelor); 

 o medie de cel putin 15 % adulti (grupă de vârstă 25-64) ar trebui să participe în învătare pe tot 

parcursul vietii (actualul procent este de 9,3 %. Atingerea obiectivului ar însemna încă 15 milioane de 

adulti în învătământ si formare). 

           În decursul deceniului trecut, tările UE si-au îmbunătătit sistemele de învătământ în domenii-

cheie, dar au atins doar unul dintre cei cinci indicatori de referintă stabiliti pentru 2010, conform noului 

raport al Comisiei Europene privind progresele înregistrate în învătământ si formare .UE a reuşit să-si 

îndeplinească obiectivul de a creste numărul de absolventi de discipline matematice, stiintifice si 

tehnologice, printr-o crestere de 37 % din 2000 – depăsind cu usurintă obiectivul de 15 %. S-au 

înregistrat progrese semnificative, dar insuficiente, în ceea ce priveste reducerea abandonului scolar, 

cresterea numărului de elevi absolventi de învătământ secundar superior, îmbunătătirea competentelor de 

citire precum si în cresterea procentajului adulţilor care participă la învătământ sau formare.(sursa PLAI) 

 

1.9. Context naţional  

 

       Noua Lege a Educaţiei Naţionale lansată pe 10 ianuarie 2011 valorifică maximal principiile educaţiei 

permanente, reglementează cadrul general şi integrator şi stabileşte responsabilităţile în domeniul 

educaţiei permanente în România. Legea creează contextul finalizării procesului de elaborare a strategiei 

educaţiei permanente în România şi reglementează 

Prin noua Lege a Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional românesc vizează 

următoarele schimbări: 
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1. Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul 

European al Calificărilor; 

2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului; 

3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor; 

4. Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem; 

5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate; 

6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic; 

7. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane; 

8. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Conform documentului „Priorităţi pe termen scurt şi mediu pentru învăţământul preuniversitar”, 

principalele domenii pe care se axează reforma învăţământului profesional şi tehnic din România, sunt 

următoarele: 

-implementarea metodelor învăţării centrate pe elev;  

-eficientizarea parteneriatului cu agenţii social-economici, instituţii şi ONG-uri;  

-elaborarea şi dezvoltare curriculum-lui , inclusiv a celui la comanda angajatorului;  

-elaborarea şi dezvoltare standardelor de pregătire profesionale;  

-formarea continuă a personalului didactic;  

-asigurarea calităţii învăţământului preuniversitar;  

-asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă;  

-orientarea profesională şi consilierea elevilor pentru construirea carierei;  

-dezvoltarea sistemului informaţional;  

-modernizarea şi optimizarea bazei materiale a învăţământului profesional şi tehnic;  

-oferirea de şanse egale pentru obţinerea unei calificări;  

-utilizarea ITC în predare;  

-facilitarea participării la formare profesională a elevilor cu nevoi speciale  

-dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată;  

-dezvoltarea învăţământului în zone dezavantajate;  

-formarea continuă a adulţilor;  

-asigurarea condiţiilor pentru integrarea europeană. 

Direcţiile strategice ale educaţiei şi formării profesionale sunt: 

-adaptarea educaţiei şi formării profesionale la cerinţele societăţii şi ale pieţei forţei de muncă;  

-asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu standardele 

europene, prin preluarea la nivel naţional a competenţelor cheie promovate la nivelul UE, dar şi 

potenţarea tradiţiilor valoroase ale educaţiei româneşti;  

-descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a sistemului educativ;  

-reforma educaţiei timpurii;  

-asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională (construirea de campusuri şcolare, 

asigurarea condiţiilor echitabile de igienă şi educaţie pentru sănătate în mediul rural, licee tehnologice 
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pentru o paletă extinsă de specializări, informatizarea tuturor şcolilor din mediul rural, modernizarea 

învăţământului profesional şi tehnic în mediul rural). 

-măsuri de revizuire a curriculumului naţional din perspectiva centrării pe competenţe şi pe 

cerinţele pieţei muncii – prin Legea educaţiei naţionale şi prin proiecte specifice  

-măsuri de corelare a ofertei educaţionale a IPT cu nevoile previzionate ale pieţei muncii  

-măsuri de formare continuă a cadrelor didactice în scopul asigurării unei corelări optime între 

educaţia şi formarea profesională iniţială, nevoile pieţei muncii şi cele ale societăţii cunoaşterii  

-măsuri de susţinere a relaţiei şcoală – piaţa muncii şi de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe 

piaţa muncii  

-măsuri de ameliorare a serviciilor de evaluare şi a sigurare a calităţii în educaţie 

-eficientizarea stagiilor de practică a tinerilor, în vederea asigurării unei mai bune inserţii a 

absolvenţilor din învăţământul preuniversitar pe piaţa muncii;  

 

Principiile învăţării pe tot parcursul vieţii au fost incluse ca priorităţi şi în cadrul altor documente 

de politică în domeniul educaţiei, formării continue şi ocupării forţei de muncă: Planul naţional de 

dezvoltare 2007-2013 (PND), Programul naţional de reforme (PNR) şi Programul operaţional sectorial în 

domeniul dezvoltării resurselor umane (POS DRU). 

 

Obiective specifice educaţiei permanente se regăsesc în mod explicit într-o serie de documente 

strategice la nivel sectorial, cum sunt: Strategia naţională pentru ocuparea forţei de muncă 2004-

2010(MMSSF, 2004), Strategia pe termen scurt şi mediu privind formarea profesională continuă 2005-

2010 (MMSSF, ANOFM, MEC, CNFPA cu sprijinul Comitetelor sectoriale), Direcţii strategice ale 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru perioada 2006-2008, Strategia Dezvoltării Învăţământului 

Preuniversitar pentru perioada 2001-2010,Strategia pentru dezvoltare durabilă în România 

O schimbare majoră trebuie produsă asupra elementelor care definesc: 

- cultura organizaţională a fiecărei şcoli; 

- atitudinea faţă de învăţare pe tot parcursul vieţii şi în toate situaţiile care se ivesc şi cea faţă de 

învăţare şi schimbare, în rândul elevilor, cadrelor didactice şi a părinţilor. 

 

Regândirea comunicării didactice accentuând învăţarea de tip colaborativ, cea pe cooperare, 

încurajând exprimarea ideilor personale , valorizarea constructivă a diferenţelor de perspectivă şi de 

opinie, relativizarea „adevărului”, construirea consensului etc. 

 

Are loc deplasarea accentului de la asimularea cunoaşterii la producerea ei şi de la păstrarea 

cunoaşterii la împărtăşirea ei prin dezvoltarea nivelului de împlicare, cât şi al creativităţii la fiecare 

beneficiar al educaţiei. 
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Accentul este pus din ce în ce mai mult pe exprimarea personală, pe dezvoltarea atitudinii 

reflexive şi critice şi încurajarea autonomiei individuale şi de grup, pe emiterea de judecăţi subiective, 

stimularea imaginaţiei şi a gândirii divergente. 

Curriculumul naţional se bazează pe: 

- centrarea pe competenţe 

- centrarea pe elev indicatori ai calităţii 

- asigurarea calităţii 

La nivelul curriculumului este necesară o nouă viziune privind: 

• Construirea unui curriculum care să faciliteze mobilitatea şi flexibilitatea traseelor de pregătire a 

fiecărui beneficiar al educaţiei. 

• Noile planuri-cadru să permită tipuri variate de ieşire din sistemul de învăţământ şi în final, la 

terminarea studiilor preuniversitare să facă posibilă angajarea pe piaţă muncii sau continuarea 

formării prin programe de studii postliceale sau universitare. 

• Noi modalităţi de organizare a conţinuturilor 

• Diferenţierea /personalizarea curriculumului. 

La nivelul cadrelor didactice trebuie să aibă loc: 

- reconsiderarea sistemului de formare iniţială şi continuă; 

 - utilizarea eficientă a tuturor datelor despre colectivele de elevi pentru îmbunătăţirea continuă a 

rezultatelor şcolare; 

- formarea şi dezvoltarea abilităţilor de ordin tehnic în utilizarea în mod creativ şi complex a surselor 

digitale de informare în procesul educaţional; 

- crearea unui nivel înalt de motivaţie a cadrelor didactice; 

- operaţionalizarea unui sistem nou de evaluare a personalului didactic. 

Este nevoie de o schimbare culturală în privinţa atitudinii faţă de educaţie în general şi faţă de şcoală 

în mod special. 

Legislaţia calităţii învăţământului preuniversitar (O.U.G. nr.75/2005, Legea nr. 87/2006, H.G. 21 şi 

22/2007, H.G. 1534/2008) asigură optimizarea mediului şcolar în raport cu scopurile politicilor 

educaţionale şi cu nevoile de integrare a învăţământului românesc în spaţiul educaţional european 

         Reperele decizionale majore pentru fundamentarea procesului de reformă a învăţământului 

preuniversitar din România sunt clar identificate – atât în documentele programatice elaborate de 

Guvernul României cât şi în cele elaborate de instituţiile europene, respectiv în documentele agreate în 

comun de Guvernul României şi instituţiile europene. Astfel: 

         Programul de Guvernare. Educaţia de baza reprezintă fundamentul întregului edificiu cultural, 

profesional şi social al personalităţii umane, fiind un important factor de progres cultural, cu implicaţii 

directe asupra stării generale a resurselor umane. În acest sens, Programul de Guvernare 2001-2004 
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afirmă în mod explicit „Întrucât educaţia de bază şi componentele care o alcătuiesc evoluează continuu, 

programele din acest domeniu vor fi actualizate permanent şi adaptate diverşilor beneficiari: copiii 

preşcolari, elevii din ciclul primar, tinerii analfabeţi, adulţii cu o formare incompletă sau inadecvată, 

persoanele expuse la şomaj şi excludere socială.” 

           Evaluarea comună a priorităţilor de ocupare a forţei de muncă în România. Conform prevederilor 

Parteneriatului de Aderare România – Uniunea Europeană, Guvernul României a realizat împreună cu 

Comisia Europeană o evaluare comună a priorităţilor pe termen scurt ale politicii de ocupare a forţei de 

muncă şi a pieţei muncii în România. În cadrul principalelor priorităţi identificate în politica de ocupare, 

cu referire la dezvoltarea resurselor umane şi, în mod specific, la formarea profesională iniţială şi 

continuă, au fost agreate măsuri concrete care vizează învăţământul preuniversitar  

         În Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011 sunt referiri concrete referitoare la Învăţământul 

profesional şi tehnic din România. 

         Învăţământul liceal tehnologic se poate organiza în cadrul liceelor din filiera tehnologică, pentru 

calificări din Registrul national al calificărilor, actualizat periodic, în funcţie de nevoile pieţei muncii, 

identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, judeţene şi locale. 

         Învăţământul liceal tehnologic se poate organiza şi pe baza solicitărilor din partea angajatorilor 

privaţi sau ai Agenţiei Nationale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pe baza unor contracte de şcolarizare. 

        Absolvenţii clasei a XI-a din cadrul filierei tehnologice care au finalizat un stagiu de pregătire 

practică pot susţine examen de certificare a calificării corespunzător nivelului de certificare stabilit prin 

Cadrul national al calificărilor. 

        Stagiile de pregătire practică de pe parcursul filierei tehnologice se pot organiza la nivelul unităţii de 

învăţământ şi/sau la operatorii economici ori institutiile publice cu care unitatea de învăţământ are 

încheiate contracte pentru pregătire practică sau la organizaţii-gazda din străinătate, în cadrul unor 

programe ale Uniunii Europene - componenta de formare profesională iniţiala. 

        Durata stagiului de pregătire practică este stabilită prin planul-cadru de învăţământ, aprobat de 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

        Operatorii economici care asigură, pe bază de contract cu unităţile de învăţământ, burse de 

şcolarizare, stagii de pregătire practică a elevilor, dotarea spaţiilor de pregătire practică sau locuri de 

muncă pentru absolvenţi pot beneficia de facilităţi fiscale, potrivit prevederilor legale. 

        Învăţământul profesional se poate organiza în şcoli profesionale care pot fi unităţi independente sau 

afiliate liceelor tehnologice, de stat sau particulare. 

          Pregătirea prin învăţământul profesional se realizează pe baza standardelor de pregătire 

profesională aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în urma consultării 

partenerilor sociali. Standardele de pregătire profesională se realizează pe baza standardelor ocupaţionale 

validate de comitetele sectoriale. 

         Absolvenţii învăţământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării 

profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, 

conform Europass. 
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         Modul de organizare şi de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale este 

reglementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin metodologie, care se dă 

publicităţii la începutul ciclului. 

        Absolvenţii învăţământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării 

profesionale, pot urma cursurile învăţământului liceal cu frecvenţă redusă. 

        Absolvenţii învăţămantului gimnazial care întrerup studiile pot finaliza, până la vârsta de 18 ani, cel 

puţin un program de pregătire profesională care permite dobândirea unei calificări corespunzătoare 

Cadrului national al calificărilor. 

        Programele de pregătire profesională, sunt organizate prin unităţile de învăţământ de stat şi sunt 

gratuite, în condiţiile în care sunt finalizate până la vârsta de 18 ani. 

       Durata şi conţinutul programelor de pregătire profesională sunt stabilite de unitatea de învăţământ, pe 

baza standardelor ocupaţionale, prin consultare cu angajatorii. 

       Programele de pregătire profesională se finalizează cu examen de certificare a calificării. Organizarea 

şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării sunt reglementate de Autoritatea Nationala pentru 

Calificări.(sursa PLAI) 

  

 1.10. Priorităţi la nivel regional şi local 
 

Au fost identificate următoarele priorităţi la nivel regional: 

Prioritatea I - Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare şi informare privind cariera 

Obiectiv: Sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera ,corelând aspiraţiile personale cu 

nevoile pieţei forţei de muncă. 

Ţinte: 

 Centre funcţionale în fiecare unitate şcolară, dotate cel puţin la nivel minimal 

 Într-o perioadă de patru ani fiecare diriginte va parcurge cel puţin un stagiu de formare în domeniul 

consilierii 

 Scăderea ratei şomajului înregistrat în rândul absolvenţilor 

 

Prioritatea II – Dezvoltarea bazei materiale a şcolilor din sistemul TVET în concordanţă cu nevoile de 

formare 

Obiectiv: Asigurarea resurselor necesare dezvoltării competenţelor specifice calificării 

profesionale şi a competenţelor generale la nivelul de bază pentru unităţile şcolare TVET din regiune 

Ţintă: 

 Clădiri şi spaţii educaţionale care să asigure condiţii foarte bune pentru desfăşurarea procesului de 

calificare profesională  

 

Prioritatea III - Eficientizarea activităţii de parteneriat social pentru TVET 
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Obiectiv: Promovarea de iniţiative legislative pentru dezvoltarea parteneriatului ”şcoală – 

angajator” 

Ţintă: 

 Propunerile de modificări  legislative elaborate şi promovate prin mecanismele identificate 

 

Prioritatea IV -  Adaptarea curriculum-ului la comanda specifică a angajatorilor prin CDL şi CDŞ 

Obiectiv: Oferta de formare profesională prin TVET corelată cu cererea pieţei din regiune, astfel 

încât să fie acoperite domeniile prioritare de dezvoltare economică specifice regiunii V vest 

Ţintă: 

 Capacităţi instituţionale la nivelul şcolilor TVET dezvoltate în vederea corelării ofertei de formare 

profesională cu cerinţele pieţei 

 Dotarea unităţilor şcolare cu câte un cabinet metodic echipat corespunzător  

Prioritatea V – Asigurarea egalităţii de şanse pentru obţinerea unei calificări 

Obiectiv: Facilitarea participării la formare profesională pentru elevii care provin din grupuri 

dezavantajate, încurajând mobilitatea interregională . 

Ţintă: 

 Ponderea elevilor care au condiţii asigurate pentru a avea acces la o primă calificare 

profesională într-un domeniu de calificare în concordanţă cu aspiraţiile individuale 

 Rata de creştere a numărului  elevilor care îşi continuă studiile după terminarea învăţământului 

obligatoriu 

 

Prioritatea V – Crearea unui sistem de management al informaţiei la nivel regional 

Obiectiv: creşterea accesibilităţii şi  calităţii informaţiilor la nivelul Regiunii V Vest în vederea 

luării unor decizii corecte pentru problematica învăţământului profesional şi tehnic în special şi în general 

pentru probleme de dezvoltare a resurselor umane 

Ţintă: 

 Accesibilitatea informaţiilor şi asigurarea unei informări corecte şi acoperitoare a beneficiarilor 

(elevi, părinţi cadre didactice, unităţi şcolare, alte instituţii de formare profesională), parteneri structuri 

decizionale care elaborează politici educaţionale şi de formare în regiune 

 

Prioritatea VII – Adaptarea resurselor umane din şcolile TVET la cerinţele unui sistem modern de 

formare profesională 

Obiectiv: asigurarea resurselor umane necesare pentru un proces de formare profesională de 

calitate în Regiunea V Vest, în concordanţă cu cerinţele actuale şi viitoare ale economiei 

 

Ţintă: 
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 Un management eficient al unităţilor şcolare, bazat pe un parteneriat local efectiv pentru 

sistemul TVET, cuprinzând nivelele de unitate şcolară – judeţ- şi regiune 

 Reducerea deficitului de personal calificat pentru TVET 

 O cultură a formării continue, a învăţării de-a lungul vieţii pentru personalul din TVET 

dezvoltată la nivelul regiunii 

(sursa P.R.A.I.) 

 

 

 

 

(sursa P.L.A.I.) 

 

 

 

 

Au fost identificate următoarele obiective la nivel local: 

 

OBIECTIV 1: Optimizarea procesului de implementare a documentului PLAI 

Tinta 1.1.: Implementarea măsurilor PLAI  

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

Rezultate măsurabile 

Reţele de monitorizare constituite la nivel regional şi local 

PLAI afişat pe site-ul AJOFM Arad, CJ AR, ISJ AR 

Rapoarte de monitorizare întocmite în urma monitorizării PLAI 

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

 

OBIECTIV 2: Corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii 

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

regionale din PLAI 

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

TVET. 

Ţinta 2.3.: Îmbunătăţirea calităţii instruirii practice a elevilor. 

Rezultate măsurabile 

Statistici, analize comparative constituite la nivelul fiecărui judeţ, referitoare la cuprinderea 

absolvenţilor TVET în învăţământul superior şi pe piaţa forţei de muncă. 

Numărul elevilor care fac practică la locul de muncă 

Un raport de analiză comparativă cu privire la corelarea  ofertei şcolare a judeţului şi 

recomandărilor regionale din PLAI 

 

OBIECTIV 3: Dezvoltarea resurselor umane din TVET prin cuprinderea în sistemul de formare continuă 
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Ţinta 3.1.: Asigurarea accesului la cursuri de formare pentru resursele umane din TVET 

     Rezultate măsurabile 

     O activitate de informare a întregului personal, organizată semestrial 

     Adaptarea resurselor umane din TVET la cerinţele angajatorilor pentru minim 30% din 

numărul cadrelor didactice 

    Reţele de colaborare, constituite la nivelul judeţului Arad 

    Număr de persoane instruite, număr de proiecte elaborate 

 

OBIECTIV 4: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT 

Ţinta 4.1.: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolilor din ÎPT 

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

Rezultate măsurabile 

Baza de date referitoare la starea unităţilor de învăţământ, listă de priorităţi pentru investiţii, 

avizate de CLDPS 

Până în 2013, toate şcolile TVET din regiune, să corespundă normelor de siguranţă, igienă şi 

confort pentru elevi 

Până în 2013, 50% din şcolile TVET din regiune dotate la nivelul standardelor moderne de 

pregătire profesională 

 

OBIECTIV 5: Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru carieră tuturor elevilor din TVET 

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

carieră. 

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

orientare 

(sursa P.L.A.I.) 

 

Rezultate măsurabile 

Instrumente şi statistici referitoare la opţiunile elevilor, analizate in fiecare an 

Număr de activităţi de informare adresate elevilor şi părinţilor acestora, organizate de cadrele 

didactice TVET în parteneriat cu psihologii şcolari.Număr de cadre didactice absolvente al Modulului de 

formare cu tema Consiliere şi orientare 
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Partea a II-a – Analiza de nevoi 
 

 

2.1. Analiza mediului extern 

 

 

 

               Amplasat pe valea Mureşului, municipiul Arad, reşedinţa judeţului Arad este cel mai important 

oraş al judeţului şi unul din cele mai importante oraşe din ţară. 

Fiecare comunitate are nevoie de o strategie bine definită pe multiple planuri care să urmărească 

creşterea economică şi investiţiile la nivel local. 

Obiectivele identificate pe termen lung pe plan local vizează: 

 Constituirea Aradului ca municipiu puternic din punct de vedere economic 

 Atragerea  investiţiilor în sectorul cu grad scăzut de ocupare  

 Transformarea Aradului într-o atracţie turistică apreciată. 

Judeţul Arad este considerat un judeţ cu rezultate economice foarte bune. 
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Indicatorii economici au cunoscut evoluţii dinamice, atât Produsul Intern Brut Total, cât şi 

Produsul Intern  Brut pe locuitor crescând de la un an la altul în concordanţă cu tendinţe pe plan naţional. 

Principalele ramuri industriale reprezentate în judeţul Arad sunt: producţie de vagoane marfă şi 

călători, producţie de material rulant, componente pentru industria autovehiculelor, confecţii textile şi 

tricotaje, etc. 

Aradul deţine locul 5 (cinci) în ţară la producţia de textile. 

Industria uşoară arădeană (textile, pielărie, încălţăminte) este reprezentată de un număr mare de 

întreprinderi mici şi mijlocii nou create, cele mai multe cu capital străin sau mixt. 

Deoarece se lucrează preponderent în lohn există o slabă integrare pe orizontală şi verticală a 

capacităţii de producţie şi în general un transfer tehnologic limitat. 

 (sursa P.L.A.I.) 

Industria textilă şi de pielărie după ce a cunoscut o creştere semnificativă devenind, după cel 

mecanic, cel mai important domeniu ca pondere, în oferta şcolilor înregistrează o descreştere. Este 

necesar ca oferta corect dimensionată să fie justificată prin parteneriate bilaterale viabile cu agenţi 

economici. 
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Evolutia populatiei pe grupe de varsta

60 ani si peste 97549 95428 94036 93013 91749 91375 91831 92800 93913 95296

15 - 59 ani 296876 289458 292924 295073 297974 298432 298373 297543 295716 293605
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

  

        În ceea ce priveşte structura pe principalele grupe de vârstă ale populaţiei, judeţului Arad, în anul 

2010, din analiza figurii de mai sus  se poate observa următoarele trăsături specifice: 

 populaţia sub 15 ani din judeţul Arad este de 66021, şi reprezintă 14.5 % din populaţia judeţului; 

 populaţia între 15 -59 de ani este de 293605, şi reprezintă 64.5 % din populaţia judeţului 

 populaţia peste 60 de ani este de 95296, şi reprezintă 21.0 % din populaţia judeţului. 

        Din analiza fig de mai jos  se observa ca populaţia de vârsta şcolară, incluzând aici populaţia sub 

vârsta de 24 de ani, reprezintă 24,5% din totalul populaţie care trăieşte în judeţ, cuprinzând aici şi 

populaţia din grupa de vârsta 3 - 6 ani. 
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Populaţia de 10 ani şi peste după nivelul instituţiei de învăţământ absolvite, la Recensământul 

populaţiei şi locuinţelor din 18 martie 2002 

Nivelul  si felul scolii absolvite 
TOTAL 

Ambele sexe Masculin Feminin 

TOTAL 415382 198365 217017 

Invăţământ    

- superior 24953 14142 10811 

- postliceal şi de maistri 11335 5967 5368 

- secundar, din care: 270628 134614 136014 

     - secundar superior    

          - liceal 86046 38808 47238 

          - profesional şi de ucenici 63899 44132 19767 

     - secundar inferior (gimnazial)    

- primar 86255 35475 50780 

Fără scoală absolvită    

     - total, din care 21881 8050 13831 

     - analfabeţi 10180 3224 6956 

Şcoala absolvită nedeclarată 330 117 213 

 

Prognoza populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară din judetul Arad. 

Grupe de 

vârstă 
2005 2015 2025 

2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

3 - 24 ani 167259 127106 118485 -40153 -24,0% -48774 -29,2% 

3 - 6 ani 21581 22636 17282 1055 4,9% -4299 -19,9% 

7-10 ani 21028 23491 19921 2463 11,7% -1107 -5,3% 

11-14 ani 24983 22287 22246 -2696 -10,8% -2737 -11,0% 

15 - 18 ani 38890 21896 23763 -16994 -43,7% -15127 -38,9% 

19 -24 ani 60777 36796 35273 -23981 -39,5% -25504 -42,0% 

 

De asemenea, se mai observa că populaţia în vârsta de muncă, existentă la nivel judeţean cuprinsă 

în intervalul 15 -59 de ani este de 29.5716, şi reprezintă 64 % din totalul populaţiei judeţului, în timp ce 

populaţia sub 15 ani din judeţ  reprezintă 14 % şi cea de peste 65 de ani reprezintă 20 % din totalul 

populaţiei. În continuarea analizei structurii populaţiei, un element deosebit de important îl reprezintă 

analiza comparativă pe cele doua recensăminte a populaţiei în funcţie de naţionalitate. 

Învăţământ                                    

 Unitati de învăţământ Elevi şi studenţi 

Total 106 42.663 

Grădiniţe 55 4.323 

Şcoli primare, gimnaz. 23 18.049 

Şcoli profesionale şi ucenici 1 2.343 

Licee 22 9.376 

Şcoli postliceale 3 1.791 

Universităţi 2 6.737 
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 Industria  

Dezvoltarea judeţului Arad este caracterizată printr-o mare diversificare industrială, ponderea 

fiind deţinută de industria prelucrătoare (90% din producţia industrială a judeţului Arad). Problemele 

principale cu care se confruntă judeţul sunt legate de declinul industriei grele, alimentare şi chimice.  

Principalele ramuri industriale sunt construcţia şi reparaţia materialului rulant (Astra Vagoane 

Arad, Astra Vagoane Călători ), industria constructoare de maşini (Alcoa Fujikura, Leoni Wiring 

Systems, Maschio-Gaspardo, Takata Petri), producţia de aparatură şi instrumente de masură verificare şi 

control (Contor Group ), industria confecţiilor, industria produselor alimentare, industria de prelucrare a 

lemnului. 

 

Unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii - 2008 (număr unităţi) 

 

 Total din care: pe clase de mărime, după 

numărul de salariaţi 

  
0-9 10-49 50-249 

250 şi 

peste 

    Activităţi 12891 11309 1283 257 42 

Industrie extractivă  39 24 13 1 1 

Industrie prelucrătoare 1727 1212 351 139 25 

Energie electrică şi termică, gaze şi apă 28 13 9 3 3 

Construcţii 1129 978 125 29 2 

 întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a 

bunurilor personale şi casnice 
4535 4062 433 38 2 

Hoteluri şi restaurante 654 587 59 8 0 

Transport, depozitare şi comunicaţii 1199 1083 97 12 7 

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de 

servicii prestate în principal întreprinderilor 
2400 2289 93 18 0 

Învăţământ 1) 38 36 2 0 0 

Sănătate şi asistenţă socială 1) 270 252 17 1 0 

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi 

personale 
277 254 20 2 1 

 

Structura populaţiei ocupate civilă pe principalele activităţi ale economiei naţionale 

 

La nivelul anului 2010, din datele statistice care se regăsesc în anexa 3d se poate remarca 

faptul că 23,3% din totalul populaţiei ocupate din judeţul Arad îşi desfăşura activitatea în 
agricultură, deci s-a înregistrat o scădere cu 0,3 p.p. faţă de anul 2009 când ponderea în 

acest domeniu era de 23,6% .  
 

 În anul 2009, ponderea populaţiei ocupate în industrie reprezenta 31,4% din totalul populaţiei 

ocupate la nivelul judeţului Arad, şi a urmat o linie ascendentă în anul 2010, înregistrând o pondere de 

31,9%, cu 0,5 p.p. mai ridicată.Judeţul Arad a înregistrat în anul 2008 o pondere a populaţiei ocupate în industria 

prelucrătoare 29,4%, iar în anul 2009 a scăzut cu 0,4 p.p. la 29,0%, cu o uşoară creştere de 0,7 p.p. la 29,7% în anul 

2010. 

 Este de evidenţiat faptul că din totalul populaţiei care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu, 

peste 90% îşi desfăşoară activitatea în industria prelucrătoare. Industria este cea mai stabilă din punct de 

vedere al locului de muncă. 

 Cea mai scăzută pondere a populaţiei ocupate o regăsim în sectorul de activitate construcţii 

(6,0% în anul 2010, în creştere de o,2% faţă de 5, 8% în anul 2009 ). 
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 În domeniul serviciilor, în judeţul Arad s-a constatat o scădere cu 0,3 p.p., de la 39,2% în anul 

2009 la 38,9% în anul 2010.Cele mai relevante domenii din cadrul serviciilor în anul 2010 au fost 

comerţul - 38,9%  din total servicii, care s-a menţinut constant faţă de anul precedent, urmat de transport 

şi depozitare cu 14,9 % din totalul serviciilor, Sănătate şi Asistenţă Socială – 4,2%(în creştere cu o,3 p.p. 

faţă de 2009), Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public şi Învăţământ(care a 

scăzut cu 2 p.p. faţă de anul precedent) cu 2,2%. Cea mai semnificativă creştere se regăseşte în domeniul 

alte activităţi de servicii, care a evoluat pozitiv de la 0,4% în anul 2009 la 3,0 în anul 2010. Cea mai mică 

pondere o înregistrează tranzacţii Imobiliare – 0,5% şi activităţi de spectacole, culturale şi recreative , 

respectiv informaţii şi comunicaţii, fiecare la nivelul de 0,6% din total servicii. 

 

 Structura populaţiei ocupate civile, pe activităţi
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Rata inserţiei şi rata inserţiei de succes pentru absolvenţii de liceu tehnologic, forma de învăţământ la zi, investigaţi după 6 luni 
de la absolvirea şcolii 

 

  
Rata inserţiei şi rata inserţiei de succes pentru absolvenţii de liceu tehnologic, forma de învăţământ la zi, 
investigaţi după 6 luni de la absolvirea şcolii 

  Per total 
grup ţintă 

Ruta de profesionalizare Profilul de specializare absolvit Genul absolvenţilor Mediul de rezidenţă 

  Directă Progresivă Tehnic Resurse Servicii Masculin Feminin Urban Rural 

N1 221 123 98 121 49 51 138 83 109 108 

N2 181 101 80 98 44 39 113 68 88 93 

N3 496 272 224 274 115 107 315 181 218 261 

Rata 
inserţiei  

0,446 0,452 0,438 0,442 0,426 0,477 0,438 0,459 0,5 0,414 

% 44,6 45,2 43,8 44,2 42,6 47,7 43,8 45,9 50 41,4 

Rata 
inserţiei de 

succes 
 

0,365 0,371 0,357 0,358 0,383 0,364 0,359 0,376 0,404 0,356 

% 36,5 37,1 35,7 35,8 38,3 36,4 35,9 37,6 40,4 35,6 

 
Tabelul 1. Ratele inserţiei şi inserţiei de succes pentru absolvenţii de liceu tehnologic, forma de învăţământ la zi, ai promoţiei 2009 din 
judeţul Arad,investigaţi după 6 luni de la absolvirea şcolii, per total absolvenţi investigaţi şi în funcţie de ruta de profesionalizare, profilul 
de specializare, genul şi mediul de rezidenţă al absolvenţilor 
Notă: Au fost excluse din analize non-răspunsurile de pe variabilele luate în calcul. 
 
Legendă: 
N1 = numărul absolvenţilor care nu-şi continuă studiile la nivele superioare de învăţământ (facultate, colegiu şi / sau şcoală 
        postliceală), dar care şi-au găsit un loc de muncă (sunt salariaţi, lucrători pe cont propriu / PFA şi / sau patroni cu salariaţi) 
N2 = numărul absolvenţilor care nu-şi continuă studiile la nivele superioare de învăţământ (facultate, colegiu şi / sau şcoală  
        postliceală), dar care şi-au găsit un loc de muncă semnificativ (sunt salariaţi, lucrători pe cont propriu / PFA şi / sau 
patroni cu  
       salariaţi şi sunt mulţumiţi sau foarte mulţumiţi de locul de muncă deţinut) 
N3 = numărul total de absolvenţi care nu continuă studiile la nivele superioare de învăţământ 
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Concluzii din analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru Î.P.T. 

 

Principalele aspecte identificate referitoare la informaţiile analizate despre piaţa muncii sunt: 

 Tendinţa de uşoară creştere a populaţiei ocupate la nivel de judeţ;  

 O uşoară creştere şi ponderea cea mai ridicată a populaţiei ocupate în sectorul de activitate 

industria prelucrătoare; 

 Domeniu servicii cu referire la sectoarele  comerţ şi transport şi depozitare s-au menţinut la un 

nivel constant în ceea ce priveşte populaţia ocupată cu anul precedent; 

 evoluţie pozitivă cu o,3 p.p. a avut sectorul Sănătate şi Asistenţă Socială – 4,2 faţă de anul 

precedent; alte activităţi de servicii o scădere cu 2.2 % a înregistrat atât sectorul Administraţie 

publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public  cât şi Învăţământ; 

 cele mai scăzute ponderi se înregistrează în domeniul tranzacţii imobiliare şi informaţii şi 

comunicaţii; 

 scăderea semnificativă a numărului de şomeri înregistraţi cu 3,9 mii în anul 2011; 

 scăderea constantă a ratei şomajului analizând perioada 2009-2011, dar  raportat doar la anul 

precedent s-a înregsitrat 1,8% în anul 2011, iar în cazul femeilor se regaseşte aceeaşi situaţie rata 

a fost cu  1,5% mai scăzută; 

 numărul cel mai ridicat de şomeri înregistraţi la grupa de varstă 40-49; 

 din grupa de vârstă sub 25 de ani au fost înregistraţi un număr de 1003 persoane (13,9% din total 

şomeri înregistraţi) din care 463 femei 

 scăderea numărului şomerilor tineri sub 25 de ani în numărul total de şomeri, umând aceeaşi linie 

descendentă şi în cazul femeilor 

            La nivelul regiunii Vest în anul 2010 structura populaţiei ocupate pe niveluri de educaţie se 

prezintă astfel: 16,0% din totalul populaţiei ocupate reprezintă invaţamântul superior, nivelul mediu de 

studii reprezintă 65,9% - cea mai mare pondere din totalul populaţiei ocupate se înregistrează  la nivel  

liceal  39,9%, iar cea mai mică se regăseşte la  nivelul postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri 

4,5%,  nivelul scăzut de studii înregistrează 17,4%, din care care cel mai mic procent din totalul 

populaţiei ocupate, respectiv 2,2%, se regăseşte la primar sau fără şcoală absolvită. 

             Tendinţe identificate în ceea ce priveşte structura populaţiei ocupate pe niveluri de educaţie în 

regiunea Vest sunt: 

- cea mai mare pondere din totalul populaţiei ocupate o reprezintă din nivelul mediu de studii 65,9%; 

urmat de nivelul liceal unde  se înregistrează  39,9%, învăţământul superior reprezintă doar 16,0% 

din totalul populaţiei ocupate.  

- Cea mai redusă pondere din  totalul populaţiei ocupate  de 2,2% se regăseşte la  învăţământul primar 

sau fără şcoală absolvită. 
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           Rata de ocupare după nivelul de studii este de 57,9%, pondere mai ridicată se regseşte la 

persoanele de sex masculin 65,2%  şi la cele din mediul rural  59,5%. 

Cele mai relevante ocupaţii în ceea ce priveşte locurile de muncă vacante la nivel de judeţ 

solicitate de angajatori sunt: confecţioner asamblor articole textile, operator confecţioner 

industrial îmbrăcăminte ţesături,tricotaje,materiale sintetice, confecţioner cablaje auto, lucrător 

control final, agent de securitate, lucrător pentru salubrizare căi publice, paznic, electrician 

echipamente electrice si energetice, inginer mecanic, inginer producţie, inginer electronist , 

inginer construcţii civile, industriale şi agricole, şef serviciu aprovizionare-desfacere, consilier/ 

expert inspector/ referent/ economist în gestiunea economică  (sursa P.L.A.I.) 

 

Evoluţia ratei şomajului în Regiunea Vest s-a menţinut constant sub rata naţională.  Rata 

şomajului la nivel naţional a scăzut în anul 2011 cu 1,78 p.p.(6,9% la 5,12%) faţă de anul precedent. 

Analizând evoluţia 2009-2011 în Regiunea Vest se poate observa o scădere continuă de la 7,3% în anul 

2009, urmată de o diminuare în anul 2010  la 5,8% şi scăzută şi în anul 2011 la 3,6 cu 2,2 p.p faţă de  anul 

precedent.  

Rata şomajului în judeţul Arad a înregistrat un maxim în anul 2009 de 6,8% apoi a scăzut la 5,2% 

în anul 2010 şi cu 1,8 p.p mai mică în anul 2011 (3,4%) apropiată de cea la nivel de regiune (3,6%) şi mai 

scăzută decât cea la nivel naţional cu 1,7 p.p. care a a fost 5,12%.În rândul femeilor rata a scăzut cu 2%de 

la 6,8% în anul 2009 la 4,8 în 2010, şi cu 1,5% în anul 2011( 3,3%) 
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  Analiza SWOT a corelării ofertei de formare profesională cu cererea(sursa PLAI) 

 

 

                PUNCTE TARI 

 

 Planificarea strategică a ofertei de şcolarizare din IPT, realizată la nivel judeţean prin PLAI şi la 

nivelul unităţilor şcolare prin PAS 

 Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de calificare  

 Şase grupuri şcolare din mediul rural şi oraşe mici beneficiare a programului de modernizare 

PHARE 2003 şi PHARE 2004 – 2006 

 Rezultate pozitive ale diferitelor programe de elaborare de servicii de consiliere şi orientare 

derulate până în prezent 

 Creşterea numărului de persoane active datorită migraţiei din alte judeţe 

 Existenţa unor parteneriate viabile cu agenţi economici, autorităţi şi alte organizaţii care 

contribuie la integrarea socio-profesională a absolvenţilor 

 Generalizarea utilizării instrumentelor de asigurare a calităţii în toate şcolile IPT 

 Oferta de învăţământ superior permite accesul absolvenţilor de liceu, din tot judeţul 

 Potenţial economic bun, tradiţie industrială, zone industriale 

 Prezenţa investiţiilor din afara ţării 

 Dezvoltarea infrastructurii de transport 

 Distribuţia raţională pe teritoriul judeţului Arad a unităţilor ce şcolarizează în sistemul TVET 

 Existenţa cadrelor didactice calificate pentru majoritatea domeniilor de calificare 

 Interes crescut pentru învăţământul tehnic în judeţ 

 Existenţa unei şcoli centru de resurse în programul PHARE 2001 

 Număr mare de programe europene accesate de şcolile TVET (Leonardo da Vinci, Comenius) 

 Unităţile şcolare TVET sunt conectate la internet 

 Comunicarea ISJ Arad – unităţi TVET realizată prin internet pe forumul ISJ Arad 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Număr redus de unităţi şcolare IPT autorizate ca furnizori de educaţie a adulţilor 

 Scăderea numărului de persoane active 

 Procent ridicat de elevi care nu continuă studiile după clasa a VIII-a 

 Scăderea populaţiei şcolare in perioada imediat următoare ceea ce implică şi scăderea numărului 

de clase pentru învăţământul TVET 

 Incertitudinea din mediul economic şi baza de date deficitară duce la imposibilitatea realizării 

unei prognoze reale 

 Dotarea necorespunzătoare a majorităţii unităţilor şcolare TVET 

 Deficit de personal calificat în unele zone rurale 

 Nivelul scăzut al retribuţiilor din învăţământ nu stimulează atragerea de specialişti în domeniile 

prioritare 

 Scăderea calităţii pregătirii/instruirii practice influenţată de dotarea cu echipamente învechite a 

atelierelor şi laboratoarelor din majoritatea unităţilor TVET 

 Accesul limitat la educaţie pentru elevii cu handicap datorat infrastructurii necorespunzătoare a 

şcolilor IPT 

 Efectuarea instruirii practice în atelierele şcoală şi a laboratorului tehnologic cu clasa întreagă 

 Număr insuficient de cabinete de orientare şcolară şi profesională şi de consilieri şcolari 

 Mobilitatea geografică redusă a populaţiei şcolare pentru obţinerea unei calificări profesionale 

 Deficitul de cadre didactice calificate pe domenii cum ar fi: electric, electronică–automatizări,  

      informatică, turism, transporturi rutiere, construcţii; 

 

 

 

 



Liceul Tehnologic ” Francisc Neuman”Arad                                                                                                

Plan de acțiune al școlii 2014-2019 

50 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

•    Migrarea     din    alte    judeţe    a populaţiei active; 

•    Existenţa zonei libere Curtici, a zonei industriale şi a aeroportului internaţional; 

•   Corelarea curriculum-ului din învăţământul profesional şi tehnic cu  cerinţele agenţilor  economici 

parteneri. 

•   Existenţa unui patronat în creştere la nivel de judeţ; 

•   Existenţa unor fonduri prin programele U.E. precum şi posibilitatea accesării acestor fonduri. 

•   Autorizarea unităţilor TVET ca furnizori de formare profesională 

      •   Organizarea   periodică   de   către AJOFM Arad a bursei locurilor de muncă 

•   Motivarea   financiară  a  agenţilor economici privind angajarea absolvenţilor 

•   Şcolarizarea elevilor la cererea agenţilor economici (cu plata taxei de şcolarizare, burse de studii, 

contract de angajare la finalizarea studiilor) 

 

 

 

AMENINŢĂRI 

 

•   Insuficienta finanţare a învăţământului TVET;  

•   Efectele crizei economice mondiale 

•   Scăderea naturală a populaţiei; 

•   Lipsa motivaţiei; 

•   Migraţia spre vestul Europei; 

•   Depopularea  zonelor  rurale  prin plecarea tinerilor; 

•   Îmbătrânirea populaţiei active care determină  scăderea populaţiei şcolare; 

•   Incompatibilitatea unor prevederi legislative cu cerinţele reformei; 

      •   Nerespectarea unor prevederi legislative din constrângeri financiare; 

•   Deficitul prognozat de personal calificat 

•   Scăderea calităţii instruirii practice în condiţiile unei baze materiale uzată  fizic şi moral şi a     

     desfăşurării activităţii cu efective mari de elevi(clasa întreagă); 

•  Abandonul  şcolar din motive socio-economice; 

•  Degradarea spaţiilor de cazare şi masă din unităţile şcolare; 

•  Dezinteresul unor agenţi economici în încheierea de parteneriate cu unităţile şcolare 

•  Condiţia  materială a cadrelor didactice 

•  Scăderea numărului de persoane active în favoarea celor inactive în special în cazul persoanelor  de 

sex feminin 
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Rezumatul principalelor concluzii şi recomandări (sursa PLAI) 

 

 

       În urma analizei mediului demografic şi economic, a pieţei muncii şi a ofertei unităţilor de 

învăţământ profesional şi tehnic din judeţul Arad au fost trase următoarele concluzii şi recomandări: 

 

CONCLUZII RECOMANDĂRI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL IPT 

       Demografie 

- În anul 2009, numărul de locuitori ai 

judeţului Arad era de 455952 ; 

- Se remarcă scăderea numărului 

populaţiei la nivelul judeţului Arad; 

ritmul cel mai alert de descreştere îl 

înregistrează populaţia de vârstă 

şcolară. 

În perioada analizată în Arad avem 

de-a face cu o scădere de 11 % a 

populaţiei, de la 491.700 locuitori în 

2003 la 457100 locuitori la nivelul 

anului 2010 

 Raţionalizarea ofertei TVET în raport cu nevoile de calificare 

şi acoperirea teritorială prin: 

- evitarea suprapunerii ofertelor de şcolarizare la unităţi 

şcolare aflate în vecinătate; 

- concentrarea resurselor în unităţi şcolare cu perspective 

reale de dezvoltare  

Dezvoltarea de programe care vizează prevenirea abandonului 

şcolar; 

Dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării 

la învăţământul IPT a persoanelor care provin din  grupuri 

vulnerabile (populaţia de etnie rromă, familii cu venituri mici 

etc.):  „şcoala după şcoală”, învăţarea asistată şi educaţia 

remedială,  „educaţia a doua şansă” 

Încurajarea şcolilor pentru autorizarea ca furnizori pentru 

formarea adulţilor, ca activitate complementară la formarea 

profesională iniţială.  

Un procent de 44,4% din populaţie 

trăieşte în mediul rural. 

 

 

 

 

 Accesul la educaţie şi formare profesională a populaţiei de 

vârstă şcolară din mediul rural prin: 

-  extinderea învăţământului IPT în şcolile din mediul 

rural; 

- dezvoltarea infrastructurii şcolilor aflate în zonele 

defavorizate  

Un procent de 44,4% din populaţie 

trăieşte în mediul rural. 

 

 

 

 

 Accesul la educaţie şi formare profesională a populaţiei de 

vârstă şcolară din mediul rural prin: 

-  extinderea învăţământului IPT în şcolile din mediul 

rural; 

- dezvoltarea infrastructurii şcolilor aflate în zonele 

defavorizate  

Îmbătrânirea populaţiei la nivelul 

judeţului  

 

Dezvoltarea unor programe de formare profesională continuă în 

scopul menţinerii resurselor umane pe piaţa muncii pe o 

perioadă cât mai mare de timp (bătrâneţe activă) prin retragerea 

din activitate mai târziu şi progresiv 

Ponderea populaţiei de etnie rromă 

din totalul populaţiei judeţului Arad, 

înregistrată la recensământul din 2002 

este de 3,8%. 

Înfiinţarea de clase pentru învăţământul IPT în localităţile cu 

populaţie preponderent de etnie rromă şi iniţierea unor acţiuni 

pentru şcolarizarea acestora.  

 Economie 

 

Industria deţine cea mai importantă 

pondere în economia  judeţului Arad. 

Se caracterizează prin:  

- Atragerea unui flux 

substantial de investitii, atât 

din sectorul privat intern, cât 

şi din cel extern, care a vizat 

deopotriva industria; 

- ponderea fiind deţinută de 

industria prelucrătoare (90% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Menţinerea şcolarizării pentru domeniile de calificare din 

industria prelucrătoare, electric, electronică, automatizari, 

informatică, în scopul adaptării competenţelor la tendinţele de 

tehnologizare avansată din aceste domenii 

Reducerea ofertei de şcolarizare pentru calificări din industria 

textilă şi pielărie care presupun utilizarea lohn-ului intensiv 
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din producţia industrială a 

judeţului Arad). 

Construcţiile reprezintă un domeniu 

important în economia judeţului, 

caracterizat prin insuficienţa forţei de 

muncă şi nivel scăzut de calificare al 

lucrătorilor. 

Creşterea şcolarizării pentru calificările de nivel 2 şi 3 în scopul 

ridicării nivelului de competenţe al lucrătorilor din construcţii în 

utilizarea materialelor şi tehnologiilor neconvenţionale precum 

şi a echipamentelor performante. 

În ultimii ani, cifra de afaceri în 

domeniul serviciilor s-a aflat într-o 

continuă creştere. Ponderea cea mai 

mare au avut-o serviciile în transport 

cu un procent de 31,70% din totalul 

cifrei de afaceri a perioadei, urmate de 

alte servicii prestate în principal 

întreprinderilor (15,57), alte servicii 

(13,04), recuperarea deşeurilor (7,71), 

poşta si telecomunicaţii (5,61 

Dezvoltarea ofertei de şcolarizare pentru calificări din 

domeniul serviciilor prin: 

- diversificarea calificărilor  

- şcolarizarea pentru calificări de nivel 3 în domeniul bancar, 

tranzactii financiare, asigurări, transporturi şi infrastructură 

 

Agricultura Un aspect caracteristic al 

acestui judeţ este ponderea destul de 

ridicată a populaţiei ocupate în 

sectorul agricol. Datorită fărâmiţării 

terenurilor agricole şi nivelului redus 

de asociere a producătorilor privaţi, ca 

şi a unor cauze ce ţin de lipsa 

fondurilor pentru efectuarea de 

investiţii şi de slaba dezvoltare a 

infrastructurii în zonele rurale, 

productivitatea în sectorul agricol se 

menţine la un nivel scăzut 

 

Restructurarea ofertei de şcolarizare pentru calificări din 

agricultură prin: 

- creşterea ponderii  nivelului 3 de pregătire, care va 

asigura un nivel ridicat de competenţe  pentru personalul 

calificat  

- introducerea/extinderea calificărilor specifice 

agriculturii montane ecologice.  

Consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul 

decizional şi de planificare strategică a ÎPT a reprezentanţilor 

instituţiilor şi organizaţiilor relevante pentru ruralul montan 

Completarea/adaptarea pregătirii elevilor de la nivelul 

gimnazial din zonele montane cu noţiuni generale privind 

economia ruralului montan (prin orele de educaţie tehnologică / 

componenta CDS) 

 Piaţa muncii 

 

Studiile privind piaţa muncii 

indică o scădere semnificativă a 

populaţiei şcolare în următorii ani, cu 

efecte imediate asupra şcolilor (în 

primul rând vor fi afectate şcolile de 

învăţământ primar şi gimnazial, dar 

mai târziu efectele scăderii populaţiei 

şcolare se vor resimţi şi la celelalte 

niveluri educaţionale). 

     Facilitarea inserţiei  absolvenţilor IPT pe piaţa muncii prin    

dezvoltarea  competentelor „cheie” şi a unor abilităţi, precum: 

 disponibilitate la schimbare şi la mobilitate profesională; 

 capacitate de adaptare a competenţelor la cerinţele 

angajatorilor ; 

 capacitate de comunicare ; 

 disponibilitate la mobilitate geografică ; 

 capacitate  de adaptare la transformările micro şi 

macroeconomice; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Liceul Tehnologic ” Francisc Neuman”Arad                                                                                                

Plan de acțiune al școlii 2014-2019 

53 

 

 

 

2.2. Analiza mediului intern 

 

 

2.2.1. Resurse materiale şi financiare  

 

 

Spaţiile Liceului Tehnologic „Francisc Neuman” sunt destinate procesului de învăţământ şi 

activităţii de instruire practică. Sălile de clasa, laboratoarele şi cabinetele sunt dotate în procent de 90% cu 

mobilier adecvat (mobilierul existent a fost recondiţionat sau înlocuit). 

Cabinetele de specialitate au fost dotate cu echipamente tehnice, mijloace de învăţământ care să 

eficientizeze procesul de predare, în special la orele de laborator tehnologic, corelat cu cerinţele 

curriculum-ului şi Standardelor de pregătire profesională.   

Şcoala deţine 3 ateliere de confecţii funcţionale şi două ateliere de estetică dotate la standardele 

de calitate. Atelierele de confecţii textile nu beneficiază de utilaje performante care să asigure calitatea 

produselor finite şi să obţină o productivitate mai ridicată. Nu există o varietate mare de maşini vizând 

tipurile de cusături, croirea se face manual doar de către profesorul de PIP.  

Procesul de informatizare a şcolii a continuat şi în anul şcolar în prezent existând în şcoală un 

număr de 77 de calculatoare, din care  77 conectate la internet, 5 copiatoare, 1 fax , 10 videoproiectoare , 

video, dvd, alte echipamente multimedia.  

Prin programul de achiziţii au fost dotate laboratoarele de fizică, chimie, biologie, a sălii de 

sport şi a bibliotecii. 

Sala de sport a fost renovată şi modernizată.  

Şcoala posedă, de asemenea, de un internat cu 150 locuri şi o cantină şcolară cu un număr de 

150 locuri. Modernizarea la Liceul tehnologic „Francisc Neuman” Arad, a vizat şi aceste locaţii, astfel că 

s-au realizat dotări importante cu aparatură şi mobilier pentru cantina şi internatul şcolii. 

În şcoală există, de asemenea, un cabinet medical (personal medical: medic şi asistentă) şi un 

cabinet de orientare şi consiliere.  

Elevii şi părinţii sunt consultaţi anual, prin chestionare, privind necesităţile de îmbunătăţire a 

mediului de învăţare. 

Diversificarea şi calitatea spaţiilor şi resurselor didactice sunt preocupări constante ale şcolii. 

Biblioteca scolii dispune de un fond de carte ce satisface în proporţie de 70% cerinţele elevilor 

(număr mic de exemplare pe titlu) şi în proporţie de 80% cerinţele profesorilor (lipsa materialelor de 

documentare actuale, pe specialitate dar mai ales în domeniul didacticii).  

Proiectul de buget se realizează în conformitate cu priorităţile şcolii, personalul fiind consultat în 

stabilirea priorităţilor de utilizare a fondurilor bugetare şi extrabugetare. 
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Sursele de finanţare ale şcolii : 

 buget naţional 

 buget local 

 autofinanţare – internat, cantină, atelier 

 venituri extrabugetare 

 sponsorizări 

 subvenţii 

 

    2.2.2. Resurse umane 

 

a) Personal Didactic 

 

Informaţii privind personalul unităţii - an şcolar 2017-2018 

 

Personal didactic: 57 - persoane 

Nr. total posturi didactice: 52,12 

1) Profesori: 

Nr. total: 57 

2) Maiştri instructori: 

Nr. total: 0 

 

Personal didactic auxiliar 

Nr. total: 12 

 

 Personal nedidactic 

 

Nr. total: 15  

              

b )Elevi 

 

Elevii admişi la LiceulTehnologic Francisc Neuman provin din şcolile generale ale municipiului 

şi judeţului Arad. 

Familiile din care provin se confruntă cu lipsa unor suficiente resurse financiare care creează 

dificultăţi în frecventarea cursurilor şcolare (distanţa mare faţă de şcoală, lipsa mijloacelor de transport, 

preţul abonamentelor de tren sau autobuz, participarea la activităţi gospodăreşti) şi manifestă uneori 

pasivitate în formarea profesională a copiilor și în general în relaţia cu şcoala.  

Politica de  recrutare a elevilor se realizează prin: 

 popularizarea în şcolile arădene a ofertei educaţionale a şcolii (pliante, afişe, filme de 

prezentare); 

 popularizarea în mass-media a ofertei educaţionale dar şi a realizărilor şcolii; 

 organizarea „Zilei Porţile Deschise”; 

 participarea la Târgul Educației; 

 popularizarea facilităţilor de învăţare, cazare şi masă oferite; 

 popularizarea activității școlii în comunitate prin diverse parteneriate  

 activităţi realizate în parteneriat cu şcoli gimnaziale 
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PLAN ŞCOLARIZARE REALIZAT 

 

An şcolar 2017-2018 

 

 

1. Liceu zi: - ruta directă clasa a IX-a 

 

Filieră Tehnologică 

 

a) Profil: Tehnic 

Domeniul pregătirii de bază: Industrie textilă şi pielărie 

Calificare profesională:  

- Tehnician designer vestimentar – 1 clase – 31 elevi 

 

b) Profil Servicii 

Domeniul pregătirii de bază: Comerţ 

Calificare profesională:  

     - Tehnician în achiziţii şi contractări – 1 clasă –31  elevi 

 

c) Profil Servicii 

Domeniul pregătirii de bază: Estetica şi igiena corpului omenesc 

Calificare profesională:  

  - Coafor stilist – 1 clase – 31 elevi 

 

 

2. Liceu seral:  –  ruta directă clasa a XI-a 

 

a) Profil: Tehnic 

Domeniul pregătirii de bază: Industrie textilă şi pielărie 

Calificare profesională:  

- Tehnician designer vestimentar– 1 clasă – 28 elevi 

 

3. Învățământ profesional cu durata de 3 ani 

 

 a) Domeniul pregătirii de bază: Estetica şi igiena corpului omenesc 

Calificare profesională:  

- Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist – 1 clasă – 30 elevi 
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PLAN ŞCOLARIZARE REALIZAT 

 

An şcolar 2018-2019 

 

 

1. Liceu zi: - ruta directă clasa a IX-a 

 

Filieră Tehnologică 

 

a) Profil: Tehnic 

Domeniul pregătirii de bază: Industrie textilă şi pielărie 

Calificare profesională:  

- Tehnician designer vestimentar – 1 clase – 17 elevi 

 

b) Profil Servicii 

Domeniul pregătirii de bază: Comerţ 

Calificare profesională:  

     - Tehnician în achiziţii şi contractări – 1 clasă –23  elevi 

 

c) Profil Servicii 

Domeniul pregătirii de bază: Estetica şi igiena corpului omenesc 

Calificare profesională:  

  - Coafor stilist – 1 clase – 29 elevi 

 

 

2. Liceu seral:  –  ruta directă clasa a XI-a 

 

a) Profil: Tehnic 

Domeniul pregătirii de bază: Industrie textilă şi pielărie 

Calificare profesională:  

- Tehnician designer vestimentar– 1 clasă – 28 elevi 

 

3. Învățământ profesional cu durata de 3 ani 

 

 a) Domeniul pregătirii de bază: Estetica şi igiena corpului omenesc 

Calificare profesională:  

- Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist – 1 clasă – 30 elevi 
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An şcolar 2011 - 2012 
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 2
) 

3
)  Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2011-2012  

Liceu- filieră tehnologică ruta directă, ciclul inferior şi superior – 

ZI 

Nr de clase Nr de elevi 

a  

IX-a 

a  

X-a 

a  

XI-a 

a  

XII-a 

a  

IX-a 

a  

X-a 

a  

XI-a 

a  

XII-a 

Tehnic 3 

Tehnician 

designer 

vestimentar 

2 2 2 1 58 41 44 20 

Servicii 3 Coafor Stilist 2 1   59 27   

Servicii 3 

tehnician în 

achiz şi 

contractări 

1 1 1 1 33 27 25 24 
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 2
) 

3
)  

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2011-2012  

SAM - ZI An de 

completare - 

ZI  

Liceu  tehnologic- ruta 

progresivă, ciclul superior - ZI 

Nr de 

clase 

Nr de 

elevi 

Nr de 

clase 

Nr de 

elevi 

Nr de clase Nr de elevi 

a  

X-a 

a  

X-a 

a  

XI-a 

a  

XI-a 

a 

 XII-a 

a 

 XIII-a 

a  

XII-a 

a  

XIII-a 

Servicii  3 Coafor Stilist     1 1 18 18 

Tehnic 3 Tehnician în 

industria 

textilă 

  

  

  

  

    

1 1 16 20 
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 2
) 

3
)  

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2011-2012  

SERAL  

Liceu  tehnologic-  ciclul 

inferior – SERAL 

 Liceu  tehnologic-  ciclul superior 

Ruta Directă– SERAL 

Nr de clase Nr de elevi Nr de clase Nr de elevi 

a  

IX-a 

a  

IX-a 

a 

 XI-a 

a 

 XIII-a 

a  

XI-a 

a  

XIII-a 

Tehnic  Tehnician 

designer 

vestimentar 

  

1  28 
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2
) 

3
)  

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2011-2012  

SERAL /  

Liceu  tehnologic- ruta progresivă, ciclul 

superior – SERAL 

 Liceu  tehnologic  

- FRECVENTA 

REDUSA 

Nr de clase Nr de elevi Nr de clase Nr de elevi 

a  

XII-

a 

a 

XIII-

a 

a 

XIV-

a 

a  

XII-

a 

a 

XIII-

a 

a 

XIV-

a 

a 

XII-

a 

a 

XIII-

a 

a  

XII-

a 

a  

XIII-

a 

Tehnic  Tehnician 

în 

industria 

textilă 

 1 1  24 18 

    

Servicii  Coafor 

Stilist 
1   30   

    

 

 

An şcolar 2012 – 2013 
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 2
) 

3
)  Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2012-2013  

Liceu- filieră tehnologică ruta directă, ciclul inferior şi superior – 

ZI 

Nr de clase Nr de elevi 

a  

IX-a 

a  

X-a 

a  

XI-a 

a  

XII-a 

a  

IX-a 

a  

X-a 

a  

XI-a 

a  

XII-a 

Tehnic 3 

Tehnician 

designer 

vestimentar 

2 2 2 2 46 41 39 36 

Servicii 3 Coafor Stilist 1 2 1  29 55 26  

Servicii 3 

tehnician în 

achiz şi 

contractări 

1 1 1 1 19 28 25 24 
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 2
) 

3
)  

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2012-2013  

SAM - ZI An de 

completare - 

ZI  

Liceu  tehnologic- ruta 

progresivă, ciclul superior - ZI 

Nr de 

clase 

Nr de 

elevi 

Nr de 

clase 

Nr de 

elevi 

Nr de clase Nr de elevi 

a  

X-a 

a  

X-a 

a  

XI-a 

a  

XI-a 

a 

 XII-a 

a 

 XIII-a 

a  

XII-a 

a  

XIII-a 

Servicii  3 Coafor Stilist      0,5  13 

Tehnic 3 Tehnician în 

industria 

textilă 

  

  

  

  

     

0,5  9 
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 2
) 

3
)  

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2012-2013  

SERAL  

Liceu  tehnologic-  ciclul 

inferior – SERAL 

 Liceu  tehnologic-  ciclul superior 

Ruta Directă– SERAL 

Nr de clase Nr de elevi Nr de clase Nr de elevi 

a  

IX-a 

a  

IX-a 

a 

 XI-a 

a 

 XIII-a 

a  

XI-a 

a  

XIII-a 

Tehnic  Tehnician 

designer 

vestimentar 

  

1  19 
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2
) 

3
)  

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2012-2013  

SERAL /  

Liceu  tehnologic- ruta progresivă, ciclul 

superior – SERAL 

 Liceu  tehnologic  

- FRECVENTA 

REDUSA 

Nr de clase Nr de elevi Nr de clase Nr de elevi 

a  

XII-

a 

a 

XIII-

a 

a 

XIV-

a 

a  

XII-

a 

a 

XIII-

a 

a 

XIV-

a 

a 

XII-

a 

a 

XIII-

a 

a  

XII-

a 

a  

XIII-

a 

Tehnic  Tehnician 

în 

industria 

textilă 

1  1 28  18 

    

Servicii  Coafor 

Stilist 
1   31   

    

 

 

 

 

An şcolar 2013 - 2014 
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 2
) 

3
)  Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2013-2014  

Liceu- filieră tehnologică ruta directă, ciclul inferior şi superior – 

ZI 

Nr de clase Nr de elevi 

a  

IX-a 

a  

X-a 

a  

XI-a 

a  

XII-a 

a  

IX-a 

a  

X-a 

a  

XI-a 

a  

XII-a 

Tehnic 3 

Tehnician 

designer 

vestimentar 

1 2 2 2 32 36 41 33 

Servicii 3 Coafor Stilist 2 1 2 1 63 28 49 23 

Servicii 3 

tehnician în 

achiz şi 

contractări 

1 1 1 1 31 18 31 25 
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 2
) 

3
)  

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2013-2014  

SERAL  

Liceu  tehnologic-  ciclul 

inferior – SERAL 

 Liceu  tehnologic-  ciclul superior 

Ruta Directă– SERAL 

Nr de clase Nr de elevi Nr de clase Nr de elevi 

a  

IX-a 

a  

IX-a 

a 

 XI-a 

a 

 XIII-a 

a  

XI-a 

a  

XIII-a 

Tehnic  Tehnician 

designer 

vestimentar 

    

1  15 
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 2
) 

3
)  Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2013-2014 

SERAL /  

Liceu  tehnologic- ruta progresivă, ciclul superior – SERAL  

Nr de clase Nr de elevi 

a  

XII-a 

a 

XIII-a 

a 

XIV-a 

a  

XII-a 

a 

XIII-a 

a 

XIV-a 

Tehnic  Tehnician în industria 

textilă 
1 1  28 20  

Servicii  Coafor Stilist   1   26 

 

 

 

 

 

 

An şcolar 2014 - 2015 
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 2
) 

3
)  Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2014-2015  

Liceu- filieră tehnologică ruta directă, ciclul inferior şi superior – 

ZI 

Nr de clase Nr de elevi 

a  

IX-a 

a  

X-a 

a  

XI-a 

a  

XII-a 

a  

IX-a 

a  

X-a 

a  

XI-a 

a  

XII-a 

Tehnic 3 

Tehnician 

designer 

vestimentar 

1 2 2 2 32 36 41 33 

Servicii 3 Coafor Stilist 2 1 2 1 63 28 49 23 

Servicii 3 

tehnician în 

achiz şi 

contractări 

1 1 1 1 31 18 31 25 
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 2
) 

3
)  

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2014-2015  

SERAL  

Liceu  tehnologic-  ciclul 

inferior – SERAL 

 Liceu  tehnologic-  ciclul superior 

Ruta Directă– SERAL 

Nr de clase Nr de elevi Nr de clase Nr de elevi 

a  

IX-a 

a  

IX-a 

a 

 XI-a 

a 

 XIII-a 

a  

XI-a 

a  

XIII-a 

Tehnic  Tehnician 

designer 

vestimentar 

  

1  28  
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 2
) 

3
)  Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2014-2015  

SERAL /  

Liceu  tehnologic- ruta progresivă, ciclul superior – SERAL  

Nr de clase Nr de elevi 

a  

XII-a 

a 

XIII-a 

a 

XIV-a 

a  

XII-a 

a 

XIII-a 

a 

XIV-a 

Tehnic  Tehnician în industria 

textilă 
 1   20  

Tehnic  Tehnician în industria 

textilă 
  1   15 

 

 

An şcolar 2015 - 2016 
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 2
) 

3
)  Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2015-2016 

Liceu- filieră tehnologică ruta directă, ciclul inferior şi superior – 

ZI 

Nr de clase Nr de elevi 

a  

IX-a 

a  

X-a 

a  

XI-a 

a  

XII-a 

a  

IX-a 

a  

X-a 

a  

XI-a 

a  

XII-a 

Tehnic 3 

Tehnician 

designer 

vestimentar 

1 1 1 1 18 19 18 22 

Servicii 3 Coafor Stilist 2 2 2 1 54 54 46 24 

Servicii 3 

Tehnician în 

achiz şi 

contractări 

1 1 1 1 24 19 21 15 
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 2
) 

3
)  

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2015-2016  

SERAL  

Liceu  tehnologic-  ciclul 

inferior – SERAL 

 Liceu  tehnologic-  ciclul superior 

Ruta Directă– SERAL 

Nr de clase Nr de elevi Nr de clase Nr de elevi 

a  

IX-a 

a  

IX-a 

a 

 XI-a 

a 

 XII-a 

a  

XI-a 

a  

XIII-a 

Tehnic  Tehnician 

designer 

vestimentar 

  

1 1 21 15 
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 2
) 

3
)  Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2015-2016  

SERAL  

Liceu  tehnologic- ruta progresivă, ciclul superior – SERAL  

Nr de clase Nr de elevi 

a  

XII-a 

a 

XIII-a 

a 

XIV-a 

a  

XII-a 

a 

XIII-a 

a 

XIV-a 

Tehnic  Tehnician în industria 

textilă 

  
1   15 
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 2
) 

3
)  Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2015-2016  

  

Învățământ profesional cu durata 3 ani  

Nr de clase Nr de elevi 

a  

IX-a 

a 

X-a 

a 

XI-a 

a  

IX-a 

a 

X-a 

a 

XI-a 

Industrie 

textilă și 

pielărie 

 Confectioner 

produse textile 1   17  
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 2
) 

3
)  Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2015-2016  

  

Învățământ profesional cu durata de 2 ani  

Nr de clase Nr de elevi 

a  

X-a 

a 

XI-a 

a  

X-a 

a 

XII-a 

Industrie 

textilă și 

pielărie 

 Frizer, coafor, 

maniciurist, 

pedichiurist 

 

1  17 
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An şcolar 2016 - 2017 
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 2
) 

3
)  Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2016-2017 

Liceu- filieră tehnologică ruta directă, ciclul inferior şi superior – 

ZI 

Nr de clase Nr de elevi 

a  

IX-a 

a  

X-a 

a  

XI-a 

a  

XII-a 

a  

IX-a 

a  

X-a 

a  

XI-a 

a  

XII-a 

Tehnic 4 

Tehnician 

designer 

vestimentar 

1 1 1 1 30 15 15 16 

Servicii 4 Coafor Stilist 1 2 2 2 29 49 44 44 

Servicii 4 

Tehnician în 

achiz şi 

contractări 

1 1 1 1 30 24 16 18 
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 2
) 

3
)  

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2016-2017  

SERAL  

Liceu  tehnologic-  ciclul inferior și ciclul superior– 

SERAL 

Nr de clase Nr de elevi 

a  

XI-a 

a  

XII-a 

a 

 XIII-a 

a 

 XI-a 

a  

XII-a 

a  

XIII-a 

Tehnic  Tehnician în industria 

textilă 
1 - - 28 - - 

Tehnic  Tehnician designer 

vestimentar 
- 1 1 - 18 15 
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) 

3
)  Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2016-2017  

  

Învățământ profesional cu durata 3 ani 

Nr de clase Nr de elevi 

a  

IX-a 

a 

X-a 

a 

XI-a 

a  

IX-a 

a 

X-a 

a 

XI-a 

Servicii  Frizer, coafor, 

maniciurist, 

pedichiurist 

1 - - 30 - - 

Industrie 

textilă și 

pielărie 

 Confectioner 

produse textile - 1 - - 15 - 
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An şcolar 2017 - 2018 

 
D

o
m

en
iu

l/
P

ro
fi

lu
l 

N
iv

el
u

l 
d

e 

ca
li

fi
ca

re
 

C
a

li
fi

ca
re

a
 

p
ro

fe
si

o
n

a
lă

 2
) 

3
)  Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2017-2018 

Liceu- filieră tehnologică ruta directă, ciclul inferior şi superior – 

ZI 

Nr de clase Nr de elevi 

a  

IX-a 

a  

X-a 

a  

XI-a 

a  

XII-a 

a  

IX-a 

a  

X-a 

a  

XI-a 

a  

XII-a 

Tehnic 4 

Tehnician 

designer 

vestimentar 

1 1 1 1 31 24 15 15 

Servicii 4 Coafor Stilist 1 1 2 2 31 32 46 39 

Servicii 4 

Tehnician în 

achiz şi 

contractări 

1 1 1 1 31 22 23 15 
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 2
) 

3
)  

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2017-2018  

SERAL  

Liceu  tehnologic-  ciclul inferior și ciclul superior– 

SERAL 

Nr de clase Nr de elevi 

a  

XI-a 

a  

XII-a 

a 

 XIII-a 

a 

 XI-a 

a  

XII-a 

a  

XIII-a 

Tehnic  Tehnician în industria 

textilă 
1 - - 28 - - 

Tehnic  Tehnician designer 

vestimentar 
- 1 1 - 17 15 
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 2
) 

3
)  Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2017-2018  

  

Învățământ profesional cu durata 3 ani 

Nr de clase Nr de elevi 

a  

IX-a 

a 

X-a 

a 

XI-a 

a  

IX-a 

a 

X-a 

a 

XI-a 

Servicii  Frizer, coafor, 

maniciurist, 

pedichiurist 

1 1 - 30 26 - 

Industrie 

textilă și 

pielărie 

 Confectioner 

produse textile - - 1 - - 15 
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2.2.3. Curriculum  

 

Exigenţele noilor strategii educaţionale, privind curriculumul, vizează îmbinarea disciplinelor de 

cultură generală cu cele de specialitate. Cadrele didactice cunosc noua structură a curricululm-ului 

specific liceului tehnologic precum și specificul claselor de elevi ,realizând prin planificările 

calendaristice şi strategiile proiectate, adaptarea acestuia la particularitățile elevilor .  

 Curriculum în dezvoltare locală  proiectat în colaborare cu agenții economici parteneri (MODA 

SA ,SC ARTEX , SALONUL DE COAFURĂ de la Hotel Aradul ,SC KAFLAND, SC CERNA ) vine în 

întâmpinarea nevoilor elevilor, specificului local, cerinţelor partenerilor sociali şi are elemente de 

interdisciplinaritate. 

Calitatea procesului de predare-învăţare este asigurată prin: 

 realizarea efectivă a obiectivelor proiectate la nivelul standardelor; 

 autoevaluarea şi evaluarea formativă a progresului de învăţare; 

 evaluarea. 

Problema aptitudinilor pedagogice vizează două direcţii majore 

 măiestria didactică ca mod aptitudinal de predare; 

 măiestria educaţională ca mod de fixare a unor relaţii optime şi eficiente cu elevi. 

Activitatea comisiilor metodice din şcoală a vizat următoarele direcţii: 

 organizarea procesului didactic 

 oferta de discipline opţionale 

 utilizarea tehnicii de calcul 

 calitatea documentelor de proiectare didactică 

 concordanţă între planificare şi stadiul parcurgerii materiei 

 organizarea pregătirii suplimentare, olimpiade şi concursuri, examene finale, asistenţe la 

ore 

 activităţi de perfecţionare 

Din analiza activităţii catedrelor s-au evidenţiat următoarele aspecte 

 din analiza testelor iniţiale şi a celor sumative s-au stabilit ţinte prevăzute în proiectarea 

didactică; 

 accentuarea caracterului formativ al predării 

 învăţare centrată pe elev 

 existenţa preocupărilor care sa vizeze integrarea metodelor de autoevaluare, inter-

evaluare şi feedback, în procesul de predare-învăţare 

 alternarea metodelor de evaluare scrise-orale cu cele alternative (observaţia, lucrări 

practice, portofoliu, eseu) 

Astfel, profesorii urmăresc atât atingerea competentelor specificate prin curriculum, 

menţinerea procentului ridicat de promovabilitate la examenele finale (bacalaureat, atestate profesionale), 

cât şi dezvoltarea unor valori si atitudini cum ar fi: grija fata de propria persoana (ed. fizica, dirigenţie), 
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dezvoltarea unei gândiri raţionale (matematică şi ştiinţe), argumentarea afirmaţiilor, respectul şi grija fata 

de mediul în care trăim, toleranţa faţă de opinia celorlalţi (limba romana, limbi străine, consiliere, 

geografie), ajutorul reciproc, exprimarea corectă, dezvoltarea spiritului de iniţiativă, a capacităţii de 

comunicare, a creativităţii. 

Folosirea materialelor curriculare şi a facilităţilor conversaţionale ale calculatorului la o parte 

din discipline, eficientizează procesul de predare – învăţare. 

Utilizarea metodelor active, participative, învăţarea diferenţiată, proiectarea unor situaţii de 

învăţare  urmăreşte valorificarea experienţei elevilor, alocarea de resurse suplimentare (pregătire fişe de 

lucru, documentare, concepere materiale auxiliare, consumabile) 

Metode ca lucrul pe grupe de elevi, jocuri de rol, aplicaţii după un algoritm predefinit, 

activităţi experimentale şi lecţii asistate de calculator  sunt mai atractive, elevii învaţă să lucreze în echipă, 

să prezinte coerent rezultatele obţinute, îşi dezvoltă abilităţi de aplicare în practică a noţiunilor teoretice 

învăţate şi se simt utili.  

Metodele de evaluare folosite, metode tradiţionale şi alternative, urmăresc aprecierea obiectivă a 

gradului de implicare şi dobândire a competenţelor, motivarea elevilor si încurajarea progreselor acestora. 

In general e folosită o evaluare ritmică profesorii ajutându-se uneori de fise de observaţii, proiecte, 

portofolii. 

Asigurarea calităţii în predare – învăţare oferă o multitudine de beneficii absolvenţilor cum ar fi: 

 egalitatea şanselor 

 capacitate crescută de ocuparea  a unui loc de munca 

 implicare activă în desfăşurarea programului de învăţare şi în procesul de îmbunătăţire a sa 

 dezvoltarea competenţelor profesionale conform SPP 

 lărgirea orizontului de cunoaştere 

 atitudine corespunzătoare faţă de provocările societăţii 

 învăţare pe tot parcursul vieţii, abilităţi antreprenoriale 

 dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ din perspectiva 

parteneriatului social şi a spiritului antreprenorial 

 

 

2.2.4. Activitatea de orientare şi consiliere. Activităţi educative şi extracurriculare derulate. 

Parteneriate educative. Strategia Națională de Acțiune Comunitară 

 

Activităţile educative, extracurriculare şi cele de consiliere şi orientare devin tot mai importante 

pentru extinderea nivelului de cunoaştere, dezvoltare şi maturizare personală  a elevilor. Stimularea 

apetitului cognitiv, formarea personalităţii elevilor, dezvoltarea creativităţii şi a competenţelor care vor 

contribui ulterior la buna inserţie profesională şi socială a individului reprezintă imperativele activităţilor 

desfăşurate în şcoală. 
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Pentru a răspunde acestor imperative, profesorii diriginţi au alcătuit împreună cu elevii planul 

activităţilor extracurriculare şi au stabilit  tematica orelor de dirigenţie (pe baza programei, dar şi în 

funcţie de interesul elevilor), aceasta fiind corelată cu noile realităţi aduse de integrarea europeană. 

În alegerea metodelor s-a respectat principiul centrării învăţării pe persoană şi acestea au fost 

utilizate într-o paletă largă: brainstorming, explicaţia, învăţarea prin descoperire, dezbaterea, studiul de 

caz, metoda proiectului, discuţii de grup, jocul de rol, simulări, problematizare etc. În general se preferă 

metodele interactive şi se stimulează gândirea critică. S-a  constatat faptul că elevii sunt atraşi de munca 

în grup, sarcinile fiind rezolvate în diadă, triadă sau chiar grupuri de 5-6 elevi. 

Mijloacele didactice la care s-a apelat au fost variate: casete video, chestionare, colaje, 

portofolii, internet, videoproiector, documente privind Uniunea Europeană, fişe de lucru, ghiduri 

metodologice, etc. 

Aceste activităţi au un rol foarte important în dezvoltarea creativităţii, apetitului cognitiv şi în 

formarea personalităţii elevilor . Pentru a răspunde acestor imperative, pe anul şcolar în curs au fost 

proiectate activităţi în extracurriculare şi extrascolare într-o gamă foarte largă. 

 Activităţi educative şi extracurriculare : 

- Balul Bobocilor (Comisia de activităţi extracurriculare); 

- Festivalul deghizării de Halloween – Consiliul elevilor; 

- Activităţi dedicate Zilei Naţionale a României şi Unirii Principatelor; 

- Mergem la teatru! 

- Ziua Eminescu  

- De Ziua Îndrăgosiţilor - Consiliul elevilor. 

- Liceeni spun NU delincvenţei! 

 Activităţile educative extracurriculare şi extraşcolare s-au desfăşurat conform planificării şi 

dintre acestea menţionăm: 

- ,,Sunt obiect de muzeu. Caut vizitator!” – acţiune de voluntariat la Muzeul Judeţean Arad (septembrie); 

- Balul Bobocilor (19 octombrie); 

- Activităţi organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei (5 octombrie); 

- Halloween – între tradiţie şi modernitate- Consiliul Şcolar al Elevilor; 

- Alegeri pentru Consiliul Şcolar al Elevilor; 

- Activitate ecologică ,,Let’s do it Romania!” desfăşurată în cadrul acţiunii Zilei Naţionale a Curăţeniei; 

- ,,Donaţii şi donatori”  - atelier de lucru la Muzeul Judeţean Arad (9 octombrie); 

- Comemorarea victimelor Holocaustului – activitate desfăşurată la Sinagoga Neologă (15 octombrie); 

- Activităţi desfăşurate în colaborare cu DGASPC Arad, în cadrul parteneriatului Stop abuzului! (nov. 

2013); 

- Festivalul Naţional al Şanselor Tale  ,, Mediu social mai sigur pentru o educaţie mai performantă” 

 - Ziua Naţională a României   

- Ziua şcolii. 

- 24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române; 
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- Ziua îndrăgostiţilor;  

- Activităţi desfăşurate în cadrul Programului ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!”; 

- Târgul Ofertei Educaţionale; 

- Simpozionul Naţional ,,Expectative”; 

- Festivalul internaţional ,,Teathrum mundi” -  ediţia a-IX-a; 

 

 Activităţi de voluntariat 

- ,,Ziua Internaţională de solidaritate cu persoanele cu handicap”  -voluntariat (3 decembrie); 

- Dăruind vei dobândi!– reprezentanţii Consiliului Şcolar al Elevilor  au oferit daruri copiilor de la 

Centrul de Primire Minori; 

- Participarea voluntarilor şcolii, sub coordonarea  prof. Silvia Gligan, la activităţile desfăşurate în cadrul   

Strategiei Naţionale de ,,Acţiune Comunitară”. 

 

 

 Proiecte educative  

 

     -    Proiectul antidrog ,,Împreună” (coord. local prof. Iovescu Camelia); 

- ,,Prezent şi activ!”  - proiect derulat la nivelul şcolii în scopul prevenirii abandonului şcolar şi 

ameliorării absenteismului elevilor (coord. prof. dr. Sinaci Maria); 

- ,,Ethos şi comportament” - proiect derulat la nivelul şcolii în scopul promovării valorilor 

comunitare şi  ameliorarea comportamentelor negative în spaţiul şcolar (coord. prof. dr. 

Avacovici Adina) 

- ,,Îţi stă în putere să alegi!” – proiect interjudeţean având ca scop promovarea valorilor morale şi a 

educaţiei pentru sănătate (coord. prof. dr. Sinaci Maria); 

- Proiectul Strategia Naţională de ,,Acţiune Comunitară” (coord. local prof. Gligan Silvia); 

- Proiectul naţional ,,Noi în Europa!” – 9 mai; 

- Editarea revistei ,,Atitudini” (coord. prof. dr. Avacovici Adina) 

 

Parteneriate şi proiecte la nivelul unităţii noastre şcolare: 

 

1. parteneriat cu Universitatea Aurel Vlaicu Arad  

2. parteneriat cu Liceul Pedagogic “Dimitrie Ţichindeal” – internat, magazin de prezentare 

3. parteneriat cu Liceul de Artă “Sabin Drăgoi” pentru dezvoltarea unor activităţi artistice şi 

educative 

4. parteneriat cu  Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă pentru organizareadiverselor acţiuni care 

cuprind copii cu CES, respectiv cu probleme de comunicare şi integrare socială şi şcolară 
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5. parteneriat cu licee tehnologice în domeniile: dezvoltare instituţională; marketing educaţional; 

estetica; activităţi extracurriculare; iniţiere firme de exerciţiu, integrare socio-profesională a 

adulţilor; schimburi de experienţă 

6. parteneriat cu Teatrul de Stat “Ioan Slavici” Arad - organizare de spectacole – lectură 

7. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultura Arad cu participare constantă la Târgul de Paşti şi 

Târgul Daruri de Crăciun, cu stand prin care se comercializează produsele din atelierele şcoală şi 

prezentări de modă (din 1999) 

8. parteneriat Agenţia de Protecţia Mediului Arad în scopul organizării unor evenimente din 

Calendarul ecologic 

9. în parteneriat cu Societatea Studenţilor Europenişti Cluj Napoca activităţi în cadrul proiectului 

“Înţelege Europa”. Acest proiect urmăreşte promovarea în rândul liceenilor participarea activă la 

viaţa publică, implicarea tinerilor în societate în vederea dezvoltării societăţii civile în context 

european (2006-2009) 

10. Proiectul Spring Day este o acţiune interesantă coroborată şi cu Ziua Europei care a dovedit 

creativitatea şi talentul artistic ale elevilor noştri prin multitudinea de ateliere de lucru 

desfăşurate. Prin înregistrarea şcolii pe site-ul european am primit oferte de viitoare parteneriate 

11. agenţi economici colaboratori (S.C. Moda S.A., S.C.  Arcoom S.A., S.C. Artex S.A., S.C. 

Amatex S.R.L.., Şcoala de coafură „Art of Hair”, S.C. Edimex S.R.L, S.C. Isabell S.R.L., S.C. 

Beauty S.R.L.Școala Wella ,etc.)  

12. parteneriate educaţionale cu grupuri şcolar din municipiul Arad 

13. Consiliul Reprezentativ al Părinţilor  

14.  parteneriate cu ONG-uri 

 

2.2.5. Proiecte europene 

 

Proiecte europene derulate la Liceul Tehnologic Francisc Neuman în perioada  2006 – 2015 : 

 

 Proiect Leonardo da Vinci IVT: „Experiență tansnațională în croirea materialelor textile pentru a 

veni în întâmpinarea nevoilor europene” – EUROTEX, Wroclaw, Polonia 

 Vizita Arion: „Construcția unei Europe unite prin intermediul școlilor” – Melilla, Spania 

 Proiect Leonardo da Vinci „managementul resurselor într-un sistem de formare profesională 

descentralizat” Jyvaskyla, Finlanda 

 Bursa Comenius formare continuă pentru personalul implicat în educația școlară „Teh English 

teacher experience-teacher refresher course” – Londra 

 Proiect de mobilități Leonardo da Vinci, grup țintă VETPRO „Îmbunățirea competențelor cadrelor 

didactice de specialitate în domeniul textil pentru o dimensiune europeană în educație” Marto, Spania 

 Tineret în acțiune – infopoint  

 Proiect de mobilități Leonardo da Vinci, grup țintă IVT „Îmbunătățirea calității în domeniul 

estetica și igiena corpului omenesc” – EICO, Martos, Spania 
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 Vzită pregătitoare Comenius: „Fashion and Art” I.I.S.S. Agerbino, Putignano, Italia 

 Proiect Comenius: „Fashion and Art” I.I.S.S. Agerbino, Putignano, Italia 

 Seminar de Contact Leonardo da Vinci: The discovery of the professional world: a tool for pupil’s 

guidance, Bordeaux, Franța 

 Vizită de studiu: „A School Open To Tomorrow’s Europe”, Marina di Gioiosa Ionica, Italia 

 Proiect de parteneriat Ldv: “Cobuilding A Good Guidance” 2009-2011 

 Proiect de mobilități Leonardo da Vinci grup țintă IVT „Furnizarea de învățare pe tot parcursul 

vieții pentru viitorii antreprenori” 

 Bursa Comenius formare continuă pentru personalul implicat în educația școlară  „Les langages de 

bleu, couleur europeene creativite et innovațion”, Saint Germain en Laye, Franța 

 Bursa Comenius formare continuă pentru presonalul inplicat în educația școlară  „Aquitaine, 

connaissances de systemes educatifs Europeens en France”, Bordeaux, Franța 

 Proiect de mobilități Leonardo da Vinci IVT „Eu Rucksack – Europe In The Rucksack – A Wealth 

Of Skills Of Europe” 

 Bursa  Comenius Mobilitate Individuală: Stage D’observation De Classes En Ecoles Primaires Et 

Secondaires Et Perfectionnement En Francais 

 Proiectul Consiliului Europei: „Momente Cheie Din Istoria Europei”  

 Spring Day In Europe  

 Concurs Play Energy: Idei ecologice de valorificare a materialelor biodegradabile din hârtie 

 Proiect de mobilităţi Leonardo da Vinci grup ţintă IVT-„Furnizarea de învăţare pe tot parcursul vieţii 

pentru viitori antreprenori”,  

 Proiect de mobilităţi Leonardo da Vinci grup ţintă IVT-„Experienţe de învăţare pentru abilităţi 

îmbunătăţite” 

 Vizită de studiu pentru factori de decizie din învățământul preuniversitar european „Guidance – A 

Tool For Today’s Training” 

 Program de Asistență Germană Nerambursabilă  - participarea unui expert german 

 Proiect Erasmus+ „EURO LABOUR MARKET ” 2014-2016 

         Autoritatea dată de nivelul de pregătire, ca şi experienţa dobândită în educarea tinerilor reprezintă 

un potenţial pozitiv. Şcoala trebuie să răspundă aşteptărilor comunităţii respectând normele şi valorile 

social-culturale specifice. Familia va trebui să respecte autoritatea şcolii în probleme legate de educaţie 

formală şi în intervenţia directă în procesul de socializare al copilului. Şcoala funcţionează ca un element 

al controlului social fiind responsabilă pentru promovarea unor valori prin care adolescentul să fie 

respectat; profesorii, directorii şi chiar părinţii au nevoie de o continuă reîmprospătare educaţională, 

participarea acestora împreună la seminarii de formare sau activităţi de dezvoltare comunitară  oferă un 

mod de diseminare a experienţei şi eforturilor permanente ale fiecărui grup.      

Eficienţa acestor parteneriate este posibilă doar prin transfer de experienţă cu instituţii de la nivel 

local şi regional, prin consolidarea colaborării cu autorităţile locale şi agenţii economici, prin identificarea 
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unor noi resurse extrabugetare şi, nu în ultimul rând, prin implicarea cât mai activă a părinţilor pentru 

susţinerea şi promovarea unor modele comportamentale pozitive.  

Comunicarea între părţi devine caracteristica definitorie a relaţiilor şcoală – comunitate, 

receptarea şi emiterea de mesaje clare contribuie la o fructuoasă coparticipare la educaţia adolescenţilor. 

 

2.2.6.  Management, dezvoltare instituţională şi asigurarea calităţii; relaţia cu comunitatea locală 

 

Managementul Liceului Tehnologic „Francisc Neuman” a vizat următoarele aspecte: 

 îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitatea locală 

 colaborarea cu autorităţile locale şi partenerii sociali (I.S.J.Arad, agenţi economici, 

A.J.O.F.M. Arad, etc.) în vederea realizării unei oferte educaţionale adecvate cererii de pe 

piaţa muncii; 

 colaborarea cu autorităţile locale în vederea realizării execuţiei bugetare, precum şi a 

reparaţiilor capitale; 

 realizarea activităţii de îndrumare şi control prin asistenţă la ore, participarea la activităţi 

metodice ale catedrelor, respectare grafic control compartimente; 

 colaborare eficientă cu comitetul reprezentativ al părinţilor; 

 implicarea şcolii în parteneriate şi proiecte naţionale şi internaţionale; 

 implicarea şcolii în strategia naţională de acţiuni comunitare. 

 promovarea cât mai eficientă a ofertei școlii în comunitatea locală 

 respectarea legislației în vigoare 
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Număr total al înscrierilor elevilor pe nivel, vârstă, sex  

 

Clasa Vârs

ta 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

  Nr. 

Elevi 

Fete Băieţi Nr. 

El

evi 

Fet

e 

Bă

ieţi 

Nr. 

El

evi 

Fet

e 

Bă

ieţi 

Nr. 

Ele

vi 

Fete Băie

ţi 

Nr

. 

El

ev

i 

Fe

te 

Bă

ieţ

i 

Nr. 

Ele

vi 

Fete Băieţi 

IX 14-

16 

126 112 14 12

6 

  96   89   93   69   

X 16-

17 

82 68 14 82   92   88   78   82   

XI 17-

19 

121 97 24 12

1 

  85   75   84   72   

XII 18 – 

20 

81 72 9 81   61   78   69   74   

XII rp - 

seral 

P 20 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

XIII rp - 

seral 

P 20 20 11 9 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

XIV Rp 

seral 

 26 18 8 15   15   0 0 0 0 0 0 0   

XI seral P 20    28   28   28   28   28   

XII seral P 20    0 0 0 17   18   17   19   

XIII seral P 20 15 10 5 0 0 0 0 0 0 15   15   16   

Înv prof 2 

ani 

    25 24 1 17 16 1 0 0 0 0 0 0 0   

Înv prof 3 

ani 

    0 0 0 17 16 1 45   71   75   
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Înscrierea pe programe de formare – Liceu Tehnologic  - zi - 2011/2012 

 

Profil Clasa Nr clase Nr. elevi Vârsta Fete Băieţi 

Tehnic  
IX-X, XI-XII 

XII RP, XIII RP 

9 
199 14-20 187 12 

Servicii IX-X 9 231 14-20 188 43 

 

Înscrierea pe programe de formare – Liceu Tehnologic  - zi - 2012/2013 

 

Profil Clasa Nr clase Nr. elevi Vârsta Fete Băieţi 

Tehnic  
IX-X, XI-XII 

XII RP, XIII RP 

8.5 
171 14-20 158 13 

Servicii 
IX-X, XI-XII 

XII RP, XIII RP 

8.5 
219 14-20 177 42 

 

 

Înscrierea pe programe de formare – Liceu Tehnologic  - zi - 2013/2014 

 

Profil Clasa Nr clase Nr. elevi Vârsta Fete Băieţi 

Tehnic  
IX-X, XI-XII 

XII RP, XIII RP 

7 
142 14-20 127 15 

Servicii 
IX-X, XI-XII 

XII RP, XIII RP 

10 
268 14-20 222 46 

                                                    

Înscrierea pe programe de formare – Liceu Tehnologic  - zi - 2014/2015 

 

Profil Clasa Nr clase Nr. elevi Vârsta Fete Băieţi 

Tehnic  
IX-X, XI-XII 

XII RP, XIII RP 

7 
142 14-20   

Servicii 
IX-X, XI-XII 

XII RP, XIII RP 

10 
268 14-20   

 

                                                          



Liceul Tehnologic ” Francisc Neuman”Arad                                                                                                Plan de acțiune al școlii 2014-2019 

 75 

Înscrierea pe programe de formare – Liceu Tehnologic  - zi - 2015/2016 

 

Profil Clasa Nr clase Nr. elevi Vârsta Fete Băieţi 

Tehnic  
IX-X, XI-XII 

XII RP, XIII RP 

4 
77 14-20   

Servicii 
IX-X, XI-XII 

XII RP, XIII RP 

11 
257 14-20   

                                                          

Înscrierea pe programe de formare – Liceu Tehnologic  - zi - 2016/2017 

 

Profil Clasa Nr clase Nr. elevi Vârsta Fete Băieţi 

Tehnic  IX-X, XI-XII 4 76 14-20   

Servicii IX-X, XI-XII 11 254 14-20   

                                                           

Înscrierea pe programe de formare – Liceu Tehnologic  - zi - 2017/2018 

 

Profil Clasa Nr clase Nr. elevi Vârsta Fete Băieţi 

Tehnic  IX-X, XI-XII 4 85 14-20   

Servicii IX-X, XI-XII 10 225 14-20   

 

Înscrierea pe programe de formare – Liceu Tehnologic  - zi - 2018/2019 

 

Profil Clasa Nr clase Nr. elevi Vârsta Fete Băieţi 

Tehnic  IX-X, XI-XII 4 68 14-20   

Servicii IX-X, XI-XII 8 229 14-20   
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Criteriul 

 

2012/ 

2013 

2013 / 

2014 

2014 / 

2015 

2015 / 

2016 

2016 / 

2017 

2017/2018 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 A

 C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

L
O

R
 

P
R

O
F

E
S

IO
A

N
L

E
 L

A
 A

N
U

L
 D

E
 C

O
M

P
L

E
T

A
R

E
 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care : 75 69     

     -pe sexe 
masculin 8 8     

feminin 67 41     

  -după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde este situată 

şcoala 

 
 

    

din alte localităţi, din care:       

urban       

rural       

Promovaţi la 

examenul de 

certificare 

Total absolvenţi promovaţi, din care : 61 49     

     -pe sexe 
masculin 5 5     

feminin 56 44     

  -după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde este situată 

şcoala 

 
 

    

din alte localităţi, din care:       

urban       

rural       

Ponderea 

absolvenţilor 

promovaţi la 

examenul de 

certificare 

Total absolvenţi promovaţi, din care : 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

     -pe sexe 
masculin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

feminin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  -după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde este situată 

şcoala 

100% 100% 
100% 100% 100% 

100% 

din alte localităţi, din care:      100% 

urban       

rural       
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Rata de promovabilitate 

 

Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017-2018 

Liceu zi – ruta directa        

Inscrisi 358 368 410 410 334 330  

Ramasi 348 355 384   313  

Promovati 303 315 339   286  

Promovabilitate 87,06% 88,73% 88,28%   91,37%  

Liceu seral        

Inscrisi 100 96 89 28 45 61  

Ramasi 89 69 62   29  

Promovati 72 65 58   23  

Promovabilitate 80,89% 94,20% 93,55%   79,31%  

Liceu ruta progresiva seral        

Inscrisi 72 22  35 15 0 0 

Ramasi 52 21    0 0 

Promovati 52 21    0 0 

Promovabilitate 100% 100%      
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SITUAŢIA NORMELOR DIDACTICE – PERSONAL DE SPECIALITATE -  ÎN ÎPT 

Anul şcolar 
SPECIALITATEA CATEDREI 

(POSTULUI) 
Total Norme / 

posturi didactice 

CALIFICAŢI, din care 

Total 

Calificaţi 
Titulari*)  

Suplinitori 

calificaţi 

2012/2013 
Profesori discipline tehnologice 11.05 / 35.16 11.05 9.97 1.08 

Maiştri instructori 1 / 35.06 1 1  

2013/2014 
Profesori discipline tehnologice 10.80 /34.11 10.80 9.58 1.22 

Maiştri instructori 1 / 34.11 1 1 1 

2014/2015 
Profesori discipline tehnologice     

Maiştri instructori 0 0 0 0 

2015/2016 
Profesori discipline tehnologice     

Maiştri instructori 1 1 1 1 

2016/2017 
Profesori discipline tehnologice     

Maiştri instructori 0 0 0 0 

2017/2018 
Profesori discipline tehnologice     

Maiştri instructori 0 0 0 0 
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2.3. Analiza SWOT a mediului intern 

 

 

ANALIZA SWOT –Curriculum 

PUNCTE  TARI 

 

 Cabinete şi laboratoare dotate – premisă 

pentru o predare – învăţare - evaluare de 

calitate; 

 CDL-uri elaborate, în funcţie de nevoile de 

dezvoltare locală, împreună cu agenţii 

economici parteneri; 

 Acces la internet în laboratoarele şi 

cabinetele de specialitate; 

 Existenţa criteriilor minimale de evaluare la 

clasele din învăţământul obligatoriu; 

 Existenţa unui important fond de carte în 

domeniile de referinţă ale şcolii  (textile, 

comerț,  estetică şi  igiena corpului 

omenesc); 

 Disponibilitatea cadrelor didactice în 

adaptarea metodelor de predare la nivelul de 

înţelegere şi la particularităţile colectivelor 

de elevi; 

 Proiectarea  didactică are la bază rezultatele 

monitorizării şi evaluării rezultatelor elevilor; 

 Rezultate bune la faza judeţeană a olimpiadei 

interdisciplinare tehnice;  

 Încadrarea adecvată cu personal didactic; 

 Disponibilitatea cadrelor didactice de  

implicare în activități remediale/pregătire 

suplimentară; 

PUNCTE SLABE 

 

 Colaborarea nesatisfăcătoare cu părinţii în 

monitorizarea progresului şcolar;  

 Nivelul scăzut de cunoştinţe cu care 

  elevii vin din ciclul gimnazial; 

 Lipsa de competițe din clasă; 

 Absenteism crescut în învăţământul 

obligatoriu cu impact negativ în situația 

școlară; 

 Număr insuficient de programe 

remediale/activităţi destinate elevilor cu 

dificultăţi de învăţare sau aflați în situația de 

risc școlar; 

 Rata scăzută de participare la examenul de 

bacalaureat; 

 Procent de promovabilitate scăzut la 

examenul de bacalaureat; 
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OPORTUNITĂŢI 

 

 Existenţa unor multiple posibilităţi de 

formare şi informare a cadrelor didactice; 

 Creşterea gradului de autonomie în ceea ce 

priveşte programele de învăţare în perspectiva 

descentralizării;  

 

 

AMENINŢĂRI 

 

 Nivelul scăzut de cunoştinţe al elevilor de 

clasa a IX-a relevat de analiza testelor 

iniţiale; 

 Lipsa aproape în totalitate a studiului 

individual; 

 Motivație școlară scăzută; 

 Număr mare de elevi care optează pentru 

angajare în detrimentul continuării 

studiilor liceale; 
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ANALIZA SWOT – Resurse umane 

PUNCTE  TARI 

 

 Cadre didactice calificate; număr mare de 

cadre didactice cu doctorat, gradul I sau II;  

 Număr mare de cadre didactice participante la 

programe de formare prin CCD, universităţi  

proiecte europene sau proiecte din cadrul 

POSDRU; 

 Legislaţia cu privire la angajarea personalului 

este respectată cu stricteţe şi se asigură 

egalitatea şanselor; 

 Managementul promovează şi practică o 

politică a prevenirii conflictelor şi a sprijinirii 

personalului, elevilor şi părinţilor;  

 Există şi sunt funcţionale: cabinetul de 

orientare şi consiliere, comisia diriginţilor, 

consiliile claselor; 

 Oferta educaţională adaptată intereselor 

elevilor şi cerinţelor angajatorilor; 

 Disponibilitatea cadrelor didactice de 

implicare în activităţi extracurriculare; 

 

PUNCTE SLABE 

 

     Rata crescută a părăsirii sistemului  

educaţional; 

 Număr insufiecient de programe de sprijin 

pentru elevii provenind din medii defavorizate 

din punct de vedere economic, social şi 

cultural; 

 

 



Liceul Tehnologic ” Francisc Neuman”Arad                                                                                                

Plan de acțiune al școlii 2014-2019 

82 

 

OPORTUNITĂŢI 

 Apariţia  mai multor firme de 

textile în zona industrială a 

Aradului; 

 Dezvoltarea domeniului estetica şi 

igiena corpului omenesc în 

concordanţă cu creşterea nivelului 

de trai; 

 Domeniile de pregătire ale şcolii 

oferă oportunităţi reale de 

angajare  pe piaţa muncii locală; 

 Posibilitatea continuării studiilor 

în învăţământul terţiar în 

domeniile de pregătire ale şcolii; 

 Existența unui nr. mare de saloane 

de coafură care oferă posibilitatea 

efectuării stagiilor de practică; 

 Oferta de programe de formare în 

metodica specialităţii şi 

management educaţional; 

 Dinamica în profilul servicii și 

gradul crescut de inserţie socio-

profesională în acest domeniu; 

AMENINŢĂRI 

 Scăderea prognozată, în judeţul Arad, pentru 

populaţia cu vârstă între 10 – 14 şi 15 – 19 ani; 

 Problemele sociale cu care se confruntă elevii şi 

plecarea părinţilor la muncă în străinătate; 

 Intrarea în sistem a elevilor care nu au abilităţi 

pentru domeniul şi/sau calificarea la care sunt 

admişi; 

 Influenţa negativă a unor factori din mediul social; 

 Mediul socio-economic din care provin o mare 

parte din elevii școlii (nivel economic scăzut, 

familii dizarmonice, cu probleme de relaționare 

între părinți și copii,  suport social și emoțional 

redus); 

 Număr mare de elevi navetiști (lipsa de corelare a 

programului mijloacelor de transport în comun cu 

orarul școlii);  

 Lipsa unui consilier școlar cu normă întreagă în 

instituție 

 Numărul mare de locuri existent în învățământul 

teoretic la nivel de municipiu 
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ANALIZA SWOT – Resurse financiare şi  materiale 

PUNCTE  TARI 

 Laboratoarele de fizică, chimie, biologie,  sală de 

sport şi biblioteca dotate; 

 Mediu educațional benefic unui proces didactic de 

calitate; 

 Contabilitatea eficientă; auditurile financiare 

periodice nu au semnalat deficienţe sau încălcări 

ale legii; 

 Proiectul de buget şi priorităţile în dotări şi 

reparaţii se realizează cu consultarea personalului 

şi aprobarea consiliului de administraţie; 

 Diversitatea resurselor extrabugetare (internat, 

cantină, ateliere şcoală, magazin de prezentare);  

 Existenţa unui ambient benefic realizării unui 

învăţământ de calitate ; 

 Existenţa a două laboratoare de informatică cu 

acces la internet; 

 Existenţa programelor informatice la nivelul 

compartimentelor şcolii; 

PUNCTE SLABE 

 

 Nefolosirea la potenţial optim a 

dotărilor laboratoarelor şi cabinetelor; 

 Baza materială a atelierelor şcoală în 

domeniul confecţii textile uzată moral; 

 Insuficienţa resurselor materiale şi 

financiare bugetare; 

 Număr insuficient de spații școlare 

moderne care să îmbine  învățarea  

interactivă, formală și nonformală; 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

 Completarea fondului de carte al biblioteci 

 Existența mijloacelor moderne de predare 

(videoproiector, PC, notebook, etc.); 

 Acordarea de burse pentru elevi („Bani de 

liceu”, burse de studiu, burse de merit, burse 

sociale); 

 Accesul la surse externe de finanţare prin 

programul ERASMUS + 

 

AMENINŢĂRI 

 

 Nealocare de fonduri bugetare pentru 

investiţia în reabilitarea infrastructurii 

şcolii; 

 Lipsa unei legislaţii care să stimuleze 

agenţii economici în relaţiile de parteneriat 

cu şcoala (pentru acordarea de burse şi alte 

facilităţi) 
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ANALIZA SWOT – Management şi dezvoltare instituţională 

PUNCTE  TARI 

 Promovarea managementului participativ; 

 Calitatea comunicării interne – pe verticală şi 

orizontală – şi externe – cu partenerii economici şi 

sociali, autorităţile locale, etc.; 

 Oferta educaţională flexibilă, adaptată intereselor 

elevilor şi cerinţelor angajatorilor; 

 Proiectele, planurile de acţiune, planurile 

operaţionale, planurile manageriale, planurile de 

îmbunătăţire sunt elaborate pe baza unor informaţii 

colectate sistematic de la factorii interesaţi interni şi 

externi şi urmăresc satisfacerea nevoilor acestora;  

 Convenţiile de colaborare cu agenţii economici 

pentru asigurarea şi desfăşurarea activităţii de 

instruire practică şi inserţia socio-profesională; 

 Editarea bianual a revistei şcolii; 

 Numărul mare de parteneriate educaţionale cu unităţi 

similare sau unităţi conexe; 

 Varietatea și multitudinea  activităţilor 

extracurriculare și proiectelor educative derulate de 

către școală; 

 Experiența școlii în derularea de proiecte europene 

(inclusiv proiecte de incluziune școlară); obținerea 

Cărții de mobilitate VET; 

 Particularizarea imaginii școlii prin însemne proprii 

PUNCTE SLABE 

 Inerția unor cadre didactice; 

 Dezinteresul unor cadre didactice 

faţă de programele europene oferite;  

 Lipsa unei săli de festivități; 

 Număr insuficient de activități la 

orele de dirigienție  vizând factori 

motivaționali și dezvoltarea socio-

emoțională; 

 Inexistenţa unui parteneriat real 

şcoală – părinţi; 
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OPORTUNITĂŢI 

 Existenţa resurselor pentru dezvoltarea programelor 

de formare continuă a adulţilor (calificare, 

recalificare şi reconversie profesională); 

 Autonomie instituţională în perspectiva 

descentralizării; 

 Introducerea de noi calificări în perspectiva 

dezvoltării spiritului antreprenorial şi a învăţării pe 

tot parcursul vieţii; 

 Număr mare de agenţi economici interesaţi de 

oferta/colaborarea cu şcoala; 

 Posibilitatea elevilor de a participa anual în proiecte 

europene de mobilităţi Erasmus +; 

AMENINŢĂRI 

 Influenţa negativă a unor factori din 

mediul extern; 

 Problemele socio-economice cu care 

se confruntă familiile elevilor; 

 Inexistenţa unor date statistice 

privind prognoza de locuri de muncă 

în domeniile relevante ale şcolii; 

 

 

 

 

 

2.3.1.ANALIZA  PESTE a mediului intern  

Contextul politic 
 

Politica educaţională propusă de reforma învăţământului preuniversitar are ca obiectiv prioritar al 

procesului de reformă traversat de învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar realizarea formării 

profesionale la nivelul celei din ţările Uniunii Europene, adaptată la cerinţele unei societăţi democratice, 

în concordanţă cu evoluţia pieţei muncii din România; noile programe şcolare facilitează aplicarea unor 

metode moderne, astfel structurate încât interesul să se focalizeze pe elevi; activităţile educative 

desfăşurate cu elevii trebuie să aibă ca scop realizarea idealului educaţional întemeiat pe valorile 

democratice şi pe tradiţiile umaniste  

Contextul economic 

Activitatea din învăţământ intersectează deopotrivă mai mulţi factori (pedagogici, sociologici, politici). 

Pe plan național, migrarea forţei de muncă influenţează negativ educaţia copiilor şi elevilor. 

Din acest punct de vedere se constată la nivel naţional creşterea ratei şomajului pe fondul orientarii 

tinerilor cu preponderenţă spre liceele teoretice şi nu spre şcolile profesionale, deşi cererea de locuri de 

muncă în domeniu depăşeşte oferta. 

Cu toate că legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unitaţilor de 

învăţământ, interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoli este în 

continuare scăzut. 

Pentru lărgirea bazei didactice a învăţământului, la nivel de unitate şcolară, părinţii au o contributie 

modesta , datorita nivelului mic al castigurilor lunare in familiile elevilor. 
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Contextul social 

Pe plan judeţean, scăderea populaţiei şcolare, datorată scăderii natalităţii şi emigrării, impune o 

raţionalizare a reţelei şcolare şi aplicarea unei politici de promovare susţinută de imagine. 

Existenţa lipsurilor, generatoare de delincvenţă în rândul elevilor, impune reorientarea termenului de 

educare a personalităţii elevului, insistându-se asupra contracarării efectelor negative . 

Numai prin eforturile de educaţie, colaborarea cu parintii elevilor, formarea şi instruirea permanentă a 

adulţilor se vor putea atenua: creşterea şomajului, creşterea alarmantă a violenţei şi a ratei 

infracţionalităţii deprecierea relaţiilor inter-umane, tendinţa de negare a autorităţii statului şi a instituţiilor 

sale, atitudinea civică pasivă, excluderea socială. 

Contextul tehnologic 

Pe plan naţional, politica de informatizare în toate domeniile de activitate conduce la îmbunătăţirea 

procesului de predare-învăţare prin integrarea mijloacelor IT. Pentru creşterea procesului instructiv-

educativ în cadrul Școlii noastre, activitate de mare importanţă o constituie formarea continuă a resurselor 

umane în sensul aplicării celor mai moderne metode de predare-învăţare-evaluare; dezvoltarea 

mijloacelor şI a modalităţilor de informare, conectarea tuturor spațiilor şcolare la Internet; dezvoltarea şi 

diversificarea ofertelor de soft educaţional; îmbogăţirea materialului didactic şi a echipamentelor 

existente în şcoală, prin diverse programe derulate. 

Contextul ecologic 

Dezvoltarea societăţii de consum consideră necesară implicarea comunităţilor și a şcolilor ca parte a 

acestora în adoptarea şi promovarea unor politici educaţionale în domeniul ecologic. Pe măsura ce 

tehnologia se perfecţioneaza, stilul nostru de viaţă se schimbă. Preocupările în domeniul ecologic, din 

grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, 

reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens şcoala noastră participă la programe de educaţie civică şi 

ecologică iniţiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali. Activitatile iniţiate şi derulate de unitatea 

scolara, nu afectează mediul prin  deşeurile produse în urma procesului educational . 
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2.3.2.    REZUMAREA PRINCIPALELOR ASPECTE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE 

                          

                           OBIECTIVE ȘI ȚINTE LA NIVELUL UNITĂŢII ŞCOLARE   

 

O1.   Dezvoltarea  resurselor umane din TVET prin cuprinderea lor în sistemul de formare 

continuă. 

Ținta 1.  Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice privind strategii didatice de predare  inter-    

și transdisciplinară. 

      Ținta  2.  Inovarea metodelor de predare-învăţare prin utilizarea tehnologiilor de educaţie IT&C și 

a platformelor de învățare. 

O 2.    Asigurarea resurselor în educație. Îmbunătățirea condițiilor de învățare din IPT. 

 Ținta1. Dotarea cu material didactic și echipamente conform standardelor de pregătire 

profesională. 

 Ținta 2.   Realizarea de portofolii de specialitate și suporturi de curs în scopul facilitării accesului 

la informații structurate. 

O3 .   Corelarea ofertei educaţionale şi de formare profesională cu cererea pieţei muncii. 

 Ținta 1.  Actualizarea competenţelor tehnice  cu  accent pe noile tehnologii din domeniile de   

            specialitate pentru  profesorii din IPT. 

            Ținta 2.  Dezvoltarea şi implementarea cursurilor de formare pentru adulţi. 

            Ținta 3. Optimizarea parteneriatelor școală - agenți economici în scopul eficientizării formării 

profesionale  și facilitării  inserției pe piața muncii. 

O4. Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru carieră tuturor elevilor din TVET.      

           Ținta 1. Prevenirea și reducerea  fenomenului de absenteism . Monitorizarea elevilor aflați în 

            situația de risc școlar. 

Ținta 2.  Extinderea şi diversificarea activităţii de informare şi consiliere în vederea formării la  

elevi a unei opţiuni realiste privind cariera. 

Ținta 3.  Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de  a oferi servicii de consiliere și  

orientare în carieră. 

O5. Asigurarea egalității de șanse pentru toți elevii școlii; promovarea principiilor educației  

 incluzive. 

Ținta 1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la educaţie prin promovarea nediscriminării şi   

 eliminarea segregării.  

            Ținta 2 . Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a lucra într-o clasă incluzivă. 

O6. Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ din 

perspectiva parteneriatului social şi a spiritului antreprenorial. 

Ținta 1. Extinderea hărții parteneriale prin colaborări cu  reprezentanți ai comunității locale 

 ( instituții de cultură , Inspectoratul de Poliție Arad, DGASPC ,etc.) și diverse  ONG-uri . 
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              Ținta 2. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale la elevi  prin „ învățare reală” și schimb 

  de bune practici .   

O7. Asigurarea complementarității activităților extracurriculare și extrașcolare cu educația 

școlară. 

Ținta 1.  Dezvoltarea  componentei educative şi responsabilizarea elevilor în propra formare .   

             Ținta 3. Dezvoltarea de competențe și abilități  la elevi prin educația nonformală. 

 

O8. Dezvoltarea dimensiunii europene în organizația școlară. 
 

Ținta   1.   Relevarea dimensiunii europene în educaţie şi formare prin totalitatea activităţilor  

derulate. 

Ținta    2.   Dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii educaţionale europene. 

 

 O9. Creșterea nivelului performanțelor realizate de elevi raportat la standardele educaționale 

(curriculare și de evaluare).  

 

        Ținta 1. Creșterea  procentului de promovabilitate  la examenul de bacalaureat . 

  

        Ținta 2. Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare în vederea prevenirii părăsirii timpurii a sistemului de  

        învățământ 
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                                          PARTEA A III-A 

 

 

 

 

    PLAN OPERAŢIONAL  2017 – 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. înregistrare :700/13.10. 2017
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OBIECTIV 2 :    Asigurarea resurselor în educație. Îmbunătățirea condițiilor de învățare din IPT. 

  Ținta1.  Dotarea cu material didactic și echipamente conform standardelor de pregătire profesională. 

 Indicator de performanță : Dotarea în proporţie de 80% a laboratoarelor, cabinetelor de specialitate și atelierelor școlii cu echipamente 

adecvate unui proces de predare – învăţare modern şi a unei activităţi practice eficiente. 

Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire) 

Din analiza SWOT reiese necesitatea actualizării dotării cabinetelor, laboratoarelor de specialitate și atelierelor de practică cu echipamente care să 

faciliteze un proces didactic modern și să permită elevilor să să se adapteze unei societăți dinamice aflată într-o continuă schimbare. Integrarea 

tehnologiilor informatice şi comunicaţionale (TIC), în procesul de predare-învăţare-evaluare a devenit în ultimii ani o prioritate a politicilor 

educaţionale și a  deschis noi orizonturi pentru practica educaţiei: facilitarea proceselor de prezentare a informaţiei, de procesare a acesteia de către 

elev, de construire a cunoaşterii. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

 

Rezultate aşteptate  Termen Responsabilități Indicatori de 

performanță 

Resurse 

Inventarierea laboratoarelor, 

cabinetelor de specialitate și a 

atelierelor de practică. 

Identificarea nevoilor 

reale de dotare. 

Baza de date 

Octombrie 

2017 

Directori 

Administrator 

financiar 

Administrator 

patrimoniu 

Listele de inventar 

actualizate 

 

Comisia de 

inventariere 
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Stabilirea priorităţilor în dotarea 

cu echipamente și materiale 

didactice a cabinetelor și 

atelierelor de specialitate. 

Realizarea listei de 

priorităţi şi identificarea 

posibililor furnizori 

Octombrie 

2017 

Directori 

Responsabili arie 

curriculară  

Lista de dotări 

adaptată priorităților 

Logistica școlii 

Întocmirea judicioasă a 

proiectului de buget (vezi articolul 

bugetar obiecte de inventar). 

Proiectul de buget   Directori 

Administrator 

financiar 

 

Proiect de buget  

adaptat cerințelor 

 

Identificarea surselor de finanţare 

extrabugetară. 

Vânzările în magazinul 

şcolii  

Nr. de sponsori 

Nr.parteneriate închiriere 

temporară spații 

Decembrie  

2017 

Directori 

Administrator 

financiar 

Responsabil 

comisie proiecte 

Resursele 

extrabugetare 

obținute 

Venituri din 

proiecte 

Venituri din resurse 

extrabugetare 

 

Încheierea de parteneriate cu 

agenți economici având ca obiect 

dotarea atelierelor de practică sau 

tranfer de tehnologie . 

 

Număr de parteneriate 

Decembrie  

2017 

Directori 

Administrator 

financiar 

Nr.echipamente 

obținute prin donații 

sau sponsorizări 

Agenți economici 
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Identificarea furnizorilor de 

materiale didactice și echipamente 

IT. 

Modernizarea bazei 

materiale. 

O mai bună corelare între 

pregătirea teoretică şi 

partea practică 

experimentală 

Ianuarie 

2017 

Directori 

Administrator 

financiar 

Lista furnizori   

Achiziția de materiale și 

echipamente IT și distribuirea lor 

conform priorităților. 

Echipamaente 

achiziționate. 

Începând cu 

luna februarie 

2017 

Director 

Administrator 

financiar 

Nr.echipamente 

achiziționate  

Venituri bugetare 

Venituri 

extrabugetare 
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OBIECTIV 4 :  Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru carieră tuturor elevilor din TVET. 

 

Ţinta 1:  Prevenirea și reducerea  fenomenului de absenteism. Monitorizarea elevilor aflați în situația de risc școlar.   

 

Indicator de performanță:   Scăderea cu  20%  a numărului anual de absențe . 

Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire) 

 

Absenteismul are implicaţii majore asupra dezvoltării personale şi consecinţe pe termen scurt, mediu şi lung asupra dezvoltării resurselor umane, și a 

dezvoltării comunităţii în general. Depistarea cauzelor care determină abandonul şcolar poate conduce la ameliorarea acestui fenomen. Condiţiile materiale 

precare şi lipsa motivaţiei pentru profesia aleasă influenţează tendinţa de părăsire timpurie a sistemului educațional  . 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului:  

 
Rezultate aşteptate  Termen Responsabilități Indicatori de 

performanță 

Resurse 

Realizarea bazei de date cu elevii  aflați în 

situația de risc școlar. 

Baza de date  Octombrie  

2017 

Director 

Director adjunct 

Diriginţi 

Psihologul şcolii 

Bază de date 

online 

actualizată  

- 

Realizarea programelor de intervenţie în 

funcție de nevoile identificate 

 

Identificarea reală a nevoilor 

elevilor ; identificarea 

desoluții adecvate 

Anual  

În funcție de 

situații 

Directori 

Diriginţi 

Coordonator pentru 

proiecte educative 

Număr de 

programe 

Logistica 

școlii 
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Organizarea unor activităţi de pregătire 

suplimentară pentru elevii cu dificultăţi de 

învăţare şi a celor cu  lacune în pregătire din 

cauza absenteismului. 

Creşterea gradului de 

pregătire a elevilor cu 

dificultăţi de învăţare şi cu 

lacune în pregătire din cauza 

absenteismului. 

În funcție de 

grafic 

Director 

Director adjunct Cadre 

didactice 

Planuri 

remediale  

Planuri de 

îmbunătățire 

 Logistica 

școlii 

Utilizarea unor planuri de intervenţie 

individualizată şi personalizată pentru elevii 

cu risc de eşec şcolar. 

Creşterea gradului de 

promovabilitate a  elevilor cu 

risc de eşec şcolar 

Permanent Director 

Director adjunct Cadre 

didactice 

Planuri de 

intervenție 

adaptate  

Logistica 

școlii 

 

Mese rotunde și workshopuri cu tematici  

de prevenire a abandonului școlar având ca 

parteneri reprezentanți ai comunității locale 

 

 

Întărirea cunoaşterii 

reciproce, a comunicării şi a 

încrederii între elevii din 

diferite comunităţi etnice 

Semestrial Diriginţi 

 Consilier educativ 

 

 

Nr.activități 

Baza 

materială a 

școlii 

Formarea cadrelor didactice pentru activităţi 

de consiliere și prevenție. 

Cadre didactice cu noi 

competenţe 

Dezvoltarea unor noi 

modalități  de abordare 

 

 

În funcție de 

graficul 

programelor de 

formare 

Director 

Director adjunct 

Nr.cadre 

didactice 

formate 

Resurse 

bugetare 

Resurse 

proprii 
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Formarea cadrelor didactice pentru utilizarea 

unor metode moderne de 

predare/învăţare/evaluare în vederea creşterii 

interesului şi motivaţiei elevilor  

Asumarea conceptului 

,,Lifelong learning” 

Anual Director 

Director adjunct 

Nr.programe 

Nr.cadre 

didactice 

Resurse 

bugetare 

Resurse 

proprii 

Implicare în proiecte educative/ europene care 

vizează asigurarea egalității de șanse . 

Asumarea conceptului 

,,Lifelong learning” 

Anual Coordonator proiecte 

educative 

Nr.proiecte 

Nr.cadre 

didactice 

implicate 

Resurse 

finaciare din 

proiectele 

europene 

 

Folosirea bazei materiale a şcolii în activităţi 

extracurriculare. 

Socializare, comunicare în 

mediu non formal; 

dezvoltarea spiritului de 

echipă 

Anual Comisia de activităţi 

extracurriculare 

Nr.elevi 

implicați 

Nr.cadre 

didactice 

implicate 

Baza 

materială a 

școlii 

 

Folosirea echipamentelor IT din cabinete şi 

laboratoare în munca individuală; acces la 

internet. 

Stimularea interesului şi a 

creativităţii 

Anual Responsabili de comisii 

de specialitate 

Orar acces 

adaptat 

solicitărilor 

elevilor 

Baza 

materială a 

școlii 

 

Amenajarea de panouri – expoziţii cu produse 

realizate de elevi. 

Stimularea interesului şi a 

creativităţii 

Anual Coordonator proiecte 

educative 

Expoziții 

produse  

Resurse 

extrabugetare 
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Realizarea de întâlniri cu părinţii elevilor 

aflați în situația de abandon şcolar. 

Ameliorarea frecvenţei la ore 

a elevilor cu număr mare de 

absenţe nemotivate 

De câte ori 

este cazul 

Diriginţi  

Coordonator proiecte 

educative 

Nr.întâlniri Logistica 

școlii 

 Consiliere individuală şi de grup a  părinţilor 

elevilor/elevilor care au tendinţă de abandon 

şcolar 

Monitorizarea de către părinţi 

a elevilor cu risc de abandon 

şcolar  

Conform 

grafic 

Diriginţi 

Consilier școlar 

 

Nr.elevi și 

părinți 

consiliați 

 

Realizarea de anchete sociale în cazul elevilor 

cu probleme de absenteism/risc de abandon 

şcolar (sărăcie, părinţi plecaţi în străinătate 

etc.) şi informarea instituţiilor abilitate  

Ameliorarea barierelor de 

natură materială pentru 

frecvenţa elevilor la ore 

La nevoie Diriginţi 

Comisia de 

monitorizare a 

frecvenţei elevilor  

Nr.anchete 

sociale 

 

Chestionare 

Încheierea de parteneriate cu ONG-uri 

interesate în sprijinirea educării elevilor cu 

tendinţă de abandon generat de precaritate 

materială 

Reducerea cazurilor de 

abandon generate de 

precaritatea materială 

Anual Director 

Director adjunct 

Coordonator proiecte 

educative 

Diriginţi 

Nr.parteneriate  

Atragerea  factorilor de decizie şi a 

autorităţilor locale în acţiunea de prevenire şi 

combatere a abandonului şcolar 

Implicarea autorităţilor locale 

în combaterea abandonului 

şcolar  

Permanent Director 

Director adjunct 

Coordonator proiecte 

educative 

Nr.parteneriate 

comunitatea 

locală 
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OBIECTIV 6:  Dezvoltarea şi consolidarea culturii  organizaţionale a unităţii de învăţământ din perspectiva parteneriatului social şi a 

spiritului antreprenorial. 

Ținta 1. Extinderea hărții parteneriale prin colaborări cu  reprezentanți ai comunității locale (agenți economici, instituții de cultură , 

Inspectoratul de Poliție Arad,  DGASPC ,ONG-uri,etc.) . 

 Indicator de performanță:    Extinderea hărții parteneriale cu minimum 8 parteneriate anual. 

Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire) 

Şcoala ca una din din instituţiile centrale ale comunităţii are roluri specifice, dar nu poate funcţiona şi nu se poate dezvolta fără a ţine cont de 

specificul comunităţii în care funcţionează. Școala este o instituţie care funcţionează într-o comunitate alcătuită din mai mulţi factori de educaţie: 

familie, autorităţi, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, agenţi economici etc. care au la rândul lor o ofertă educaţională. Organizaţiile 

şcolare sunt astfel, supuse presiunii multiplilor factori: a grupurilor ideologice care activează la nivel local, a sistemelor politice, a condiţiilor 

economice şi a diverselor tendinţe manifestate în societate. Astfel, asupra şcolilor sunt manifestate influenţe de ordin: economic, politic, culturale şi 

ideologice. Şcolile depind de mediul în care funcţionează în ceea ce priveşte: obţinerea resurselor materiale, resursele umane, resursele financiare, 

resursele informaţionale etc.În aceste condiții misiunea școlii se poate realiza numai prin partenriate viabile cu reprezentanți ai comunității locale  . 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

 

Rezultate aşteptate  Termen Responsabilități Indicatori de performanță Resurse 

Identificarea  nevoilor școlii 

privind extinderea hărții 

parteneriale. 

Realizarea unei analize 

realiste a nevoilor școlii 

Octombrie 

2017 

Directori 

Coordonator 

proiecte educative 

Bază de date privin nevoile 

identificate 

 

Logistica 

școlii 

Încheierea de parteneriate cu 

reprezentanți ai comunității 

locale  

Extinderea colaborării cu 

reprezentanți ai comunității 

locale 

Noiembrie 

2017 

Directori 

Coordonator 

proiecte educative 

Număr de parteneriate Logistica 

școlii 
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Derularea activităților 

cuprinse în proiectele de 

parteneriat 

Respectarea termenelor 

activităților propuse 

Pe parcursul 

anului școlar 

Directori 

Coordonator 

proiecte educative 

Diriginți 

Număr de activități și impactul 

asupra comnunității școlare 

(nr.de elevi participanți) 

Baza 

materială a 

școlii 

Evaluarea activității și 

diseminarea exemplelor de 

bună practică. 

Asigurarea sustenabilității 

parteneriatelor 

Iunie 

2018 

 

Directori 

Coordonator 

proiecte educative 

Nr. activități de diseminare Logistica 

școlii 

Propuneri de programe pentru 

dezvoltarea parteneriatului  

școală -comunitate 

Diversificarea tematicii în 

funcție de nevoile în 

continuă schimbare 

Iunie 

2018 

Directori 

Coordonator 

proiecte educative 

diriginți 

Număr de parteneri contactați 

pentru posibile proiecte 

Logistica 

școlii 
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OBIECTIV 9 : Creșterea nivelului performanțelor realizate de elevi raportat la standardele educaționale (curriculare și de evaluare). 

Țintă :  . Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare în vederea prevenirii părăsirii timpurii a   sistemului de   învățământ 

Indicator de performanță : Creșterea anuală a procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat cu 10% . 

Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire) 

În urma analizei testelor iniţiale și a rezultatelor la examenul de bacalureat se impun măsuri pentru adaptarea conţinuturilor la nivelul de 

înţelegere al elevilor şi o abordare  interdisciplinară pentru elaborarea unei strategii unitare în vederea atingerii standardelor minimale de promovare 

la un număr căt mai mare de elevi. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

 

Rezultate 

aşteptate  

Termen Responsabilități Indicatori de performanță Resurse 

  Realizarea de noi instrumente  de 

evaluare privind identificarea nevoilor 

elevilor ,  nivelui inițial de cunoștințe  

precum și de monitorizare a 

progresului școlar 

Identificarea 

stilurilor de 

învăţare și nivelului 

inițial de pregătire 

Octombrie 

2017 

Directori 

Consilier școlar 

Bază de date instrumente de 

evaluare(teste,chestionare,fișe 

monitorizare,etc.) 

Baza 

materială a 

școlii 

Logistica 

școlii 

Chestionare  

Teste 

Informarea elevilor și  părinților 

privind cerințele examenului de 

bacalaureat  

Conștientizarea 

privind cerințele 

examenului de 

bacaureat 

Octombrie 

2017 

Diriginți Nr.de elevi și părinți  informați Logistica 

școlii 

 

Consilierea motivațională a elevilor 

privind oportunitățile de continuare a 

studiilor 

Conștientizarea 

oportunităților  

Pe 

parcursul 

anului 

Diriginți  

Consilier școlar 

Nr.elevi consiliați Cabinetul de 

consiliere 

Esențializarea conținuturilor în vederea 

atingerii standardelor minimale de 

evaluare la un număr cât mai mare de 

elevi. Folosirea  metodelor centrate pe 

elev şi activ participative 

Obţinerea de 

rezultate 

cuantificate . 

Lecţii interactive 

eficiente 

Ianuarie 

2018 

Responsabili 

comisii metodice 

 de specialitate 

Procentele de promovabilitate la 

finele semestrului/anului școlar 

Logistica 

școlii 
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Fişe de intervenţie personalizate. 

Folosirea judicioasă a materialelor 

didactice și echipamentelor IT 

Monitorizarea 

individuală a 

elevilor cu  

dificultăţi de 

învăţare 

 

Creşterea 

caracterului 

aplicativ al orelor 

de predare şi de 

instruire practică 

La nevoie Responsabili 

comisii metodice 

 de specialitate 

Procentele de promovabilitate la 

finele semestrului/anului școlar 

Logistica 

școlii 

Baza 

materială a 

școlii 

 Monitorizare permanentă, din partea 

conducerii şcolii, a calităţii procesului 

didactic (nr.absențe, parcurgerea 

ritmică şi integrală a programelor 

şcolare,adaptarea la nevoile 

identificate,orientarea evaluării 

sumative spre cerințele examenului de 

bacalaureat)  

Fişe de observaţie –

asistenţă la ore 

Caietele elevilor 

Chestionare 

elevi/părinţi 

Permanent Director 

Director adj 

Responsabili 

comisii metodice 

 

Procentele de promovabilitate la 

finele semestrului/anului școlar. 

Nr.absențe 

Logistica 

școlii 

 

 

 

Asigurarea unui program de activităţi 

remediale/pregătire eficientă a elevilor  

pe tot parcursul anului şcolar 

Planul de măsuri la 

nivelul şcolii 

Planuri de măsuri 

elaborate la nivelul 

comisiilor  

metodice 

Rezultatele testelor 

Permanent Director 

Director adj 

Responsabili 

comisii metodice 

Procentele de promovabilitate la 

finele semestrului/anului școlar. 

Nr.absențe 

Baza 

materială a 

școlii 

Logistica 

școlii 

 

Organizarea simulării probelor scrise 

din cadrul examenului  de bacalaureat 

Diagnoza nivelului 

de pregătire 

Martie 

2018 

Directori Nr.elevi participanți 

Procent de promovabilitate 

Baza 

materială a 

școlii 

Logistica 

școlii 
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Analiza impactului aplicării Planului de 

măsuri  

Creșterea 

numărului de elevi 

participanți 

August 

2018 

Directori  

Diriginți 

Nr.elevi participanți. 

Procent de promovabilitate la 

examenul de bacalaureat 2017. 

 

 

                                                                          

 

OBIECTIV 4 :  Asigurarea serviciilor de consiliere și orientare tuturor elevilor din TVET 

 Ţinta:   Extinderea și diversificarea activității de informare și consiliere în vederea formării  la elevi a unei opțiuni realiste privind cariera 

Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire) 

În urma monitorizării opţiunilor absolvenţilor de clasa a VIII-a se constată numărul redus al celor care doresc să urmeze cursurile în 

învătământul profesional și tehnic. Acest lucru se datorează cu precădere insuficientei consilieri a elevilor şi părinţilor acestora privind finalităţile 

învăţământului profesional şi tehnic, precum şi a posibilităţilor ulterioare de inserţie socio-profesională. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

 

Rezultate aşteptate  Termen Responsabilități Indicatori de 

performanță 

Resurse 

Analiza studiului organizat 

anual de  CJRAE Arad 

Creșterea numărului elevilor 

de clasa aVIII-a care cunosc 

și optează pentru oferta școlii 

 Director  

Director adjunct 

 

Nr.de elevi care 

Optează pentru 

calificările din oferta 

școlii  

Logistica școlii 

Adecvarea ofertei educaționale 

a școlii.  

Creșterea atractivității ofertei 

școlii 
 Director  

Director adjunct 

Ofertă educațională 

adaptată cerințelor 

comunității 

Logistica școlii 

Realizarea materialelor 

promoționale (pliante, 

afișe,PPT-uri,bannere)  

Diversitatea materialelor  

promoționale 

 Decembrie 

2017 

Director  

Director adjunct 

Laborant  

Informatician 

 Venituri 

extrabugetare 

Actualizarea sitului web al 

şcolii cu informaţii privind 

oferta şi finalităţile 

educaţionale ale şcolii. 

Accesarea sitului şcolii de un 

număr cât mai mare de 

vizitatori (contorizare). 

Decembrie 

2017 

Director  

Director adjunct 

 

 Venituri 

extrabugetare 
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Editarea bianuală a revistei 

școlii „Atitudini” 

Varietatea și calitatea 

materialelor publicate 

Decembrie  

2017 

Mai 2018 

Director  

Director adjunct 

Coordonator proiecte 

educative  

Colectivul de redacție 

al revistei 

 Venituri 

extrabugetare 

Popularizarea ofertei 

educaționale a școlii în mass-

media locală: 

-articole publicate în presa 

locală 

- promovarea în presa locală a 

activităților școlii și pe diverse 

site-uri   

-spot publicitar 

Informarea unui număr cât 

mai mare de elevi și părinți 

privind oferta și activivtățile 

școlii 

 

În funcție de 

graficul 

activităților 

Director  

Director adjunct 

Responsabilul cu 

promovarea imaginii 

școlii 

 Venituri 

extrabugetare 

Promovarea prin magazinul 

școlii a spiritului antreprenorial 

al elevilor 

 

 

 

Vizitarea magazinului școlii 

de către un număr cât mai 

mare de elevi și părinți 

Permanent Director  

Director adjunct 

Responsabili ateliere 

școală 

Profesori specialitatea 

textile 

 Ateliere școală 

 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

 

Rezultate aşteptate  Termen Responsabilități Indicatori de 

performanță 

Resurse 

Parteneriate cu școli 

gimnaziale 

Vizitarea școlii de către un număr mai 

mare de elevi de gimnaziu.  

Participarea unui număr cât mai mare 

de elevi de gimnaziu la activitățile 

școlii 

În funcțție de 

graficul 

activităților 

Directori 

Responsabilul cu 

promovarea imaginii 

școlii 

Nr.parteneriate Venituri 

extrabugetare 

Vizite în fiecare școală 

gimnazială din oraș și 

zonele limitrofe în vederea 

Elevii claselor a VIII – a vor cunoaște 

oferta, activitățile și rezultatele școlii 

mai 2018 Director  

Director adjunct 

Coordonator proiecte 

Nr.școli 

gimnaziale 

vizitate 

Venituri 

extrabugetare 
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popularizării ofertei școlii educative  

Comisia pentru 

promovarea imaginii 

școlii 

Nr.activități 

realizate în 

parteneriat 

Promovarea imaginii școlii 

prin proiecte europene și 

participarea la proiecte din 

cadrul POSDRU 

Creșterea interesului elevilor și 

părinților privind oferta școlii în urma a 

diseminării rezultatelor proiectelor 

europene și a proiectelor din cadrul 

POSDRU în comunitatera locală 

În funcție de 

graficul  

Responsabilii cu 

diseminarea 

 

Nr.activități de 

diseminare 

Venituri 

extrabugetare 

Venituri 

proiecte 

Proiecte de parteneriat 

privind ethosul școlar 

Elaborarea unor creații de  

personalizare a școlii (siglă, slogan, 

drepel, mascotă, etc.) 

În funcție de 

graficul 

activităților 

Directori,  

 

Nr.parteneriate Venituri 

extrabugetare 

 

 

 

Acținuni  tradiționale  cu impact  la  nivel  local  și  regional 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

 

Rezultate aşteptate  Termen Responsabilități Indicatori de 

performanță 

Resurse 

 

Balul  Bobocilor 

 

Activitatea extracurriculară a 

școlii cunoscută în comunitatea 

locală 

Octombrie 2017 Director  

Director adjunct 

Coordonator 

proiecte educative 

Nr.elevi și 

cadre 

didactice 

implicate 

Venituri 

extrabugetare 

Sponsorizări 

 

Ziua  Școlii 

 

Activitatea extracurriculară a 

școlii cunoscută în comunitatea  

locală 

Decembrie 2017 Director  

Director adjunct 

Coordonator 

proiecte educative 

Nr.elevi și 

cadre 

didactice 

implicate 

Venituri 

extrabugetare 

 

Participare Târgul  

firmelor de exercițiu 

Atragerea unui număr mai mare 

de elevi spre domeniul comerț 

Martie 2018 Director  

Director adjunct 

Profesori specialitate 

 Venituri 

extrabugetare 



Liceul Tehnologic ” Francisc Neuman”Arad                                                                                                Plan de acțiune al școlii 2014-2019 

104 

 

 

 

Târgul Educației 

 

Numărul de participanți care 

vizitează și sunt interesați de 

oferta educațională a școlii 

Mai  2018 Director  

Director adjunct 

Coordonator 

proiecte educative  

Laborant 

Informatician 

 Venituri 

extrabugetare 

 

Simpozionul 

Național   

„Expectative” 

 

 

Numar de participanți  

Nr.agenților economici parteneri 

în organizarea simpozionului 

Mai 2018  

Echipa de proiect 

 Venituri 

extrabugetare 

Sponsorizări 

 

„Ziua porților 

deschise” 

 

 

Numărul școlilor care participă la 

Ziua porților deschise 

Aprilie 2018 Director  

Director adjunct 

Coordonator 

proiecte educative 

 Venituri 

extrabugetare 

„Săptămâna  

meseriilor” 

Numărul elevilor intertesați de 

clasa de învățământ profesional 

Aprilie 2018 Director  

Director adjunct 

Coordonator 

proiecte educative 

 Venituri 

extrabugetare 

- Diseminare  proiecte 

europene 

Promovarea valorilor europene 

Diseminare de bune practici 

În fucție de graficul 

activităților de 

diseminare 

Responsabil proiect  Venituri 

extrabugetare 
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OBIECTIV 1 : Dezvoltarea  resurselor umane din TVET prin cuprinderea lor în sistemul de formare continuă 

Ținta  2.  Inovarea metodelor de predare-învăţare prin utilizarea tehnologiilor de educaţie  web 2.0 și a platformelor de învățare . 

Indicator de performanță : Formarea  într-un procent de  90%  a cadrelor didactice  care să aibă competenţele necesare utilizării tehnologiilor 

web 2.0  și a platformelor de învățare . 

Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire) 

Pe fondul schimbărilor rapide și a progresului tehnologic precum și pe fondul globalizării educației s-au deschis noi perspective . Astfel practica 

educațională a fost completată cu metode moderne de predare-învățare-evaluare specifice societății informaționale. În aceste condiții dezvoltarea 

competențelor cadrelor didactice în acest domeniu extrem de dinamic a devenit  o prioritate înformarea continuă. Construim un mediu profesional care 

permite valorificarea întregului potențial al personalului nostru, regândim comunicarea didactică accentuând învăţarea de tip colaborativ și schimbăm 

imaginea școlii în comunitate 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

 

Rezultate aşteptate  Termen Responsabilități Indicatori Resurse 

 Studierea ofertelor de 

formare la nivel local și 

regional 

 Identificarea cursurilor care 

au ca tematică utilizarea 

tehnologiilor IT actuale și a 

platformelor de învățare 

 Analiza diferitelor 

cursuri: tematica, perioda 

de derulare, obiective, 

rezultate, in scopul luării 

deciziei de participare 

 Participare 

Noiembrie 

2017 

Directori 

Responsabil cu 

formarea continuă 

Responsabil comisie 

proiecte 

Număr 

cursuri/activități 

formare identificate 

Oferta CCD 

Internet 

Campanie de promovare a 

Programului Erasmus+, 

eTwinning, cursuri MOOC 

Informarea cadrelor 

didactice despre oportunități 

de formare finanțate/oferite 

online 

Decembrie 

2017 

Director adjunct 

Responsabil Comisie 

proiecte 

Număr cadre didactice 

care participă la curs 

”Dezvoltare 

instituțională prin 

programul Erasmus+” 

organizat de CCD 

Arad;  

Număr cadre didactice 

care accesează cursuri 

on line 

Număr cursuri MOOC 

accesate 

Formatori 

Ghid program 
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Scriere de proiecte și  

înscrierea cadrelor didactice la 

cursuri de formare  

Participare la cursuri de 

formare/job shadow 

Februarie 

2018 

 

Responsabil formare 

continuă 

Responsabil comisie 

proiecte 

Responsabili comisii 

metodice 

Creşterea cu 10% a 

numărului de cadre 

didactice implicate în 

programe/activităţi 

europene 
 

Buget M.E.CȘ 

Buget EU proiecte 

 

Acțiuni de diseminare și follow 

up proiecte europene derulate 

 

 Includerea în practica 

zilnică a profesorilor și 

elevilor a învățării de tip 

blended learning, a 

învățării on line, folosirea 

rețelelor de socializare 

pentru o învățare eficientă.  

 Publicare articole in 

Revista școlii 

Pe parcursul 

anului școlar 

Responsabil comisie 

proiecte 

Responsabili comisii 

metodice 

Redactor șef 

”Atitudini” 

 

Număr cadre 

didactice care 

implementează 

folosirea TIC la ore 

pentru îmbunătățirea 

rezultatelor școlare 

 

Profesori 

participanți KA1 

 

Venituri proprii 
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Lecții deschise interactive, 

asistențe, interasistențe  

 

Aplicarea învățării bazate pe 

proiect 

 Construirea colaborativă 

a conținutului educațional al 

lecțiilor 

 Abordări pedagogice 

centrate pe elev, activități 

tip blended learning și 

elaborarea unor instrumente 

de evaluare prin care 

nivelurile de competență pot 

fi estimate și evaluate în 

mod eficient 

 Elevii și profesorii vor 

folosi TIC pentru a accesa, 

organiza, analiza, evalua și 

prezenta informații la toate 

ariile curriculare pe baza de 

proiecte 

 Utilizare tehnologii Web 

2.0 (rețelele de socializare, 

bloguri, site-uri web) 

 Atragerea unui număr mai 

mare de elevi în clasa a IX-a 

Pe parcursul 

anului școlar 

Director adjunct 

Responsabil formare 

continuă 

Responsabili comisii 

metodice 

 Număr lecții cu 

tehnologia web 2.0 

pentru fiecare comisie 

metodică 

 Număr elevi care 

folosesc internetul pt 

a găsi informații 

 Număr elevi care 

folosesc TIC pentru a 

redacta teme în 

format digital 

(documente word, 

pagini web -blog, 

wiki- sau multimedia 

 Creșterea cu 20% a 

prezenței la ore 

 Realizarea planului 

de școlarizare 

 

Profesori 

participanți KA1 

 

Profesori 

informatică 

 

Formatori 

Organizare workshopuri la 

CCD Arad și ateliere de lucru 

în școală 

Organizare 2 workshopuri 

prin care se vor dezvolta la 

toate cadrele didactice 

participante competențe de 

a crea lecții interactive 

pentru elevi la fiecare 

disciplina 

Semestrul II 

2017-2018 

Director 

Director adjunct 
 Număr de metode și 

procedee noi de 

predare-evaluare 

 Număr participanți 

 

Profesori 

participanți KA1 

 

Formatori 
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Participarea activă în rețele de 

cooperare la nivel european 

 

 Înscriere în grupuri de 

lucru ale profesorilor de 

diverse specialități/sau pe 

diferite tematici și schimb 

de experiență online 

 Schimburi virtuale de 

experiență și prin învățarea 

internațională colaborativă 

organizată online 

 Asumarea conceptului 

,,Lifelong learning” 

Permanent Fiecare cadru didactic  Număr prezentări 

în ședințe de catedră a 

noutăților 

 Număr site-uri noi 

accesate propuse 

colegilor 

 Număr parteneriate 

eTwinning 

 Număr contacte 

LinkedIn 

 Raportarea la 

indicatori şi standarde 

europene în 

asigurarea unei 

educaţii de calitate 

 

Tpate cadrele 

didactice din scoala 

Informatician 

Elaborarea  unui suport de curs 

privind integrarea tehnologiilor 

moderne în procesul 

educațional 

Completarea bibliotecii cu 

bibliografie de specialitate 

 

Publicare site școala 

Iunie 2018 Responsabil comisie 

proiecte 

Responsabil formare 

continuă 

Suport de curs 

Număr accesări site 

școală 

Venituri proprii 

Dezbateri regulate / reflecții 

despre moduri de cooperare și 

adaptare a resurselor digitale 

în practica de zi cu zi 

Formare continuă tip peer 

learning 

Permanent Director adjunct 

Responsabili arii 

curriculare 

Măsuri de integrare la 

lecții a variate resurse 

digitale 

Cadre didactice 
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OBIECTIV 2 : Asigurarea egalității de șanse pentru toți elevii școlii; promovarea principiilor educației  incluzive. 

Ţinta 1 : Asigurarea accesului tuturor elevilor la educaţie prin promovarea nediscriminării şi eliminarea segregării. 

 Indicator de performanță : 80% din elevii  considerați cu risc vor finaliza ciclul inferior al liceului. 

Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire) 

O educaţie de calitate în domeniul drepturilor omului în scopul asigurării egalității șanselor se adresează și răspunde diversității nevoilor tuturor 

tinerilor prin intensificarea participării la procesul de învățare, la împărtăşirea ideilor despre culturi și comunități diferite și la reducerea excluziunii 

din și în educație. Aceasta implică schimbări și modificări în conținut, abordări, structuri și strategii, o viziune comună care acoperă toți tinerii  și 

convingerea că este responsabilitatea școlii de a-i educa pe toți 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului:  

 
Rezultate aşteptate  Termen Responsabilități Indicatori Resurse 

Orientarea climatului organizaţional către o 

comunicare deschisă pentru schimbarea atitudinilor 

conservatoare, posibil discriminatorii, cu puternice 

accente de promovare a interculturalităţii, a calităţii 

educaţiei pentru toţi 

 Respectarea 

drepturilor 

minorităţilor 

 Promovarea 

identităţii 

comunităţilor 

multietnice 

Permanent Director 

Dir. Adj. 

Consilier 

educativ 

Responsabil 

CEAC 

 

Număr activități 

extrașcolare 

Număr evenimente 

specifice celebrate 

Alianţa 

pentru copii 

Asociaţia 

Educatio 

Derularea activităților din cadrul proiectului 

Erasmus+ ”New angles of good practices for 

inclusión in school education” 

 Comunicare 

eficientă şcoală- 

comunitate 

 Creşterea 

şanselor de succes 

şcolar 

 Experiență 

transnațională 

An școlar  Responsabil 

proiect E+ 

Echipa proiect  

Număr elevi implicați 

Număr cadre didactice 

participante 

Rezultate final an 1 

derulare proiect 

Fonduri EU 
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Introducerea în cadrul orelor de dirigenţie.a 

subiectelor legate de prevenirea discriminării și 

diversitate 

 Asigurarea 

dreptului la educaţie 

de calitate a tuturor 

copiilor 

 Atitudine 

deschisă, cooperare 

Permanent Consilier 

educativ 

Diriginti  

Număr teme 

Tipuri de activități 

ONG, 

CJRAE 

Părinţi 

Site 

ec.europa.eu 

Producerea şi tipărirea de materiale informative 

(fluturaşi, newsletter, afişe) pe teme legate de 

discriminare, incluziune, diversitate; 

Diseminare concepte 

şi practici 

Semestrial Dir. Adj. 

Informatician 

Număr exemplare 

print 

Număr prezentări pps 

Venituri 

proprii 

Consolidarea cooperării cu societatea civilă, cu 

instituţiile administraţiei publice locale şi mass-

media. 

 Dezvoltarea de 

mecanisme 

parteneriale pentru 

participarea activă 

 Extinderea 

principiului 

educaţiei incluzive, 

prin creşterea 

participării la 

învăţământul de 

masă. 

Permanent Dir. adj. 

Diriginţi 

Număr 

parteneriate/colaborări 

noi 

ONG 

Parteneri 
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Workshopuri : noţiuni, concepte, idei, teorii, practici 

în domeniul discriminării şi al drepturilor omului; 
 Interacțiunea 

dintre copiii 

provenind din 

diverse medii 

sociale 

 Socializarea și 

pregătirea copiilor 

pentru viață într-o 

societate democratic 

 Ridicarea 

standardului 

profesional al 

personalului 

didactic 

Semestrial Dir. Adj. 

Responsabil 

formare  

Număr workshopuri 

Număr participanți 

Casa 

Corpului 

Didactic 

Alianța 

pentru copii 

Asociaţia 

Educatio, 

Asociaţia 

Zury 

Asociaţia 

Integra 

Venituri 

proprii 

Sponsorizări  

Atragerea de parteneri europeni şi formarea unei 

reţele colaborative 
 Schimb de bune 

practice 

 Internaționalizare 

Permanent Resp. Comisie 

proiecte 

Număr proiecte 

eTwinning 

Număr contacte 

Facebook, Google+ 

etc. 

- 
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OBIECTIV 2 :Asigurarea egalității de șanse pentru toți elevii școlii; promovarea principiilor educației incluzive 

Ţinta 2 :   Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de a lucra într-o clasă incluzivă 

 Indicator de performanță: Fiecare elev are dreptul la succes școlar 

Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire) 

Educaţia este factorul principal în asigurarea includerii şi independenţei tuturor persoanelor. În Declaraţia Mondială privind Educaţia pentru Toţi, 

educaţia incluzivă constituie una dintre strategiile-cheie în abordarea problematicii marginalizării şi excluderii din procesul educaţiei. Şcoala noastră 

are o abordare potrivit căreia toţi copiii trebuie să aibă șanse egale de a frecventa aceeași școală și de a învăţa împreună, indiferent de apartenenţa lor 

culturală, socială, etnică, rasială, religioasă și economică sau de abilităţile și capacităţile lor intelectuale. 

  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

 

Rezultate aşteptate  Termen Responsabilități Indicatori Resurse 

Formarea competențelor de 

elaborare/realizare a planului 

educațional individualizat și 

adaptărilor curriculare în 

organizarea procesului educațional 

incluziv 

 Elaborarea și realizarea de planuri 

educaționale individualizate, 

 Adaptarea procesului educațional 

la necesitățile copiilor cu cerințe 

educaționale speciale 

Anual Director 

Psiholog  

Număr întâlniri 

comisii metodice 

CCD 

CJRAE 

Cooperarea între şcolile speciale şi 

cele de masă 

 

 Acces egal la educaţie pentru 

dezvoltarea la potenţialul maxim a 

personalităţii, creativităţii, 

abilităţilor intelectuale şi fizice. 

 

Permanent Directori 

Diriginti Psiholog 

Număr schimburi 

de bune practici 

CSEI 

Școli 

speciale 

Activități programate în proiectul 

Erasmus+ ”New angles of good 

practices for inclusión in school 

education” 

 Studiu echitate și calitate în școală 

 Studiu comparativ privind 

legislația corespunzătoare în Belgia, 

Letonia, România, Croația 

 Schimb de bune practici cu Sint 

Jozef Instituut voor BuSO Anvers, 

Belgia 

An școlar Responsabil proiect Număr de metode 

noi folosite 

Materiale 

elaborate în 

proiect 
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Promovarea legislaţiei, a 

politicilor şi a planurilor pentru 

prevenirea discriminării copiilor, 

tinerilor şi adulţilor cu dizabilităţi.  

Echitate și calitate 

 

Actualizarea/completarea continuă a 

cunoștințelor în domeniul educației 

incluzive 

Permanent Directori  

Psiholog 

Răspunsuri 

chestionar 

Incluziunea 

reprezintă o 

valoare declarată 

în misiunea școlii 

Legislație 

Asigurarea accesibilităţii 

materialelor şi a planurilor 

educaţionale oferite în  

sistemul educaţional de masă 

 

Capacitatea de a valoriza copilul cu 

cerințe educaționale speciale prin 

evidențierea potențialului acestuia 

Permanent Responsabili arii 

curriculare 

Toți membri 

școlii sunt 

parteneri egali 

CJRAE 

Workshopuri 

 

Metode non formale de lucru in 

incluziune 

 Director adjunct 

Responsabil formare 

continuă 

Bune practici 

însușite 

Consilier 

școlar 

Surse 

proprii 

Monitorizarea implementării 

planurilor educaţionale 

individualizate 

 

Centrarea procesului de educaţie pe 

copil/elev 

Permanent Responsabilil 

comisii metodice 

Consilier Psiholog 

Progresul elevilor Consilier 

școlar 

Implicarea profesorilor în 

programe educaţionale de formare 

continuă, pe problematica 

educaţiei incluzive 

 

Schimbarea de atitudini, 

comportamente, conţinuturi 

educaţionale pentru a răspunde 

diversităţii umane 

În funcție de  

graficul 

activităților 

Director adjunct 

Responsabil formare 

continuă 

Număr 

chestionare de 

nevoi completate 

Număr cadre 

didactice formate  

MECȘ 

CCD 

Furnizori 

de cursuri  

de formare 

proprii 

Implicarea părinţilor copiilor cu 

dizabilităţi ca parteneri activi 

 

Ameliorarea continuă a calităţii 

educaţiei oferite de şcoala 

Permanent Coordonator pentru 

proiecte educative 

Diriginţi 

Participarea a cca 

75% din părinți la 

întâlniri cu cadre 

didactice 

Psiholog 

ONG 
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OBIECTIV 3 : Dezvoltarea dimensiunii europene a organizaţiei şcolare 

Ţinta 1 :   Relevarea dimensiunii europene în educaţie şi formare prin totalitatea activităţilor derulate 

Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire) 

Oportunităţile oferite prin programele europene de tip Long Life Learning, Erasmus+, reprezintă forme interesante şi complexe de cunoaştere a 

modului în care este concepută educaţia și formarea profesională în diferite sisteme educaţionale. 

Avem în vedere întrebări de tipul: cum va arăta societatea peste 1 an, 2 ani, 5 ani?; cât de frecvent va trebui schimbat un loc de muncă?; ce tipuri de 

joburi vor avea absolvenții în viitor? cum să ținem cont de obiectivele naționale și europene de internaționalizare? 

Dimensiunea europeană este relevată prin: interculturalitate, transferabilitate de cunoştinţe şi bune practice, conştientizarea cetăţeniei europene, 

internaţionalizarea procesului instructive-educativ, comunicare, intrumente collaborative 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

 

Rezultate aşteptate  Termen Responsabilități Indicatori Resurse 

Îmbunătăţirea calităţii învăţământului 

prin realizarea unor schimburi de 

experienţă şi bune practici cu profesori 

şi elevi din instituţii similare din 

străinătate 

 promovarea conştiinţei 

interculturale; dialogul 

constructiv, însuşirea şi 

aplicarea strategiilor de învăţare 

europene; promovarea imaginii 

României peste hotare prin 

stabilirea unui parteneriat 

eTwining 

 cooperarea directă a elevilor, 

părinţilor şi a profesorilor cu 

reţele şcolare naţionale şi 

internaţionale 

 impact proiect Erasmus + 

mobilitate 

În fuucție de 

graficul 

activităților 

Dir. adj. 

Resp. Comisie 

proiecte 

 Calitatea 

procesului de 

predare-învățare-

evaluare 

Parteneri  

virtuali  

 

Proiect EEE 
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Încurajarea toleranţei şi a dialogului 

intercultural; transmiterea de informaţii 

cu caracter interdisciplinar 

 încurajarea învăţării limbilor 

străine, folosire TIC 

 dezvoltarea competenţelor 

lingvistice, social-civice, 

digitale, de sensibilizare şi 

exprimare culturală. 

permanent Responsabili comisii 

metodice şi comisii 

de lucru permanente 

Număr proiecte 

interdisciplinare 

Număr activități 

extracurriculare 

Partenerii 

tradiţionali 

ai şcolii 

“Valori europene dezvoltate în şcoala” 

Implicarea activă a partenerilor sociali 

la viaţa şcolară prin Workshopuri, 

sesiuni de comunicare, simpozioane, 

prezentări ppt 

 motivarea pentru învăţarea 

pe tot parcursul vieţii; conceptul 

de dezvoltare durabilă; dialogul 

intercultural; comunicare 

 

An școlar Director 

Dir. Adj. 

Consilier educativ 

Număr participanți 

Număr lucrări 

elaborate 

ONG, 

instituții ale  

comunității 

locale 

 

“A învăţa să înveţi” Lecţii interactive si 

teste online, utilizarea noilor tehnologii 

(Smartboard, web 2.0) 

 abordări interdisciplinare a 

mai multor teme, din mai multe 

domenii de cunoaştere.  

 

An școlar Prof. Informatică 

 

Număr discipline 

la care se aplică 

TIC în învățare 

Web 2.0 

Încurajarea culturii organizaționale de  

tip rețea  

 

 dezvoltarea unei rețele de 

informare prin intermediul 

internetului 

 

An școlar Dir. Adj. 

Prof. Informatică 

 

Diversitate 

parteneri și teme 

abordate 

Google+ 

Diseminare rezultate și experiențe din 

proiectele europene derulate de elevii și 

profesorii școlii 

 impact proiect Erasmus + 

mobilitate 

Sem II Responsabil 

diseminare-

valorizare proiect 

Număr pliante 

Număr articole 

presă 

Număr întâlniri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceul Tehnologic ” Francisc Neuman”Arad                                                                                                Plan de acțiune al școlii 2014-2019 

116 

 

 

OBIECTIV  4 :  Creșterea nivelului rezultatelor realizate de elevi raportat la standardele educaționale (curriculare și de evaluare) 

Ţinta:  Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare a elevilor aflați în situația de risc școlar 

Indicator de performanță:   Scăderea cu  15%  a numărului anual de absențe în învățământul obligatoriu 

Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire) 

Absenteismul are implicaţii majore asupra dezvoltării personale şi consecinţe pe termen scurt, mediu şi lung asupra dezvoltării resurselor umane, și 

a dezvoltării comunităţii în general. Elevii care frecventeaza cursurile Liceului Tehnologic Francisc Neuman provin din familii cu nivel socio -

economic scăzut, familii dizarmonice, cu probleme de relaționare între părinți și copii, au suportul social și emoțional redus, lipsa condițiilor 

necesare studiului în familie, cu acces redus la surse de informare. Factorii de risc privind situatia scolara, absenteismul si abandonul scolar: media 

de intrare la liceu sub 5 mai mare de 50% , au promovat exmenul de evaluare nationala sub 25%; navetisti 167 din totalul de 386 elevi din care 47 

elevi cu orar neadecvat programului scolii, 11 elevi cu parinti care nu au studii generale; lipsa posibilitatilor materiale de a plati cantina-internat, 

parinti plecati la munca in strainatate, copii in centre de plasament, familii monoparentale. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

 

Rezultate aşteptate  Termen Responsabilități Indicatori Resurse 

Realizarea bazei de date cu elevii  

aflați în situația de risc școlar 

Realizarea bazei de date cu 

elevii  aflați în situația de risc 

școlar. 

Octombrie 

2017 

Director 

Director adjunct 

Diriginţi 

Psihologul şcolii 

Baza de date Chestionare 

Realizarea programelor de 

intervenţie în funcție de nevoile 

identificate 

 

Realizarea programelor de 

intervenţie în funcție de 

nevoile identificate 

 

Anual  

În funcție 

de situații 

Directori 

Diriginţi 

Coordonator pentru 

proiecte educative 

Consilier scolar 

Număr de programe PIP 

Psiholog, 

logoped 

 Realizarea de noi instrumente  de 

evaluare privind identificarea 

nevoilor elevilor, nivelui de inițial 

de cunoștințe,de monitorizare a 

progresului elevilor 

 Identificarea stilurilor de 

învăţare și nivelului inițial de 

pregătire 

 Organizarea de 

recapitulari,esentializarea 

continuturilor sistematizarea 

cunostintelor 

Octombrie 

2017 

CEAC 

Responsabili 

comisii metodice de 

specialitate 

Număr teste / 

chestionare elaborate 

Venituri 

proprii 
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Elaborare criterii minimale de 

evaluare; 

 

Obţinerea de rezultate 

cuantificate 

Noiembrie 

2017 

Responsabili 

comisie de 

specialitate 

Criterii elaborate la 

fiecare disciplină 

Progres școlar 

Programe 

școlare, SPP-

uri 

Realizare activități de învățare 

diferențiate şi activ participative 

Lecţii interactive eficiente Permanent  Responsabili 

comisie de 

specialitate 

Număr medii peste 6 la 

fiecare disciplină 

Baza materială 

a școlii 

Folosirea fişelor de intervenţie 

personalizate. Folosirea a 

materialelor didactice și  

echipamentelor IT în vederea 

creșterii atractivității orelor de 

predare 

 Monitorizarea individuală a 

elevilor cu  

dificultăţi de învăţare 

 Creşterea caracterului 

aplicativ al orelor de predare 

şi de instruire practică 

În funcție  

de 

necesități 

Responsabili 

comisie de 

specialitate 

Informatician 

Consilier școlar 

Număr unități de 

învățare la care se 

aplică instrumente IT 

Psihologi 

CJRAE 

Monitorizare permanentă a calităţii 

procesului didactic (parcurgerea 

ritmică şi integrală a programelor 

şcolare, adaptarea la nevoile 

identificate,orientarea evaluării 

sumative spre cerințele examenului 

de bacalaureat) 

 Fişe de observaţie –

asistenţă la ore 

 Caietele elevilor 

 Chestionare elevi/părinţi 

 

Permanent Director 

Director adj 

Responsabili 

comisii metodice 

Responsabil CEAC 

Număr asistențe la ore 

Număr noi instrumente 

de evaluare 

 

Rapoarte 

CEAC 

Consiliul 

Reprezentativ 

al Părinților 

Asigurarea unui program de 

activităţi remediale/pregătire 

suplimentară - recuperare  a 

elevilor, pe tot parcursul anului 

şcolar 

 Planuri remediale la nivelul 

şcolii 

 Planuri de măsuri 

/pregătire elaborate la nivelul 

comisiilor  metodice 

Permanent Director 

Director adj 

Responsabili 

comisii metodice 

Tipuri de activități 

propuse 

Număr cadre didactice 

implicate 

Consilier 

scolar 

Consiliul 

Reprezentativ 

al Părinților 

Realizarea unor activități 

extracurriculare axate pe abilitățile 

și deprinderile elevilor, menite să 

le îmbunătăţească percepția asupra 

stimei de sine 

 

 Dezvoltarea unui mediu de 

învățare eficient 

 Construcția motivației 

Permanent Consilier educativ – 

diriginți 

Responsabil 

comisie proiecte 

Responsabil 

comisie activități 

extracurriculare și 

de loisir 

Număr elevi 

participanți 

Număr chestionare de 

satisfacție 

Materiale didactice 

care reflectă 

diversitatea 

Baza materială 

a școlii 

Parteneri 
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Programe educative care vin in 

sprijinul: 

- prevenirii parasirii scolii „Prezent 

si activ”,  

- motivarii elevilor pentru invatare 

„Ethos si comportament”,  

-orientare si consiliere privind 

cariera în cadrul proiectului 

Erasmus+ ”NAIS” 

 Formarea unei atitudini 

favorabile învățării 

 Formarea unui 

comportament dezirabil 

 Descoperirea propriilor 

competențe 

Permanent Consilier educative 

Diriginți 

Număr activități 

Număr 

participanți/activitate 

Fișe de lucru 

Ghiduri 

Toolkit-uri 

Încheierea de parteneriate cu ONG-

uri interesate în sprijinirea educării 

elevilor cu tendinţă de abandon 

 

 Educație nonformală de 

calitate 

 Utilizare metode diverse 

pentru a apela la experiențe și 

interese personale 

Inceput de 

an școlar 

Director 

Director adjunct 

Număr voluntari 

participanți 

Număr elevi 

participanți/activitate 

Voluntari 
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Partea IV – consultare, monitorizare şi evaluare 

4.1. Procesul de consultare pentru elaborarea PAS 

Materiale de informare folosite: 

a) Pentru analiza mediului extern: 

- Planul Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

- PRAI – regiunea Vest 

- PLAI – judeţul Arad 

- Strategia pentru dezvoltare a municipiului Arad 

- Consultări şi discuţii cu reprezentanţi ai AJOFM Arad, Camerei de Comerţ şi Industrie Arad, 

CJAPP Arad 

- Consultări cu partenerii economici ai şcolii 

b) Pentru analiza mediului intern: 

- Monografia şcolii 

- Statistici ale şcolii: statistici anuale, cataloage de bacalaureat, cataloage ale examenelor 

naţionale de absolvire a şcolii profesionale 

- Planuri de acţiune ale catedrelor de tehnologii şi de instruire practică 

- Chestionare aplicate absolvenţilor şcolii 

- Portofolii ale elevilor şi profesorilor şcolii 

Rezultatele acestor acţiuni au fost: 

 Elaborarea PAS 

 Corelarea planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional şi tehnic pentru anul şcolar 

2014-2015 cu nevoile pieţei muncii şi lansarea de propuneri pentru anul şcolar 2015-2016 şi 

în perspectivă, ţinând seama de posibilitatea şcolii de a oferi  şi alte calificări. 

 Materiale de promovare a imaginii şcolii care au dus la creşterea prestigiului şcolii în 

comunitate şi au atras către şcoală un număr mare de elevi din tot judeţul şi chiar din 

judeţele vecine 

Elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii s-a făcut în mai multe etape. 

1. Întâlnire/activitate cu tot personalul – Stabilirea strategiei (obiective , ținte) 

2. Întâlniri la nivelul întregii şcoli şi la nivelul echipelor de lucru 

3. Cercetare de birou şi analiză privind piaţa muncii 

4. Înaintarea cifrelor iniţiale privind numărul elevilor, domeniile la CLD 

5. Instruirea personalului privind modelul de auto-evaluare 

6. Echipele de lucru realizează o auto-evaluare a propriilor activităţi concentrându-se asupra calităţii predării 

şi învăţării 

7. Formularea obiectivelor şi a ţintelor 

8. Analiza problemelor care constituie punctul de plecare pentru formularea obiectivelor şi stabilirea 

acţiunilor pentru depăşirea acestor probleme 
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9. Analiza acţiunilor privind echipamentele/clădirile 

10. Scrierea elementelor componente ale planului pe măsura elaborării acestora 

11. Consultarea 

 

Monitorizarea 

Monitorizarea PAS-ului se va realiza pe parcursul anului şcolar 2016-2017 urmărindu-se mobilizarea 

eficientă a resurselor umane (profesori, elevi, părinţi) şi non-umane în vederea realizării indicatorilor de 

performanţă ce revin fiecărui obiectiv 

În procesul de monitorizare se urmăreşte : 

 comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor 

mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor 

 analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor 

Ca instrumente de monitorizare se folosesc : 

 observaţiile 

 discuţiile cu elevii 

 asistenţa la ore 

 sondaje scrise şi orale 

 întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, consiliu de administraţie, consiliu 

 profesoral, etc. 

Indicatorii de performanţă 

Prin perspectivă managerială o evaluare corectă şi oportună este menită să asigure o funcţionare 

optimă sistemului de formare din şcoală. Dintre posibilii indicatori de performanţă amintim : 

 furnizarea unor informaţii utile despre starea sistemului de formare din şcoală; 

 stabilirea unor criterii obiective ca termeni de referinţă în evaluare pentru; atribuirea de 

semnificaţii datelor obţinute prin evaluare şi emiterea de judecăţi de valoare (aprecieri 

obiective); 

 enunţuri prin care să fie prezentate sintetic datele şi concluziile ce se desprind din evaluare 

adoptarea unor decizii corecte pentru reglarea sistemului atunci când prin monitorizare şi 

evaluare se impune acest lucru realizarea misiunii şcolii; 

Evaluarea 

Evaluarea acestui proiect se va face atât pe tot parcursul derulării lui şi mai ales la finele anului 

şcolar 2016-2017 când se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se gradul de realizare al obiectivelor. 

Instrumente de evaluare  

Evaluarea acestui proiect îşi propune să elaboreze proceduri prin care să se stabilească 

următoarele: 

 raportul dintre performanţele obţinute şi cele propuse 

 planuri de îmbunătăţire atunci când performanţa este mai mică decât aşteptările  
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Evaluarea va fi făcută punând accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe având ca 

instrumente de evaluare următoarele: 

 autoevaluare  

 declaraţii de intenţii 

 interviuri de evaluare 

 observaţii folosind ghiduri de observaţie  

 fişe de apreciere 

 diferite rezultate materiale ale aplicării 

În toate evaluările referitoare la planificarea activităţilor din prezentul proiect al şcolii se vor 

avea în vedere următoarele elemente: 

 respectarea scopurilor propuse  

 urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect 

 analiza formulărilor obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte 

 corelaţia dintre resurse şi obiective 

 stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a metodelor de evaluare în cadrul fiecărei 

ţinte 

                                                         GLOSAR ABREVIERI 

 

AJOFM - Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

ANOFM - Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă 

CCD - Casa Corpului Didactic 

CDL - Curriculum în dezvoltare locală 

CJ - Consiliul Judeţean 

CJAPP - Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 

CL - Consiliul Local 

CLDPSFP - Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională 

CNDIPT - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic 

IPT - învăţământul profesional şi tehnic 

ISJ - Inspectoratul Şcolar Judeţean 

MECI - Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 

PAS - Planul de Acţiune al Şcolii 

PDR - Planul de Dezvoltare Regională 

PLAI - Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ 

PRAI - Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 

SAM - Şcoala de Arte şi Meserii 

TVET (în engleză în text) - Învăţământul Profesional şi Tehnic 

UE - Uniunea Europeană  



Liceul Tehnologic ” Francisc Neuman”Arad                                                                                                

Plan de acțiune al școlii 2014-2019 

122 

 

 

 

 

 

Echipa de elaborare 

 a planului de acţiune al şcolii 
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prof. dr. Avacovici Adina 

prof. dr. Sinaci Maria 

prof. Cioltean Florentina 

prof. Marin Dudu Elena 

prof.Toderici Carmen 

prof. Buha Claudia 

consilier şcolar 
informatician Pincă Cosmin 

 

Colaboratori 

 I.S.J. Arad 

 Agenţi economici: 

o S.C. Moda S.A.  

o Şcoala de coafura “Art of Hair” 

o S.C. L’ Oreal  

o Școala Wella 
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                      FINANŢAREA PAS (2014– 2019) 
 

 Construirea bugetului școlii s-a realizat în condiţiile în care obiectivele pe durată mare 

reprezintă un mare coeficient de risc datorită inflaţiei și datorită scăderii numărului de elevi ceea ce 

face ca şcoala să întâmpine greutăţi mari în programarea cheltuielilor. 
 

Planul de buget pe cele trei surse de finanţare are o sumă totală de:  19.666.000 lei, 

din care : 

 Alocaţii de la bugetul central: 1.470.000 lei 

 Alocaţii de la bugetul local: 17.349.000 lei 

 Venituri proprii (taxe administrative şi chirii, atelier, internat-cantina ): 5.950.000 lei 
 

Principalele tipuri de cheltuieli care se vor finanţa din aceste alocaţii bugetare sunt: 

 Cheltuieli de personal: 14.182.098 lei 

 Bunuri şi servicii: 3.921.902 lei 

 Asistenţă socială: 552.000 lei 

 Alte cheltuieli (burse): 1.010.000 lei 
 

 Principalele elemente care vizează cheltuielile de personal sunt cele referitoare la salarii (de 

bază, de merit, indemnizaţii şi sporuri, fond de premiere), contribuţii la asigurările de stat şi pentru 

constituirea fondului de şomaj, cheltuieli pentru deplasări, etc. 
 

Finanţarea pentru dezvoltarea bazei tehnico materiale este următoarea: 

 Achiziţionarea de mobilier şcolar: 33.000 lei 

 Dotarea cu echipamente şi material didactic pentru laboratoare şi cabinete: 35.000 lei 

 Achiziţionare de materiale pentru atelierele de instruire practică: 106.860 lei 
 

 Din bugetul planificat vom realiza obiectivele propuse precum şi: 

 Evitarea pe cât posibil a cheltuielilor neprogramate printr-o studiere atentă a bugetului pe 

anul anterior, la care au fost adăugate sau scăzute venituri sau cheltuieli, în funcţie de noile 

împrejurări 

 Evitarea impactului cheltuielilor neplanificate asupra obiectivelor planificate prin P.A.S. 

 Realizarea efectului scontat prin cheltuielile planificate 
 
 Şcoala realizează venituri proprii din activităţi de instruire practica la atelier,contributii elevi 

pentru internat cantina, precum şi venituri proprii din închirieri de spaţii, după cum urmează: 
 

An financiar 
Venituri proprii din 

activităţi productive şi 

prestări servicii 

Venituri proprii din 

închirieri de spaţii 

Venituri proprii din 

contributii elevi 

internat-cantina 

Total 

2010 21275 2387 153527 177189 

2011 23560 2698 154150 180408 

2012 15101 2027 160774 177902 

2013 27772 1328 158719 187819 

2014 28025 1688 135913 165626 

2015 40427 3178 111826 155431 

2016     

Total 156160 13306 874909 1044375 

Sursa: Contabilitate școala 
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ANEXA 1 

 

PERSONALUL DIDACTIC AN SCOLAR 2018-2019 
 

Nr. crt. 
Numele şi prenumele Specialitatatea  Disciplina predată 

1.  Avacovici  Adina  Fizică-chimie Fizică 

2.  Baltă    Mariana Coafor stilist Coafor stilist 

3.  Bălaş   Bălaş     Ramona Mariana  Istorie-engleză Lb. Engleză/Istorie 

4.  Batki                    Ovidiu Matematică Matematică 

5.  Becheș       Petrică Tehnician în 

activități economice 

TIC 

6.  
Brișan                Doina 

Tricotaje-confecții 

textile 

Tricotaje /confecții 

textile 

7.  Buha                  Claudia Voichiţa Matematică Matematică 

8.  Cherecheș         Marcela - Lina   

9.  Cioltean   Florentina Tricotaje 

și confecții textile 

Textile/tricotaje 

10.  Ciubotă              Iuliana Învățătoare Învățătoare 

11.  Cordoș                Paraschiva Biologie Biologie 

12.  Costea                 Elvis Beniamin Matematică Matematică 

13.  Coșeri                Corina Biologie Biologie 

14.  Crăciun             Silvia - Anamaria Geografie Geografie 

15.  Demeter  Florica Tehnologia și 

designul produselor 

textile 

PIP  

Textile/Tricotaje și 

confecții textile 

16.  Doboș  Ion Religie Religie Penticostală 

17.  
Doroț Sorin  

Limba Maternă - 

Rromanii 

18.  

Dumitrașcu  Nadia 

Profesor 

învățământ primar 

și preșcolar 

Profesor învățământ 

primar și preșcolar 

19.  Fofiu                  Teodora   

20.  Furdui  Marcel - Tiberiu  Educație fizică și sport 

21.  Gligan                Silvia Teologie ortodoxă-

Limba și literatura 

română 

Lb. Română 

22.  Gligor                 Nicolaie Economia 

comerțului, 

turismului și 

serviciilor 

Economie,Economie 

aplicată 

23.  Hamza                Ioan Educație fizică și 

sport 

Educație fizică 

24.  Hanga Ramona Istorie, Limba și 

literatura engleză 

Istorie 

25.  Hărțău                  Adina Teologie baptistă – 

litere (limba și 

literatura franceză) 

Limba Franceză 

26.  

Hileagă             Adriana 

Profesor 

învățământ primar 

și preșcolar 

Profesor învățământ 

primar și preșcolar 

27.  Hopcitar           Călin  Psihologie 
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28.  Julan                 Cosmin - Mircea  Istorie 

29.  Iovescu            Camelia Elena Teologie ortodoxă-

litere 

Lb. Română 

30.  Irimia   Costică Tehnologia 

tricoturilor și 

Confecțiilor 

Textile/tricotaje 

31.  Lăscoiu-Martin  Elena Mariana Fizică Fizică 

32.  Lupei   Anca Marilena Tricotaje-confecții 

textile 

Textile/tricotaje 

33.  Marchiș           Ana - Ioana  Lb. Engleză 

34.  Marin Dudu    Elena Chimie-fizică Estetică și igiena 

corpului omenesc 

35.  

Mihalache         Leonidia  

Profesor învățământ 

primar și preșcolar 
36.  Moldovan  Cristina Chimie-fizică Chimie 

37.  Nan  Camelia Teologie ortodoxă-

litere 

Lb. Română 

38.  Nistor                      Adriana Socio-umane Logică 

39.  Pacșa                   Gabriela Coafor stilist PIP estetica și igiena 

corpului omenesc 

40.  Păştinaru Roiu    Maria Biologie Biologie/Estetică 

41.  Pîslaru              Camelia Matematică Matematică 

42.  Penyacsek          Sebastian  TIC 

43.  Pincă                    Cosmin  Informatică TIC 

44.  Șerban               Monica Anișoara  Lb. Engleză 

45.  Sebișan            Ramona - Nicoleta  Religie Ortodoxă 

46.  Sescu        Vironica Tehnologia 

tricoturilor și 

confecțiilor 

Textile/tricotaje 

47.  

Sida-Roman           Ioan - Horia  

Profesor învățământ 

primar și preșcolar 
48.  Sigartău               Mariana  Limba Franceză 

49.  Silaghi                 Cristina Violeta Administrarea 

afacerilor 

Economic administrativ 

50.  Sinaci     Maria Teologie 

pastorală,Istorie 

Religie/ Istorie 

51.  Sisko                   Maria  Ed. Tehnologică 

52.  Stoica Doina Matematică Matematică 

53.  Tipa                      Artur - Felix  Lb. Română 

54.  Toderici    Carmen  Economic  administrativ 

55.  Trînc                     Fabian  TIC / CAD 

56.  Velcu                   Gabriel Geografie Geografie 

57.  Vincze                 Adela   PIP estetica și igiena 

corpului omenesc 

58.  Tărău                   Viorica   Profesor învățământ 

primar și preșcolar 
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ANEXA 2 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DE 

„CONSILIERE ŞI ORIENTARE” 

 

An şcolar 2017/2018 

 

Nr. 

crt. 

Activitatea   Obiective  

Responsabil/particip

anţi 

Data Elevi 

implicaţi 

1. 

 

 

Modele de viaţă, 

modele de carieră 

-înţelegerea influenţei 

modelelor în 

conturarea valorilor 

legate de muncă. 

- psihologul şcolii; 

- diriginţi cl. a IX-a 

şi a X-a  

 

30. 10. 

2017 

-elevii 

claselor a 

IX-a şi a 

X-a  

2. Valori şi ocupaţii  - explorarea relaţiei 

dintre valorile 

personale şi alegerea 

carierei. 

- diriginţi cl. a XI-a  

- consilierul educativ. 

26.11. 

2016 

-elevii 

claselor a 

XI-a  

 

3. ,,Suntem egali !” 

 

-identificarea şi 

recunoaşterea 

elementelor de 

discriminare la locul 

de muncă. 

- psihologul şcolii; 

- repr. AJOFM; 

- diriginţi cl. a XI-a. 

 

14. 01. 

2017 

-elevii 

claselor a 

XI-a  

4. Comunicarea în 

situaţii conflictuale 

-identificarea 

situaţiilor conflictuale 

şi a posibilelor 

modalităţi de 

rezolvare a lor. 

- psihologul şcolii; 

- diriginţii claselor a 

X-a A,B; 

- consilierul educativ. 

25. 02. 

2017 

-elevii 

claselor a 

X-a. 

 

5. Hexagonul 

intereselor 

- identificarea 

intereselor personale 

şi a ocupaţiilor care 

corespund acestora. 

- diriginţii claselor a 

XI-a şi a XII-a 

- psihologul şcolii. 

17. 03. 

2017 

-elevii 

claselor a 

XII-a 

 

6. Harta oportunităţilor 

de afaceri 

- identificarea 

oportunităţilor de 

afaceri oferite de 

mediul economic 

local. 

- prof. Toderici 

Carmen. 

 

02. 04. 

2017 

-elevii 

clasei a 

XII-a C. 

7. 

 

Oferta educaţională 

a judeţului 

- familiarizarea 

elevilor cu 

modalitaţile de 

explorare 

educaţională. 

- diriginţii cl. a XII-a  

- repr. de la 

universităţile locale. 

12. 05. 

2017 

- elevii 

claselor a 

XII-a  

8. Oportunităţi de 

angajare în UE 

- cunoaşterea 

drepturilor şi 

procedurilor de 

angajare în UE 

- diriginţii claselor a 

XII-a  

02. 06. 

2017 

- elevii 

claselor 

terminale. 
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ANEXA 3 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 

AN ŞCOLAR 2016/2017 

 

Nr. 

Crt. 

 

Denumirea şi tipul acţiunii 

 

Data 

Loc de desfăşurare 

 

           

       Cine răspunde 

Cine participă 

 

1.  Balul bobocilor 23octombrie Casa Sindicatelor Director, director 

adjunct, consilier 

educativ  

Diriginţii claselor a 

IX-a şi a XI-a 

Cadre didactice 

Elevi 

Părinţi 

Parteneri - sponsori, reprezentanţi 

media locală 
 

2.  Săptămâna prevenirii criminalităţii  02-03 octombrie Şcoală Diriginţi Elevii şcolii 

Repr. Poliţia de proximitate 

3.  Ziua Mondială a Educaţiei  5 octombrie Şcoală Comisia de activităţi 

extracurriculare 

Elevii claselor  a IX-a şi a X-a 

4.  Halloween-tradiţie şi istorie 29 oct Şcoală  Consiliul Şcolar al 

Elevilor 

Cadre didactice 

Elevi 

Părinţi 

 
5.  ,,Festivalul Naţional al Şanselor Tale” Nov. Şcoală Director adjunct 

Consilier educativ 

Diriginţii claselor a 

XII-a 

Cadre didactice 

Elevi 

Repr. agenţi economici 
Reprezentanţi media locală 

6.  Liceenii împotriva violenţei! Nov. Şcoală Nan Camelia Elevi 

Părinţi 

Psihologul şcolii 

7.  1 Decembrie-Ziua României 

-prezentare PPT 

-concurs tematic 

Dec. Şcoală Hanga R. Cadre didactice 

Elevi 

Repr. Muzeul Judeţean Arad 

8.  ,,Vine Moş Nicolae!” – program de 

colinde desfăşurat la internatul şcolii 

Dec. Şcoală Comisia de activităţi 

extracurriculare 

Elevi 

Cadre didactice 

9.  „Dăruind vei  dobândi!”- voluntariat Dec. Centrul de Primire Sinaci M. Reprezenzanţi ai Consiliului Şcolar al 

Elevilor 
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Minori 

Centrul de Îngrijire 

Vârstnici 

Nan C. 

10.  Târgul „Daruri de Crăciun” Dec Expo Arad Comisia de activităţi 

extracurriculare 

Elevi 

Cadre didactice 

11.  ,,Ziua Şcolii” –Serbarea Pomului de 

Crăciun 

Dec. Şcoală Comisia de activităţi 

extracurriculare 

Cadre didactice 

Elevi 

Părinţi 

Parteneri - sponsori, reprezentanţi 

media locală 
 

12.  Prevenirea abaterilor şi delicvenţei 

juvenile – prezentări PPT realizate de 

elevi 

Ian. Şcoală Diriginţii  Elevii şcolii 

Psihologul şcolii,  

Reprezentanţi Poliţia de Proximitate 

13.  Eminescu – poetul românilor Ian. 

 

Şcoală/Biblioteca 

Judeţeană Arad 
Gligan S. 

Iovescu C. 

Nan C. 

 

Elevi 

Cadre didactice 

Scriitori 

Reprez. Biblioteca Jud. 

(Protocol de colaborare cu Biblioteca 

Judeţeană) 
14.  24 Ianuarie: Unirea Principatelor – 

concurs tematic 

Ian. Şcoală Sinaci Maria Elevi 

Cadre didactice 

 
15.  Drogurile şi efectele lor Feb. Şcoală Iovescu C.,  

Diriginţii 

Elevi 

Repr. DSP 

16.  „Viaţa are prioritate!”-ed. rutieră cl. a 

IX-a – concurs în cadrul proiectelor de 

educaţie rutieră 

Feb. Şcoală Bălaş R. Elevi 

Cadre didactice 

Repr. IJP 

17.  ,,Nu deveni o marfă!”  - Prevenirea şi 

combaterea traficului de fiinţe umane 

Feb. Şcoală Sinaci M., Consiliul 

Şcolar al Elevilor 

Elevii şcolii, 

Reprezentanţi ai Poliţiei de Proximitate 

18.  Absolvenţi în UE Feb. Şcoală  Elevi 

Cadre didactice 

Repr. agenţi economici 
 

19.  Ziua îndrăgostiţilor-poezii, dans Feb. Şcoală Consiliul Şcolar al 

Elevilor 

Elevi 

Cadre didactice 
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20.  „Mănânc, deci exist!” – educaţie 

pentru sănătate 

Mar. Şcoală Diriginţi Elevii claselor a X-a şi a XI-a 

 

21.  „Săptămâna verde”- plantare de pomi 

şi ecologizare 

Mar. Şcoală Velcu G. 

Diriginţi 

Elevii claselor a IX-a şi a X-a 

 

22.  ,,Cea mai frumoasă felicitare pentru 

mama”- concurs 

Mar. Şcoală Nan C. 

 

Elevii şcolii 

Cadre didactice 

 
23.  „Mamă, azi e ziua ta!”-program artistic Mar.  Şcoală Comisia de activităţi 

extracurriculare 

Elevii şcolii 

Cadre didactice 

Părinţi 

24.  Sexualitate şi responsabilitate-masă 

rotundă cl.a X-a şi a XI-a. 

Apr. Şcoală Medic/asistent 

medical cabinetul 

şcolii 

Elevi 

Diriginţi 

Medic/asistent medical cabinetul şcolii 

 
25.  Programul ,,Săptămâna altfel: Să ştii 

mai multe, să fii mai bun!” 

6-10 aprilie Conform planificării Director 

Director adjunct 

Cons. educativ 

Diriginţii 

Cadrele didactice 

Consiliul elevilor 

Conform planificării 

26.  ,,Ziua Pământului”- prezentare PPT 

(activitate interşcolară – Liceul 

Tehnologic de Industrie Alimentară, 

Liceul Tehnologic ,,Henri Coandă” şi 

Colegiul Tehnic de Construcţii) 

Apr.  Şcoală Consilier educativ Elevii claselor a XI-a 

27.  „Din suflet de copil!”-voluntariat Apr. Centrul de Primire 

Minori 

Consiliul Şcolar al 

Elevilor 

Elevii şcolii 

 

28.  Târgul Ofertei Educaţionale 

 

Mai Expo Arad 

 

Direcţiunea 

Comisia de activităţi  

extracurriculare. 

Elevi 

Cadre didactice 

 

29.  Simpozion Naţional ,,Expectative” – 

sesiune anuală de comunicări tehnice 

ale elevilor 

Mai Şcoală Consiliul de 

administraţie 

Comisia de 

tehnologii textile şi 

Elevi 

Cadre didactice 

Parteneri - sponsori, reprezentanţi 

media locală 
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servicii 

 
30.  Ziua porţilor deschise-părinţii în şcoală Iun. Şcoală Comisia de activităţi 

extracurriculare 

Elevi 

Cadre didactice 

Părinţi 

31.  Ziua internaţională a copilului Iun. Şcoală Consiliul Şcolar al 

Elevilor 

Elevi 

Cadre didactice 

Părinţi 
32.  Ziua absolventului Iun. Şcoală Comisia de activităţi 

extracurriculare 

Elevi 

Cadre didactice 

Părinţi 
33.  Cupa liceelor, categoriile: 

fotbal băieţi,  handbal fete 

Semestrul al II-

lea 

Conform planificării Hamza Ioan Elevi 

Cadre didactice 

 
34.  ,,Prezent şi activ!” – proiect pentru 

reducerea absenteismului şi prevenirea 

abandonului şcolar 

Permanent Şcoală Director 

Director adjunct 

Consilier educativ 

Diriginţii 

Elevi 

Cadre didactice 

Părinţi 

35.  Editarea revistei ,,Atitudini” Semestrial Şcoală Director adjunct Elevi 

Cadre didactice 

 

36.  Proiect naţional „Firma de exerciţiu” Anual Şcoală Toderici C. Elevi 

Cadre didactice 

37.  Drumeţie – Cetatea Şoimoş Mai  Director 

Director adjunct 

Consilier educativ 

Diriginţii 

 

Elevi 

Cadre didactice 

38.  Simpozionul naţional ,,Expectative” 15.05. 2015 Şcoală Stoica D., Avacovici 

A. 

 

39.  Ziua Eroilor Mai-iunie 2015 Şcoală Gligan Silvia  

40.  Vopsirea a 11 bănci  și repararea a 6 bănci 

din curtea liceului 

Iulie 2015 Şcoală Irimia Costică  Primăria Municipiului Arad 

 

 

Director,                                                                                                                                                         Consilier educativ, 

                Prof. Stoica Doina                                                                                                   prof. dr. Sinaci Maria 
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ANEXA 4 

 

 

 

Lista parteneriatelor educative 2011-2016 

 

Nr. 

Crt. 
Instituţia parteneră Durata Observaţii 

1.  Centrul de îngrijire pentru persoanele 

vârstnice Arad 

13.01.2009-prezent  

2.  International Language Centre SRL 

Arad 

24.03.2011-24.04.2011  

3.  Asociația Pro Tineret Vest Arad 29.03.2011  

4.  Grupul Școlar/ Liceul Tehnologic de 

Industrie Alimentară Arad 

15.05.2011-30.11.2011 

01.10.2012 -01.10.2014 

01.02.2015-10.04.2015 

 

5.  Penitenciarul Arad 16.05.2011-15.06.2012 

01.12.2013-01.12.2014 

 

6.  Școala Gimnazială Ilarion Felea  Arad 01.10.2011-01.10.2015  

7.  Fundația Pro Prietenia Arad 24.10.2011-28.10.2011  

8.  Școala Generală/ Şcoala Gimnazială 

Vladimirescu, jud. Arad 

An șc. 2011-2012 

01.10.2012 -01.10.2014 

 

9.  Școala Generală ”Mihai Eminescu” 

Arad 

An șc. 2011-2012  

10.  Colegiul Național ”Moise Nicoară” 

Arad 

An șc. 2011-2012  

11.  Școala cu clasele I-VIII Berzasca, jud. 

Caraș-Severin 

An șc. 2011-2012 

 

 

12.  Asociaţia ,,Educatio” An șc. 2011-2012 

An șc. 2012-2013 

An șc. 2013-2014 

An șc. 2014-2015 

 

13.  Asociația RECOLAMP București 01.11.2011  

14.  Organizația Studenților din Arad 11.11.2011-31.08.2012  

15.  Parohia Arad Micalaca Veche III 16.11.2011-16.11-2012  

16.  Inspectoratul de Poliție al Județului 

Arad 

02.12.2011-31.03.2012  

17.  Fundația Humanitară Debora Arad An șc. 2011-2012 

An șc. 2012-2013 

An șc. 2013-2014 

An șc. 2014-2015 

 

18.  Școala ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” 

Iași 

Școala ”Carmen Sylva” Iași 

 

01.03.2012-30.06.2012 

01.11.2013-30.04.2014 
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19.  Facultatea Textile-Pielărie și 

Management Industrial Iași 

15.03.2012-15.09.2013  

20.  Palatul Copiilor Arad 01.10.2012 -01.10.2014  

21.  Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” 

Buzău 

03.10.2012  

22.  Asociația pentru Protecția Mediului, 

Turism și Educație Arad 

02.05.2013-31.12.2013 

25.03.2014 

 

23.  Asociația Ieromonah Arsenie Boca 

Asociația Brâncoveanu 

01.10.2012-31.03.2013  

24.  Teatrul Clasic ,,Ioan Slavici”  01.10.2012 -01.10.2014  

25.  Biblioteca Judeţeană ,,A. D. 

Xenopol”Arad 

01.10.2013-01.10.2015  

26.  Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Arad 

21.03.2011-30.09.2013 

01.10.2013-01.10.2015 

 

27.  Direcția de Sănătate Publică a 

Județului Arad 

01.09.2013-30.06.2014  

28.  Facultatea de Științe ale Educației, 

Psihologie și Asistență Socială a 

Universității ”Aurel Vlaicu” Arad 

An univ. 2013-2014  

29.  Asociația ”San Life”-Sucursala 

Regională Arad 

04.10.2013-15.06.2014 

18.03.2015-15.06.2015 

 

30.  Complexul Muzeal Arad 28.11.2013-28.11.2014 

09.10.2014-09.10.2015 

 

31.     

32.  Centrul Cultural Judeţean Arad 01.10.2013-01.10.2015  

33.  Muzeul Judeţean Arad 01.10.2013-01.10.2015  

34.  Filarmonica de Stat Arad 01.10.2013-01.10.2015  

35.  Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiş” 

Arad 

01.10.2013-01.10.2015  

36.  Universitatea ,,Aurel Vlaicu” Arad 01.10.2013-01.10.2015  

37.  Info TV 01.10.2013-01.10.2015  

38.  Arq 01.10.2012 -01.10.2014  

39.  Primăria Arad 01.10.2012 -01.10.2014  

40.  Centrul Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională 

01.10.2012 -01.10.2014  

41.  Atrium Mall 01.10.2013-01.10.2015  

42.  Parcul Natural ,,Lunca Mureşului” 01.10.2013-01.10.2015  

43.  Galeriile ,,Turnul de Apă” 01.10.2013-01.10.2015  

44.  Asociaţia Pro Urbe 01.10.2013-01.10.2015  

45.  Centrul Judeţean de Voluntariat Arad  01.10.2013-01.10.2015  

46.  Centrul Judeţean de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Arad 

01.10.2012 -01.10.2014  

47.  Asociaţia  Cultural Ştiinţifică ,,Vasile 

Pogor” Iaşi 

 

01.10.2013-01.10.2015  

48.  Arhiepiscopia Ortodoxă a Aradului 01.10.2013-01.10.2015  

49.  Liceul Tehnologic ,,Henri Coandă” 01.10.2012 -01.10.2014  
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50.  Liceul Tehnologic/ Colegiul Tehnic 

,,Aurel Vlaicu” Arad 

01.10.2012 -01.10.2014 

19.03.2014-31.08.2016 

 

51.  Liceul Tehnologic de Electronică și 

Automatizări ,,Caius Iacob” Arad 

01.10.2012 -01.10.2014 

19.03.2014-31.08.2016 

 

52.  Colegiul ,,Mihai Eminescu” Oradea 01.10.2012 -01.10.2014  

53.  Colegiul Tehnic de Protecţia Mediului 

Arad 

01.10.2012 -01.10.2014 

19.03.2014-31.08.2016 

 

54.  Liceul Tehnologic ,,Iuliu Moldovan” 

Arad 

01.10.2012 -01.10.2014 

16.01.2015-31.08.2016 

 

55.  Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” 

Bucureşti 

01.10.2012 -01.10.2014  

56.  Colegiul Tehnic ,,Maria Baiulescu” 

Braşov 

01.10.2012 -01.10.2014  

57.  Colegiul Tehnic ,,Mihai Băncescu” 

Fălticeni 

01.10.2012 -01.10.2014  

58.  Colegiul Tehnic ,,Valeriu Branişte” 

Lugoj 

01.10.2012 -01.10.2014  

59.  Liceul Teoretic ,,Emil Racoviţă” Baia 

Mare 

01.10.2012 -01.10.2014  

60.  Casa Corpului Didactic Arad 01.10.2012 -01.10.2014  

61.  ISJ Iași 25.01.2013-30.06.2013  

62.  Centrul de Studii Iudaice Arad 01.11.213-01.11.2014  

63.  Centrul de Studii de Istorie şi Teorie 

Literară ,,Ioan Slavici” Arad 

29.10.2013 -29.10.2015   

64.  Departamentul Românilor de 

Pretutindeni-Arad 

29.10.2013 -29.10.2015  

65.  Şcoala Gimnazială ,,Ştefan Cicio Pop” 

Arad 

01.10.2012 -01.10.2014  

66.  Centrul Școlar pentru  Educaţie 

Incluzivă Arad 

01.10.2012 -01.10.2014 

19.03.2014-31.08.2016 

 

67.  Societatea ,,Banatul” Timişoara   

68.  Direcţia de Cultură, Culte şi 

Patrimoniu Arad 

29.10.2013 -29.10.2015  

69.  Colegiul Naţional ,,Petru Rareş 

Beclean” 

01.10.2013 -01.10.2015  

70.  Școala Gimnazială nr. 30 ”Gheorghe 

Țițeica” Constanța 

03.04.2014-03.04.2015  

71.  Societatea pentru Educație și Cultură 

Nădlac jud. Arad 

25.03.2014  

72.  Asociația Personal Trainer Arad 15.05.2014  

73.  Școala Gimnazială ”Ilarion Felea” 

Arad 

01.10.2014-01.10.2015  

74.  Asociația Culturală Amifran Arad 25.10.2014-31.10.2014  

75.  Asociația Profesională 

Neguvernamentală de Asistență 

Socială ASSOC Baia Mare 

 

01.11.2014-19.02.2015  
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76.  SC România Hypermarche SA 

București 

02.12.2014-05.12.2014  

77.  Casa de Modă Ellis Arad 29.09.2014-29.09.2015  

78.  Asociația Sirinia, Berzasca, Jud. 

Caraș-Severin  

13.01.2015-30.11.2015  

79.  SC Fida Solutions SRL Baia Mare 20.03.2015-31.05.2015  

80.  Colegiul Tehnic ” Elisa Zamfirescu” 

Satu-Mare  

12.04.2015  

81.  Asociația BookLand 17.06.2014 

14.05.2015 

 

82.  Asociația Școala de Valori București 19.05.2015-31.08.2015  
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ANEXA 5 

 

DOTĂRI IT & MULTIMEDIA 

An şcolar 2017 - 2018 

 

 

Birou  Director 

2 PC + Monitor Asus TFT 

1 UPS 

1 TV TOSHIBA (PLASMA) 

1 Imprimantă multifuncţională Color 

1 DVDR (sistem supravegheat video) 

1 Notebook 

1 HDD Extern 

1 Ap foto, încărcător + acumulatori 

Stick 8 GB, 16 GB, 16 GB – USB 3 

1 CD-player 

1 Telefon Motorola (Romtelecom) 

1 Tabletă 

1 Copiator Ricoh Aficio MP C3001(Color) 

1 Videoproiector 

4Laptopuri 

1 Laptop Română 

 

Birou  Secretariat 

5 PC  + 5 Monitoare TFT + 4 boxe 

1 UPS 

1 HDD-Extern 

1 Imprimantă EPSON  – matricială 

1 Copiator Xerox Workcenter 5222 

1 Imprimantă multifuncţională CANON I-

SENSYS MF4120 

3 Tablete (3 defecte) 

1 Stick 

1 Copiator Ricoh Aficio MP C2500(Color) 

1 Copiator Konika Minolta bizhub 350 

(defect - pivnita) 

1 Imprimantă jet HP 1280(Color) 

1 Imprimantă Canon 

 

Sala  Profesorală 

2 PC + Monitor TFT 

1 Copiator RICOH Aficio 2022 

2 Swich TP – Link  

1 TV LG (plasmă) 

1 Copiator Konika Minolta bizhub 185 

 

Coridor 

1 PC  + Monitor ASUS  TFT 

1 Imprimantă CANON I-SENSYS LBP 

3360 

Copiator Ricoh Aficio 

 

Birou  Director Adjunct 

 1 PC + Monitor Benq 

1 Notebook Evolio 

2 Laptop HP, ASUS 

1 Videoproiector Benq 

1 Imprimantă CANON LBC 5050 (color) 

1 Imprimantă CANON Prisma IP1500 (jet) 

1 Cameră filmat Sony (mini casetă) 

1 Aparat foto Olimpus 

1 UPS (defect - pivnita) 

1 HDD – Extern 

1 Stick 1 GB 

2 Flipchart 

 

Birou  Contabilitate 

3 PC + Monitor TFT 

1 PC Dell (calculatorul integrat in monitor) 

2 UPS 

1 Imprimanta Canon Multifunctional Laser 

1 Imprimanta Canon LaserJet 

1 Imprimanta CANON I-SENSYS (Laser) 

2 Imprimante Matriciala (1 defecta) 

1 Tabletă 

1 Imprimantă HP color cerneală 

 

Cabinet Consiliere 

2 PC + 2 Monitoare TFT (monitoarele 

defecte) 

1 Videoproiector + 1 ecran proiecţie 

1 multifuncţional laser CANON MF 3240 

2 Imprimantă jet HP  

1 Retroproiector 

1 Laptop 

 

 

mailto:textilneuman@yahoo.com
http://www.liceul-neuman.ro/


Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman’’ Arad 

Str. Sava Tekelija, nr. 1 

Tel. 0257-281.942;   Fax. 0257- 280.887 

E-mail:  textilneuman@yahoo.com,   www.liceul-neuman.ro 

 

136 

 

CEAC 

1 PC + Monitor TFT 

1 Laptop 

1 tableta 

1 Imprimantă Canon I-sensys MF211 

 

Birou  Contabilitate Atelier 

2 PC  + monitor TFT + monitor CRT 

1 Imprimanta Matriciala Epson FX1170 

1 Imprimanta HP Laser 

 

Sala 4 – (Limba Română)  

Videoproiector 

TV Hitachi 

 

Sala 6 – Servicii  

1 Laptop ASUS (defect) 

1 Laptop 

1 Videoproiector  

TV Hitachi 

 

Sala 7 – Istorie – Geografie  
1 Videoproiector Benq + 1 ecran proiecţie 

1 Imprimantă CANON L11121E laser 

1 Laptop ASUS  

1 Laptop Lenovo 

1 Televizor Hzundai 

1 DVD – Player LG 

1 Retroproiector 

1 Videoplayer  

1 PC Delux + Monitor Horizon 

TV Hitachi 

 

Sala 9 – Matematică  

1 Videoproiector + 1 ecran proiecţie 

1 Laptop   TV Hitachi 

 

Sala 10  

TV Hitachi 

 

Sala 11 – Design Vestimentar 

1 PC + Monitor TFT 

1 Videoproiector + 1ecran proiecţie 

1 Laptop  

2 Retroproiectoare 

1 Imprimantă Lexman 

 

 

Sala 2 

2 TV + 1 DVD – player 

1 PC Delux + monitor ViewSonic 

1 Videoproiector 3M 

1 Retroproiector 

1 Imprimanta HP 

1 casetofon cu cd 

1 Videoplayer cu casetă 

1 Ecran proiecție (posibil de la Mate) 

1 Copiator OCE MP 1020 (defect ) 

1 TV LG (cu tub)(cancelarie) 

1 imprimantă Samsung laser (defect) 

4 PC +3 Monitoare (defecte) 

 

Sala 13 – Confecţi textile 

1 PC + Monitor TFT 

1 Imprimantă CANON I-SENSYS laser 

1 Radiocasetofon JVC 

TV Hitachi 

 

Sala 14  

TV Hitachi 

 

Sala 16  

TV Hitachi 

 

Sala 17  

TV Hitachi 

 

Sport 

1Radiocasetofon cu caseta si DVD 

 

Biblioteca 

2 PC + Monitor 

1Imprimanta HP LaserJet 

 

Ateliere școală 

3 PC  + 3 Monitoare TFT 1 Boxe 

1 TV Orion  

 

Laborator  Chimie 

2 PC + 2 Monitor TFT 

1 Imprimantă jet CANON L11121E 

1 Retroproiector 
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Laborator Informatică 1 sala 5 

24PC IBM (7defecte)+ Monitoare (Trânc) 

Monitoarele IBM (pivnita) 

1 Server + Monitor (defect) 

2 PC +1 Monitor TFT 

1 Multifuncţional RICOH Aficio MP  

1 Smart Board 

1 Videoproiector SANYO 

2 PC (Fără Monitor) (biblioteca) 

1 Copiator Toshiba Studio 160 (defect – 

pivniță) 

1 scaner 

 

Laborator Biologie 

1Videoproiector 

 

Laborator Informatică 2 sala 15 

25 PC Lenovo + 25 Monitoare Lenovo 

1 PC + Monitor TFT 

1Videoproiector Epson + 1ecran proiecţie 

1Imprimanta HP 3650 

1Imprimanta HP Jet D2360 

1 Imprimantă multifunțională 

 

Aterier Birou 

1PC  + Monitor TFT+ 1Boxe Atec 

1Imprimantă Canon L11121E 

1Modem Zte 1Modem WL – 520 GC 

1Videoproiector + 1Ecran proiecţie 

1 Imprimantă multifuncțională 
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ANEXA 6 

 

 

                                                                   Situația școlarizării 

 

 

NIVELURI DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

Plan aprobat  

2013-2014 

Realizat 

 2013-2014 

Realizat 

 2014-2015 

Realizat 

 2015-2016 

Realizat 

 2016-2017 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

A. ÎNVĂȚĂMÂNT 

LICEAL 

          

1. Clasa   a IX a zi 5 140 4 117 4 102 4 334 3 89 

2. Clasa a IX a seral - - - - - - - - - - 

3. Clasa a IX a 

frecvență redusă 

- - - - - - - - - - 

4. Clasa a IX a zi pentru 

elevi cu deficiențe 

- - - - - - - - - - 

5. Clasa a XIIa seral 

ruta progresiva 

1 28 1 28 - - - - - - 

6. Clasa a XII a ruta 

progrsiva pentru elevi 

cu deficiențe 

- - - - - - - - - - 

7. Clasa a XI a seral ruta 

directă 

- - - - 1 28 1 21 1 28 

B. ÎNVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL 

          

1.Clasa a X a 

învățământ profesional 

zi cu durata 2 ani 

- - - - 1 19 - - - - 

2.Clasa a IX a 

învățământ profesional 

zi cu durata 3 ani 

- - - - - - 1 17 1 30 

3.Stagii de pregătire 

practică – înv. de masă 

- - - - - - - -  - 

4. Stagii de pregătire 

practică-înv. Special 

- - - - - - - -  - 

C. ÎNVĂȚĂMÂNT 

POSTLICEAL-total 

- - - -      - 

Din care: - - - -      - 

1. Anul I înv.postliceal 

cu finanțare de la buget 

- - - - - - - -  - 

2.Anul I înv. de maiștri 

cu finanțare de la buget 

- - - - - - - -  - 

D. ÎNVĂȚĂMÂNT 

POSTLICEAL pentru 

elevi cu deficiențe 

- - - - - - - -  - 
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ANEXA 7 

 

Harta parteneriatelor 2016– 2017  

 

DOMENIUL  de formare 

profesională1) 

CLASA /  

AN DE STUDII 

INVATAMANT 

DE ZI 2) 

Calificarea3) 

Număr de 

elevi 

şcolarizaţi4) 

Denumirea completă   

a partenerului de practică cu 

care esteîncheiată convenţie 

de practică5) 

Nr. de elevi 

repartizați în 

practică 6) conform 

convențiilor cu 

agentul economic / 

instituția publică 

parteneră 

Observaţii 9) 

Industrie textilă şi pielărie 

a IX-a 

 

84 

SC MODA SA 14 angajare absolventi 

Industrie textilă şi pielărie 
 

SC ARCOOM SRL ARAD 13 
disponibilitate 

angajare 

Industrie textilă şi pielărie 
 

SC ELLIS SA ARAD 2  

Comerţ 
 

SC KAUFLAND SRL 10  

Comerţ 
 

SC BENDEA SRL 5  

Comerţ 
 

SC CERNA SRL 6  

Comerţ 
 

SC ROMÂNIA 

HYPERMARCHE CORA 
10 

 

Estetica şi igiena corpului 

omenesc  
ARTEDRO TEAM SRL 6 

 

Estetica şi igiena corpului 

omenesc  
SC MANOLO SRL 7 

 

Estetica şi igiena corpului 

omenesc 

 
 

STUDIO  LOREAL SRL 6 
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Estetica şi igiena corpului 

omenesc  
STUDIO MISTIC SRL 7 

 

Estetica şi igiena corpului 

omenesc  
PFA DIVA 5 

 

Industrie textilă şi pielărie 

a X-a 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

56 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SC MODA SA 18  

Industrie textilă şi pielărie   SC ARCOOM SRL ARAD 15  

Industrie textilă şi pielărie   SC ELLIS SA ARAD 3  

Comerţ   
SC ROM'ÂNIA 

HYPERMARCHE CORA 
10 

 

Comerţ   SC KAUFLAND SRL 8  

Estetica şi igiena corpului 

omenesc 
  ARTEDRO TEAM SRL 6 

 

Estetica şi igiena corpului 

omenesc 
  PFA DIVA 4 

 

Estetica şi igiena corpului 

omenesc 
  PFA CLAUDIO 5 

 

Estetica şi igiena corpului 

omenesc 
  STUDIO LOREAL SRL 4 

 

Estetica şi igiena corpului 

omenesc 
  SC ATENDEN SRL 5 

 

Estetica şi igiena corpului 

omenesc 
  CLAZO STUDIO STYLE 4 
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DOMENIUL  de formare 

profesională1) 

CLASA /  

AN DE STUDII 

INVATAMANT 

DE ZI 2) 

Calificarea3) 

Număr de 

elevi 

şcolarizaţi4) 

Denumirea completă   

a partenerului de practică cu 

care esteîncheiată convenţie 

de practică5) 

Nr. de elevi 

repartizați în 

practică 6) conform 

convențiilor cu 

agentul economic / 

instituția publică 

parteneră 

Observaţii 9) 

Industrie textilă şi pielărie 

a XI -a 

 

 

 

 

 

 

 

 

tehnician  designer 

vestimentar 

56 

 

SC MODA SA 20 

 Industrie textilă şi pielărie SC ARCOOM SRL ARAD 21 

 
Comerţ 

 

SC ROMÂNIA 

HYPERMARCHE CORA 
16 

 

Comerţ 
tehnician în achiziţii 

şi contractări 
  SC KAUFLAND SRL 15 

 

Estetica şi igiena corpului 

omenesc 

coafor stilist 

60 

  

  

  

  

PFA GUIA 5 
 

Estetica şi igiena corpului 

omenesc 
SC MONACO SRL 6 

 

Estetica şi igiena corpului 

omenesc 
CLAZO STUDIO STYLE 6 

 

Estetica şi igiena corpului 

omenesc 
ARTEDRO TEAM SRL 5 

 

Estetica şi igiena corpului 

omenesc 
PFA DIVA 4 
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a XII -a 

tehnician designer 

vestimentar 
50 

SC MODA SA 16  

  SC ARCOOM SRL ARAD 17  

  

tehnician în achiziţii 

şi contractări 
  

SC KAUFLAND SRL 10  

  SC CERNA SRL 4  

  
SC ROMÂNIA 

HYPERMARCHE CORA 
11 

 

Estetica şi igiena corpului 

omenesc 
  coafor stilist 23 PFA GUIA 4 

 

        SC MONACO SRL 6  

        CLAZO STUDIO STYLE 4  

        ARTEDRO TEAM SRL 5  

        PFA DIVA 4  

 

 

 

 

Anexa 8 Activitatea de formare si perfectionare Atasat format xls list
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