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Partea 1 
 

CONTEXTUL 

 

Viziunea şcolii 
 
    Liceul Tehnologic KÓS KÁROLY din Miercurea Ciuc urm re teăs ăofereăservicii care 

auă laă baz ă calitateaă înă educa ie,ă performan ă înă preg tireaă profesional ,ă promovareaă

valoriloră europene,ă egalitateaă şanseloră pentruă to iă participan iiă laă procesă şiă facilitareaă

înv riiăpeătotăparcursulăvie ii. 

Misiunea şcolii 
 
        „Dinăpiatr ă iălemnălocuin ...dinăcuvinteăcetate.”ăKós Károly 
 
       Liceul Tehnologic KÓS KÁROLY areămisiuneaădeăaăasiguraăoportunit iăînăeduca ie, 

înv mânt şiăpreg tireăprofesional ăde calitateăînădomeniulăconstruc iilor,ăinstala iilorăşiă

lucr riloră publice,ă în profilul arte vizuale, precumă şiă înă profilulă protec iaă mediului,ă

accentuândă cuă prec dereă atingereaă unoră performan eă profesionaleă careă s ă seă afleă înă

concordan ăcuăstandardele europene.  

Profilul actual al şcolii 
 

Liceul Tehnologic „KósăKároly”ădinăMiercurea-Ciuc,ăteritorial,ădeserveşteăoăzon ă

deăaproximativă2ă000ăkilometriăp tra i,ăceăcuprinde:ăDepresiuneaăCiucului,ăDepresiuneaă

CasinuluiăşiăzonaăGhimeşului. 

Este o unitateăşcolar ăcareăasigur ăpreg tireaăteoretic ăşiăprofesional ădeănivelul 3 

şiă 4,  prin  şcoal ă profesional ă şiă liceu tehnologic cu profil tehnic înă specializ riă dină

domeniul construc iilorăşiălucr rilorăpublice, profil arte vizuale cu specializarea desenator 

tehnică pentruă arhitectur ă şiă design,ă precumă şiă înă profilă resurseă naturaleă şiă protec iaă

mediului cuăspecialilazareaătehnicianăecologăşiăprotec iaăcalit iiămediuluiăşiăînv mântă

postliceal dină domeniulă construc iiloră şiă lucr riloră publice, respectiv tehnician cadastru 

funciar - topograf. În înv mântulăprofesional cuădurataădeă3ăaniăeleviiăsuntăcalifica iăînă

meseriile zidar- pietrar-tencuitor, dulgher-tâmplar-parchetar, respectiv instalator- 

instala iiă tehnicoă sanitareă şiă deă gaze.ă Preg tireaă profesional ă esteă asigurat ă înă ateliereleă
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şcolii,ă precumă şiă printr-oă strâns ă colaborareă cuă unit ileă economiceă dină domeniulă

construc iilor,ăprotec ieiămediuluiăşiăproiect riiăconstruc iilor. 

Personalulă didactică esteă permanentă preocupată deă perfec ionare,ă parcurgândă în 

paralelăcuăob inereaăgradelorădidacticeăşiăstagiiădeăformareăînădomeniileădeăspecialitateăşiă

metodic .ăăă 

Investi iileă dină bugetulă deă stată precumă şiă eforturileă depuseă prină participareaă laă

diferiteăconcursuriădeăproiecteăaăf cutăcaăbazaămaterial ăaăşcolii s ăseădezvolte,ăexistândă

condi iileădeăbaz ăpentruăbunaădesf şurareăaăpreg tiriiăteoreticeăşiăpracticeăaăelevilor. 
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        Aria de şcolarizare al Liceului Tehnologic „Kós Károly” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ciucul de Sus 

2. Ciucul de Jos 

3. ZonaăGhimeşului 

4. Zone învecinate 
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Mediul de provenien ă al elevilor din Liceului Tehnologic „Kós Károly” 
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Analiza rezultatelor şi evolu iilor 

 

Analiza rezultatelor laăsfârşitulăăanuluiăşcolară2014-2015 

 

Procentulădeăpromovabilitateăînăanulăşcolară2014 -2015 a fost de 98,19% la liceu, 

92,45șălaă coalaăprofesional ărespectivă92,85 la scoala postliceala. 

Dintre elevii absolven iă laă cursurileă deă ziă 35,51% au promovat examenul de 

bacalaureat.ă Laă înv mântulă profesională şiă liceulă tehnologică to iă eleviiă auă ob inută

certificatulădeăcalificareăprofesional ăşiă76,92 șălaăfilieraăvoca ional . 

 Situa iaălaăterminarea anuluiăşcolar esteăurm toarea:  

- 35șăcontinu  studiileălaăuniversit iăşiăînăşcoliăpostliceale 

- 23șăangaja i 

- 5șăpleca iăînăstr in tate 

- 15șăşomeri 

- 21șănemonitoriza i 

- 1% repetent 

Analiza rezultatelor laăsfârşitulăăanuluiăşcolară2015-2016 
 

Procentul de promovabilitateăînăanulăşcolară2015-2016 a fost de 97,87 % la liceu, 

93,89șălaă coalaăprofesional ărespectivă100șă la scoala postliceala. 

Dintreă eleviiă absolven iă laă cursurileă deă ziă 41,30% au promovat examenul de 

bacalaureat.ă Laă înv mântulă profesională şiă liceulă tehnologică to iă eleviiă auă ob inută

certificatulădeăcalificareăprofesional ăşiă83,33ășălaăfilieraăvoca ional . 

Situa iaădup ăabsolvireăal liceului esteăurm toareaă 

- 35șăcontinu ăstudiileălaăuniversit iăşiăînăşcoliăpostliceale 

- 23șăangaja i 

- 5șăpleca iăînăstr in tate 

- 15șăşomeri 

- 21șănemonitoriza i 
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Dezvoltarea bazei materiale    
 

Înăscopulărealiz riiăunorăserviciiăeduca ionaleădeăcalitateăşiăalăofeririiădeăşanseăegaleăînă

dezvoltareă şiă inser ieăprofesional ă tuturoră elevilor,ă cuăsprijinireaăMinisterulăEduca ieiă şiă

Cercet riiă în anul 2009 şcoalaănoastr ăaăob inută fonduriăpentruădotareaă laboratoarelorăşiă

cabineteloră dup ă cumă urmeaz :ă dot riă pentruă laboratorulă deă biologie, chimie, fizica, 

respectiv extinderea sistemului de alarma,ăechipamenteăsportive,ăbibliotec ,ămijloaceăfixe.  

 Din bugetul local în fiecare an au fost alocate sume pentruălucr riădeărepara ii,ăpentruă

schimbareaă ferestrelor;ă zugr veli,ă igienizare,ă dezinfect riă înă incintaă şcolii,ă înă cantin , 

internate şiăînăsalaădeăsport.ăÎnăcursulăanuluiăauăfostăefectuateărepara iiăşiăzugr veliăînăs li,ă

în camerele internatului,ă coridoareă şiă grupuriă sanitareă (zugr veli,ă vopsitorii,ă şlefuireaă

parchetuluiă şiă l cuire,ă montareaă lambriului,ă schimb riă deă calorifere,ă lucr riă deă repara iiă

curente). Înăanulă2014ăsalaădeăsportăaă fostă reabilitat ă înă totalitateăşiă s-au creat locuri de 

parcareăprină asfaltareaă terenuluiădeă lâng ă salaădeă sport. În anul 2015 au fost reabilitate 

grupurileăsanitareădinăcl direaăliceuluiăşiăvestiarulădinăcl direaăcantinei.ăÎn anii 2015-2016 

s-aăcontinuatădotareaăcuămobilieră(paturiăşiădulapuri)ăăaăcamerelorădinăceleădou ăinternate.ă

În anul 2016 s-aărecondi ionatăsistemulătermicădinăcl direaăliceuluiăşiăs-auăefectuatălucr riă

deărepara iiălaăparchetulădinăsalaăfestiv .ăS-aăachizi ionatăparchetălaminatăpentruăcamereleă

de internat.  

Laăsfârşitulăanuluiă2008 firmele contractante în cadrul Programului SAM au devansat 

lucr rileă înăvaloareădeă968ă000ăRONăf r ă acordulă conducerii unit iiă deă înv mânt. În 

anul 2009 nu s-au alocat fonduri de Guvern, astfelăc ăinvesti iaăaăfostăblocat ăşiădatoriileă

nu au putut fi achitate. Laă sfârşitulă anuluiă 2010ă s-au alocat 250 000 lei pentru plata 

datoriilor, iar în anul 2014 s-au achitat datoriile acumulate, dar investi iaă nuă aă fostă

continuat .  

 Şcoalaă aă avută şiă venituriă extrabugetareă careă auă provenită dină diferite proiecte, 

contravaloareaălucr rilorăexecutateădeăeleviălaălocurileădeăpractic ăşiădinădiferiteăînchirieri 

şiătaxeădeăsal .ă 

În cursul anului 2016 s-a derulat proiectulădeădotareăaăcelorătreiăateliereăaleăşcolii:ă

atelierulă deă zid rie,ă atelierulă deă tâmpl rieă şiă ceaă de instala iiă cuă titlul: A Kós Károly 

Szakközépiskola 3 tanműhelyének fejlesztése, korszerűsítése în valoare de 14 millioane de 
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forin i. Prin acest proiect s-auăachizi ionatămaşini,ăunelte,ă sculeăşiămaterialeăpentruăceleă

treiăateliere,ărespectivămobilierăşiădotareăcuăproiectoareăînătreiăs liădeăclas .   

Consiliulă Jude eană Harghitaă aă alocată 90ă 000ă deă leiă pentruă creştereaă calit iiă

înv mântuluiăprofesional,ădinăcareăs-auăachizi ionatăsculeăelectriceăşiămecanice,ădulapuriă

metaliceăşiăb nciăpentruăvestiareleăatelierelor. 

Un alt proiect semnificativ a constituit proiectulă Olimpiadeleă Kauflandă şcoalaă

noastr ă aă ob inută 90ă 000ă deă leiă dină careă amă achizi ionată videoproiectoare,ă copiator,ă

calculatoare,ă sistemă deă amplificareă înă salaă festiv ,ă scauneă înă salaă festiv ,ă dic ionare, 

echipamenteă sportiveă şiă deă laborator,ă ă stereomicroscopă cuă camer ă video,ă planşeteă deă

desen,ă studioă foto,ă b nciă interioare,ă mobilieră deă gr din ă şiă planteă ornamentaleă pentruă

curteaăşcolii.ă 

Activit i culturale, distractive : 
 

 Serbareaăzileiădeănaştere a lui Mihai Eminescu 

 Ziuaămondial ăaăapeiă-  activit iăecologice 

 Ziuaămondial ăaăp mântuluiă- activit iăecologice 

 Zilele Scolii „KósăKároly” 

 comemorareaăzileiădeănaştereăaăluiă„KósăKároly” 

  balulăp rin ilor 

 Bursa Liceelor 

 Serbarea Majoratului 

 Balul Bobocilor 

 comemorarea zilei de 15 martie 

 carnavalulăşiăpetrecereaădeăsfârşitădeăanăşcolar 

 Ultimulăclopo el 

RezultateălaăConcursuriăşiăConferin eă 
 

- Conferin e:ă la Conferin aă constructoriloră cuă temaă „P strareaă patrimoniuluiă

construit”ă eleviiă şcoliiă noastreă auă ob inută loculă I.,ă laă Conferin eleă

Interna ionaleă pentruă eleviiă dină liceeleă deă construc iiă organizată deă Portaă

Speciosaăamăparticipatăcuăsucces,ăob inândărezultateăbuneăşiăfoarteăbune:ăloculă

Iă laăSzekesfehervară (Ungaria,ă2006)ă şiăSfântuăGheorgheă (2005),ămen iune la 
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Ogyala (Slovacia, 2007), locul III. respectiv Premiul special pentru machet 

(Miskolc, 2008), locul I. (Odorheiu Secuiesc 2011), Losonc (2013 locul III.), 

Gyor (2014), Vac (2016 - mentiune)  

- Olimpiade tehnice: men iuneăşiăloculăIVă2015ăşiă2016 

- TUDEK (Conferin aăŞtiin ific ăaăElevilorădinăArdeal)ăloculăIIIă(2004),ăloculăIă

(2007), Locul II. şi locul III, locuri I – III: 16 elevi cuăoptă lucr riă înădiferiteă

sec iiă(Miercurea Ciuc, 2011), Timisoara - locul I (2013), Oradea- locul I, III 

(2014), Miercurea Ciuc (2015) - locul II, III, Cluj Napoca (2016) - locul I 

- TUDOKă (Conferin aă Ştiin ific ă Na ional ă aă Elevilor)ă organizată laă Godolloă

(Ungaria): locul I (2008); Tatabanya 2014- mentiune, Szolnok 2016- locul II. 

- Concurs de eseuri organizat de Casa Universitarilor din Budapesta – locul I 

(2005)ăşiăloculăIIIă(2006),ălocul II (2011), locul II (2014), locul II (2016) 

- Concursădeăeseuriă„TermészetăVilága”ă– locul II şiăIIIă(Budapesta,ă2011) 

- Concursul de postere stiintifice– locul I (Budapesta, 2016) 

- Concursulăjude ean deăbiologieăşiăprotec iaămediuluiă„CsurosăIstvan”ă– locul I 

(2008.), locul III (2016) 

Rezultatele întrecerilor sportive 
 

   Eleviiă liceuluiă înă fiecareă ană particip ă cuă succesă laă competitiileă sportiveă siă

campionateăob inandălocurileăI-III la baschet feminin,ăăbaschetăb ie i,ăăminifotbal,ă

tenisădeămas ,ăăfotbal,  alergare,ăbiciclet .ă 

 

Proiecte educa ionaleăşiăparteneriate 
 

- Mobilitate VET: 18 elevi dină clasaă XIIă protec iaă mediuluiă şiă 4ă profesoriă auă

participat în 2015 la mobilitate in cadrul proiectului European Erasmus +  în 

Portugalia 

- concursul de proiecte Határtalanul! :  şcoalaănoastr  a luat parte ca partener în  

proiecte cu diferite licee din Ungaria: 4 proiecte în 2015, 7 proiecte în 2016, 5 

proiecte castigate pentru anul 2017. 

- Proiectul Diakutaztatási Program- Rákoczi Szövetség: o deplasare in fiecare an 
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Perfec ionareaăcadrelorădidactice  

 

Profesorii din Liceul Tehnologic „Kósă Károly”ă  în fiecare an au participat, 

respectiv s-au înscris laădiferiteăperfec ion ri:ădefinitivat, gradul didactic IIă şiă Iă iar unii 

colegi la cursul deăperfec ionareăCOMPAS iăAXE.ăMul iăcolegiăauăluatăparteălaăcursurileă

Academieiădeăvar ăBolyaiăsauălaăalteăformeădeăperfec ion ri. 

AsigurareaăCalit iiă 
 

Comisiaă pentruă Evaluareaă şiă Asigurareaă Calit iiă înă Liceul Tehnologic „Kósă

Károly”ă Miercureaă Ciuc,ă denumit ă înă continuareă CEAC,ă esteă înfiin at ă înă temeiulă

Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 75/12.07.2005ă privindă asigurareaă calit iiă

educa iei,ă aprobat ă cuă complet riă şiă modific riă prină LEGEAă nr.87/13.04.2006,ă cuă

modific rileăulterioare.  

Obiectivele CEACădinăinstitu iaădeăînv mântăpreuniversitarăLiceul Tehnologic 

„KósăKároly”ăsuntă: 

a) îmbun t ireaăcalit iiăîntregiiăactivit iădinăşcoal ; 

b) asigurareaă inform riiă şiă evaluareaă satisfac ieiă grupuriloră semnificativeă deă

interes (elevi, p rin i,ăcorpăprofesoral,ăcomunitateălocal )ă; 

c) revizuireaă şiă optimizareaă politiciloră şiă strategiiloră educa ionaleă deă laă nivelulă

unit iiăşcolare; 

 

 Atribu iile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calită ii sunt: 

a.)ărealizeaz ăevaluareaăintern ăaăşcolii,ăpeăbazaăstandardelorădeăfunc ionareăşiăaă

celor de calitate; 

              b.)ăpropuneăoăstrategieădeăîmbun t ireăaăcalit iiăînăunitateaădeăînv mânt; 

              c.)ăimplementeaz ăsistemulădeămanagementăalăcalit ii. 

              d.)ăelaboreaz ăşi coordoneaz ăaplicareaăprocedurilorăşiăactivit ilorădeăevaluareăşiă

asigurare aăcalit ii,ăaprobateădeăconducereaăorganiza ieiăfurnizoareădeăeduca ie,ăconformă

domeniilorăşiăcriteriilor: 

   e.)ăelaboreaz ,ăanual,ăunăraportădeăevaluareăintern ăprivindăcalitateaăeduca ieiăînă

organiza iaă respectiv .ăRaportulăesteăadusă laăcunoştin aă tuturorăbeneficiarilorăprină

afişareăsauăpublicareăşiăesteăpusălaădispozi iaăevaluatoruluiăextern; 

f.) elaboreaz ăpropuneriădeăîmbun t ireăaăcalit iiăeduca iei; 



 13 

g.) coopereaz ăcuăagen iaăromân ăspecializat ăpentruăasigurareaăcalit ii,ăcuăalteă

agen iiă şiă organismeă abilitateă sauă institu iiă similareă dină ar ă sauă str in tate,ă

potrivit legii 

h.) elaboreaz ăgraficulăanualădeăefectuareăaămonitoriz rilorăşiăaăevalu riiă 

i.) informeaz ă conducereaă unit ii,ă I.S.J.Harghita,ă Ministerulă Educa iei,ă

Cercet riiă şiă Inov rii,ă ARACIPă privindă monitoriz rileă efectuateă laă nivelulă

unit iiădeă înv mântăpreuniversitar,ăpeăbazaăstandardelor,ă standardelorădeă

referin ,ă precumăşiă aă standardelorăproprii,ă specificeăunit iiă de înv mântă

preuniversitară; 

   CEACă de ineă toateă materialeleă informativeă despreă sistemulă deă managementă ală

calit iiă transmiseă înă sistem,ă fiindă obligat ă s ă prelucrezeă informa iaă primit ă şiă s ă oă

diseminezeă înă şcoal ,ă c treă Consiliulă deă administra ie,ă c treă celelalte cadre didactice, 

c treăp rin i,ăc treăeleviăetc. 

   CEACă elaboreaz ă documenteă cumă ară fi:ă proceduriă pentruă asigurareaă calit ii,ă

graficulă anuală deă efectuareă aămonitoriz riloră şiă aă evalu rii,ă propuneriă deă îmbun t ireă aă

calit iiăeduca iei,ărapoarteădeăevaluareăintern ,ăchestionare,ăghiduriădeăobserva ie,ărapoarteă

scrise,ădiferiteăfişeădeăapreciere. 
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 Indicatori de context 

Contextul de politici relevante pentru educa ie si formare  profesională 

 

 Contextul european 

 

Educa iaăşiăformareaăprofesional ,ăînăstrâns ăleg tur ăcuăpoliticileădeăocupareăaăfor eiădeă

munc ,ăconstituieăunaădintreăcomponenteleăprioritareăaleăpoliticilorăşiăprogramelorăUE.ăă 

In mai 2009, Consiliul pentru educatie1 a adoptat concluziile pentru definirea unei agende 

politice pentru decada post-Lisabona – „EducationăandăTrainingă2020"ă(„ET 2020”).ă 

ET 2020 – cadrulăstrategicăpentruăcooperareaăeuropean ăînădomeniulăeduca ieiă iăform riiă

profesionale in perspectiva anului 2020 – stabileste 4 obiective strategice si 5 

benchmrark-uri. 

Obiectiveăstrategiceăpentruăcooperareaăeuropean ăînădomeniulăeduca ieiă iăform riiă

pentruăperioadaăpân ăînă2020: 

a.  Realizarea în practică a învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității. 

Vizeaz ,ăprintreăaltele: •ăStrategiiădeăînv areăpeătotăparcursulăvie ii  • Instrumente de 

referin ă europene  •ă Parcursuriă educa ionaleă maiă flexibile  •ă Valorizareaă educa ieiă

non-formaleă iă informaleă •ă Calitateaă sistemeloră deă orientareă iă consiliereă •ă 

Dezvoltareaăunorănoiăformeădeăînv areă iăutilizareaăunor noi tehnologii de predare-

înv areă•ăMobilitateăînăscopăeduca ională(cursan i,ăprofesori,ăformatori). 

b. Îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării.  

Vizeaz ,ă printreă altele:ă •ăCompeten eleă deă baz ă (alfabetizare,ămatematic ,ă tiin ă iă

tehnologie,ăcompeten eălingvistice)ăă•ăDezvoltareaăprofesional ăaăcadrelorădidactice,ăaă

formatoriloră iăaămanagerilorădinăeduca ieă•ăAsigurareaăcalit iiă•ăUtilizareaăeficient ă

iădurabil ăaăresurselor 

c. Promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active.  

                                                 
1 ConcluziileăConsiliuluiădină12ămaiă2009ăprivindăunăcadruăstrategicăpentruăcooperareaăeuropean ăînă
domeniulăeduca ieiă iăform riiăprofesionaleă(„ETă2020”) 
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Vizeaz ,ă printreă altele: •ă Programeă remediale,ă deă prevenireă iă recuperareă p r siriiă

timpuriiăaă coliiă•ăEduca iaă iăîngrijireaătimpurieă•ăEchitateă iădiversitate 

d.  Stimularea creativității și inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate 

nivelurile de educație și formare.  

Vizeaz ,ăprintreă altele:ă •ăParteneriateleă întreămediulădeă afaceri,ă educa ieă iă formareă

profesional ,ă cercetareă •ă Competen eleă transversale-cheie,ă educa iaă antreprenorial ,ă

alfabetizareaădigital ă•ăMediiădeăînv areăinovatoare. 

Benchmark-uri pentru 2020, adoptate in cadrul ET 2020: 

1) Pân ăînă2020,ăînămedieăcelăpu ină15ășădintreăadul iăarătrebuiăs ăparticipeălaă

programeleădeăînv areăde-aălungulăvie ii2. 

2)  Pân ăînă2020,ăprocentulăpersoanelorăcuăvârstaădeă15ăaniăcuăcompeten eăsc zuteădeă

citire,ămatematic ă iă tiin eăexacte3 arătrebuiăs ăfieămaiămicădeă15ăș. 

3) Pân ăînăanulă2020,ăpropor iaăpersoanelorădeă30-34 de ani care au absolvit 

înv mântulăter iar4,ăarătrebuiăs ăfieădeăcelăpu ină40ăș. 

4) Pân ăînă2020,ăpropor iaăabandonuluiă colarătimpuriuădinăsistemeleădeăeduca ieă iă

formareăarătrebuiăs ăfieăsubă10ăș.ă 

5) Pân ăînă2020,ăcelăpu ină95ășădintreăcopiiiăcuăvârstaăcuprins ăîntreă4ăaniă iăvârstaă

pentruăînscriereaăobligatorieălaă coalaăprimar ăarătrebuiăs ăbeneficiezeădeăeduca ieă

pre colar . 

Benchmark-urileă3ă iă4ădeămaiăsus,ăadoptateăînăcadrulăETă2020,ăauăprimităapoiăoă iămaiă

mareă importan ăprină includereaă loră întreă celeă 5ă obiectiveămajoreă (headlineă targets)ă aleă

strategieiă careă define teă dezvoltareaă economico-social ă aă Europeiă pentruă anul 2020 

(Strategia Europa 2020 pentru cre tereăinteligent ,ăecologic ă iăfavorabil ăincluziunii). 

Strategia EUROPA 20205 propune o nou ăviziuneăpentruă economiaă social ădeăpia ă aă

Europei,ăcareăs ăajuteăUniunea,ăs ă ias ădinăcrizaăeconomic ăşiăfinanciar  şiăs ăedificeăoă

                                                 
2 Adic ăprocentulădinăpopula iaăcuăvârsteăcuprinseăîntreă25ă iă64ădeăaniăcareăaăparticipatălaăprogrameădeă
educa ieă iăformareăînăceleăpatruăs pt mâniăcareăauăprecedatăanchetaă(Eurostat,ăStudiulăprivindăfor aădeă
munc ).ă 
3 Surs :ăOCDE/PISA 
4 NivelurileăISCEDă5ă iă6ă(EUROSTAT,ăUOE). 
5 Adoptat ădeăComisiaăEuropean ăînă3ămartieă2010ăşiădeăConsiliulăEuropeanăînă17ăiunieă2010. 
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economieăinteligent ,ădurabil ăşiăfavorabil ăincluziunii,ăcuăniveluriăridicateădeăocupareăaă

for eiădeămunc ,ăproductivitateăşiăcoeziuneăsocial . 

Europa 2020 propune treiăpriorit i careăseăsus inăreciproc: 

- creştereăinteligent :ădezvoltareaăunei economiiăbazateăpeăcunoaştereăşiăinovare; 

- creştereădurabil :ăpromovareaăuneiăeconomiiămaiăeficienteădinăpunctulădeăvedereă

alăutiliz riiăresurselor,ămaiăecologiceăşiămaiăcompetitive; 

- creştereăfavorabil ăincluziunii:ăpromovareaăuneiăeconomiiăcuăoărat ăridicat ăaă

ocup riiăfor eiădeămunc ,ăcareăs ăasigureăcoeziuneaăsocial ăşiăteritorial . 

 

Peăbazaăacesorăpriorit i,ăstrategia UE define teăurm toareleăobiective principale pentru 

deceniul 2010-2020: 

 Rataă deă ocupareă aă popula ieiă cuă vârstaă cuprins ă întreă 20ă iă 64ă deă ani,ă s ă

ajung ălaăcelăpu ină75ș6.  

 Alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare 

 Obiectivulă“20/20/20”: reducereaăcuă20șăaăemisiilorădeăgazeăcuăefectădeăser ăfa ă

deă1990,ă sauă cuă30ș,ădac ă exist ă condi iiă favorabileă înă acestă sens,ă ă creştereaă laă

20% aăponderiiă energieiă regenerabileă înă consumulă finală deă energie,ă creştereaă cuă

20șăaăeficien eiăenergetice,ăcomparativăcuă1990 

 Reducereaărateiăabandonuluiă colarătimpuriu7 la maximum 10%8 iăcre tereaă

procentajuluiăpersoanelorăcuăvârstaăcuprins ă întreă30ă iă34 de ani cu studii 

superioare laăcelăpu ină40ș9 în 2020; 

 Reducereaăcuă25șăaăpopula ieiăaflateăsubăpragulădeăs r cie10 

 

 Strategia UE-2020ă esteă înso it ă deă apteă ini iativeă emblematice (“Flagship 

initiatives”), meniteă s  stimulezeă sinergiaă politiciloră iă programelor în sprijinul 

realiz riiă deă progreseă înă cadrulă fiec reiaă dină celeă treiă temeă prioritare,ă dup ă cumă

                                                                                                                                                 
 

6 Fa ădeănivelulădeăreferin ădeă69șălaămomentulăadopt riiăStrategiei 
7 Prinădefini iaăacceptat ădeăUEăînc ădină2003ă(Reuniunea mini trilorăeduca ieiăînăcadrulăConsiliuluiăUEădină
mai 2003),  abandonulă colarătimpuriuăseărefer ălaăpersoaneleăcuăvârst ăcuprins ăîntreă18ă iă24ădeăaniăcareă
au absolvit cel mult înv mântulă secundară inferioră iă careă nu- iă continu ă educa iaă sauă formareaă
profesional  
8 Fa ădeănivelulădeăreferin ădeă15șălaămomentulăadopt riiăStrategiei 
9 deănivelulădeăreferin ădeă31șălaămomentulăadopt riiăStrategiei 
10 LaănivelulăUE,ă însemnaă scoatereaă aă pesteă20ădeămilioaneădeăpersoaneădină s r cie.ă ăPragulă na ională deă
s r cieăesteăstabilitălaă60șădinăvenitulămediuădisponibilăînăfiecareăstatămembru 
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urmeaz :ă „Agendă digitală pentru Europa”, “O Uniune a inovării”, “Tineretul în 

mişcare”, “O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”, “O 

politică industrială pentru era globalizării”, “Agenda pentru noi competențe și locuri 

de muncă”, “Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale”. 

 

Dintreă angajamenteleă iă m surileă propuseă înă cadrulă ă ini iativeloră emblematice cele mai 

relevanteă pentruă pia aă muncii,ă educa ieă iă formareă profesional ă sunt: “O Uniune a 

inovării”, “Tineretul în mişcare”, “Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă”. 

 

In iativaăemblematic ă„O Uniune a inovării” 

Punctulădeăpornireăalăini iativeiă„OăUniuneăaăinov rii”ăesteăcentratăpeăcreareaăunuiăsistem 

de educație și formare modern, care să promoveze excelența și dezvoltarea 

competențelor.  

Comisia va sprijini colaborările între întreprinderi si instituțiile de învățământ, prin 

crearea unor „alianțe ale cunoașterii” întreă sistemeleă deă înv mântă siă întreprinderiă

pentru dezvoltarea unor noi programe care să acopere lacunele în ceea ce privește 

competențele de inovare. 

  

Dintre m surileăini iativeiă„OăUniuneăaăinov rii”ăla nivelul statelor membre se 

deprind:  

- reformarea sistemelor de cercetare-dezvoltareă iă inovareă pentruă aă promovaă

excelen aă iăspecializareaăinteligent ă 

- consolidareaăcooper riiăîntreăuniversit i,ămediulădeăcercetareă iăîntreprinderiă 

- asigurareaă unuiă num ră suficientă deă absolven iă de universit iă deă tiin e,ă

matematic ă iăinginerieă 

- promovareaăcreativit ii,ăinov riiă iăspirituluiăantreprenorial;  

- alocareaă cuăprioritateă aă cheltuielilorădestinateă cunoa terii,ă inclusivăprină folosireaă

stimulentelorăfiscaleă iăaăaltoră instrumenteăfinanciareăpentruăaăpromovaăinvesti iiă

private mai semnificative în cercetare-dezvoltare.  
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In iativaăemblematic ă“Tineretul în mişcare” 

 Liniiădeăac iuneăprincipaleăaleăin iativeiăemblematiceă“Tineretulăînămişcare”:ă 

 Dezvoltarea de sisteme educaționale și de formare profesională moderne care să 

asigure competențe-cheie și excelență:  

- Investi iiămaiămari,ămaiă intiteă iădurabileăînăeduca ieă iăformare;ăasigurareaăceluiă

maiăbunărandamentăalăresurselorăpublice;ădiversificareaăsurselorădeăfinan are;ă 

- Consolidarea ac iunilorăpentruăreducereaăabandonuluiă colarătimpuriu;ă 

- Dezvoltareaăserviciilorădeăorientareă iăconsiliereăprofesional :ă informa iiădeăbaz ă

pentruă planificareaă cariereiă (informa iiă ref.ă laă parcursurileă educa ionaleă iă deă

formare,ăoportunit iădeăangajare);ăac iuniădeăîmbun t ireăaăimaginiiăsectoareloră

iăprofesiilorăcuăpoten ialădeăangajare; 

- Promovareaăînv riiă iăpred riiădeăcalitate;ă 

- Accentulă peă competen eleă cheieă pentruă economiaă iă societateaă bazat ă peă

cunoa tere,ădeăex.ăaă înv aăs ă înve i,ăcomunicareaă înă limbiăstr ine,ăcompeten eleă

antreprenorialeă ,TIC,ă înv areaă online,ă competen eleă înă domeniulă matematiciiă

(inclusivăcompeten eleănumerice)ă iă tiin elor. 

- Cre tereaăatractivit ii,ăoferteiă iăcalit iiăEFP:ăconformăproiec iilor,ăcca.ă50ășădină

totalul locurilorădeămunc ădină2020ăvoră fiăpt.ă calific riădeănivelămediuă rezultateă

dinăprogrameădeăeduca ieă iăformareăprofesional ; 

- Promovareaăexperien eiătimpuriiălaăloculădeămunc ăcaăfactorăesen ialăpentruăpentruă

facilitareaăintr riiăpeăpia aămunciiă iăorientarea carierei: programe de tip ucenicie 

iăstagiiădeăpractic ădeăcalitate; 

- Propunerea unui cadru de calitate pentru stagii, inclusiv abordarea obstacolelor 

juridiceă iă administrativeă aleă stagiiloră transna ionale.ă Sprijinireaă unuiă accesă maiă

bună iă aă uneiă particip riă maiă buneă laă stagiiă deă bun ă calitate,ă inclusivă prină

încurajareaă întreprinderiloră s ă ofereă locuriă pentruă stagiiă iă s ă devin ă buneă

întreprinderi-gazd ă (deăexemplu,ăprinăeticheteădeăcalitateă sauăpremii),ăprecumă iă

prină acorduriă întreă parteneriă socialiă i ca parte a politicii de responsabilitate 

social ăaăîntreprinderiloră(RSI).ă 

- Facilitareaăparcursuriloră iăpermeabilit iiădintreăFPăini ial ,ăînv mântulăsuperioră

iă FPC,ă inclusivă prină dezvoltareaă unoră cadreă na ionaleă deă calificareă iă prină

men inereaăunor parteneriate strânse cu sectorul profesional.  
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- Extindereaăoportunit ilorădeă înv areănonăformal ă iă informal ;ă recunoa tereaă iă

validareaăacestorătipuriădeăînv areă 

 Promovarea atractivității învățământului superior pentru economia bazată pe 

cunoaștere:  

- M rireaă propor ieiă tineriloră careă urmeaz ă ună programă deă studiiă superioareă sauă

echivalent;  

- Îmbun t ireaă calit ii,ă atractivit iiă iă capacit iiă deă adaptareă aă înv mântuluiă

superior;  

- Ameliorareă cantitativ ă iă calitativ ă aă mobilit iiă iă aă capacit iiă deă inser ieă

profesional ă 

 Susținerea unei dezvoltări puternice a învățării transnaționale și a mobilității 

profesionale pentru tineri  

- Promovareaămobilit iiă tineriloră înă scopă educa ional:ă obiectivulă caăpân ă înă2020ă

to iă tineriiădinăEuropaăs ăpoat ăaveaăposibilitateaădeăaă iăpetreceă înă str in tateăoă

parteădinătimpulăalocatăparcursuluiăeduca ional,ă inclusivăprinăformareălaăloculădeă

munc ;ă 

- Promovareaămobilit iiăprofesionaleăaătineriloră 

 Măsuri de reducere a șomajului și de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor:  

- Sprijinăpentruăob inereaăprimuluiălocădeămunc ă iăîncepereaăuneiăcariere.ă 

- Comisia va stabili o monitorizare sistematică a situației tinerilor care nu sunt 

încadra iăprofesională iănuăurmeaz ăniciunăprogramăeduca ionalăsauădeăformareăpeă

baza unor date comparabile la nivelul UE, ca sprijin pentru elaborarea politicilor 

iăpentruăînv areaăreciproc ăînăacestădomeniu.ă 

- Seărecomand ăStatelorămembreăasigurareaăfaptuluiăc ăto iătineriiăsuntăîncadra iăînă

munc ,ăî iăcontinu ăstudiileăsauăfacăparteădintr-un program de activare în termen 

de patru luni de la absolvirea școlii,ăcaăparteăaăuneiă„garanții pentru tineret”.  

 Sprijinirea tinerilor cu risc  

 Susținerea tinerilor antreprenori și a activităților independente  

 

Ini iativaăemblematic ă“Agenda pentru noi competen e şi locuri de muncă” 

Dintre m surileăini iativeiă“Agenda pentru noi competen e şi locuri de muncă”ăla 

nivelul statelor membre se deprind:  
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- Promovareaă şiă monitorizareaă implement riiă efectiveă aă rezultateloră dialoguluiă

social;  

- Dezvoltarea parteneriateloră întreă sectorulă educa ieiă şiă lumeaă muncii,ă înă specială

prină implicareaă parteneriloră socialiă înă planificareaă oferteiă deă educa ieă şiă fomareă

profesional ;ă 

- Implementareaă Cadruluiă Europeană ală Calific riloră (EQF);ă Cadrulă Na ională ală

Calific rilorăcorelat cu EQF;  

- Asigurareaă dobândiriiă şiă recunoaşterii,ă prină înv mântulă general,ă profesională şiă

superiorăşiăprinăformareaăadul ilor,ăinclusivăpeăcaleănon-formal ăsauăinformal ,ăaă

competen elorăceruteăpentruăangajareăînăformareaăcontinu ăşiăpeăpia aămuncii.ă 

 

Priorit ileăAgendeiăpentruănoiăcompeten eăşiălocuriădeămunc : 

 

1. Flexicuritate:ăreducereaăsegment riiă iăsprijinireaătranzi iilor 

Celeă patruă componenteă aleă flexicurit iiă - acorduriă contractualeă flexibileă iă sigure,ă

politiciă activeă pentruă pia aă for eiă deă munc ,ă înv areă de-aă lungulă vie iiă iă sistemeă

moderneă deă securitateă social ă - trebuieă consolidateă pentruă aă seă asiguraă c ,ă înă

contextul post-criz ,ă rileăseăconcentreaz ăpeăreformeleăceleămaiăeficienteădinăpunctă

de vedere al costurilor, în paralel cu furnizareaăuneiămaiăbuneăflexibilit iă iăsecurit i. 

1.1. Acorduriăcontractualeăflexibileă iăsigure 

1.2. Înv areăcuprinz toareăde-aălungulăvie ii: 

- Îmbunătățirea accesului la învățarea de-a lungul vieții 

- Adoptarea de abordări orientate către lucrătorii mai vulnerabili, mai ales 

c treăceiăcuănivelă sc zutădeă competen e,ă omeri,ă lucr toriă tineriă iă înăvârst ,ă

persoaneă cuă handicap,ă persoaneă cuă tulbur riă psihiceă sauă grupuriă minoritareă

precumămigran iiă iăromii 

- Îmbunătățirea implicării părților interesate și a dialogului social privind 

punereaăînăaplicareăaăînv riiăde-aălungulăvie ii 

- Aplicarea unor stimulente eficiente și măsuri de partajare a costurilor, pentru 

extindereaă investi iiloră publiceă iă privateă înă formareaă continu ă aă for eiă deă

munc ă iă pentruă cre tereaă particip riiă lucr toriloră laă înv areaă de-a lungul 

vie ii. 
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1.3 Politiciăactiveăînădomeniulăpie eiăfor eiădeămunc ă(PADPFM):  

M surileăpropuse vizeaz  îmbun t ireaăPADPFMăsubămaiămulteăaspectăcumăară

fi:ăconsultan ăindividual ăprivindăloculădeămunc ,ăasisten ăînăc utareaăunui loc 

deă munc ,ă m suriă deă îmbun t ireă aă competen eloră iă aă capacit iiă deă inser ieă

profesional . 

1.4 Sisteme moderne de securitate social 

 

2. Echipareaă cet eniloră cuă competen eleă corespunz toareă pentruă ocupareaă unuiă

locădeămunc  

2.1. Dezvoltarea culegerii de informa iiădeăpeăpia aăfor eiădeămunc ă iăaăgestion riiă

competen elor 

2.2. Asigurareaăgameiăcorespunz toareădeăcompeten e 

2.3. Asigurareaăconcordan eiăîntreăcompeten eleăpoten ialilorăangaja iă iălocurileădeă

munc ădisponibileă iăvalorificareaălocurilorădeămunc ăpoten iale din Europa 

2.4. Ameliorareaămobilit iiăgeograficeăpeăteritoriulăUE 

2.5. Valorificareaăpoten ialuluiămigra iei 

3. Ameliorareaăcalit iiămunciiă iăaăcondi iilorădeămunc  

4. Sprijinăpentruăcreareaădeălocuriădeămunc  

4.1. Consolidareaăcondi iilorăcadruăpentruăcreareaădeălocuri deămunc  

4.2. Promovareaăspirituluiăantreprenorial,ăaăactivit ilorăindependenteă iăaăinov rii 

 

Contextulăna ională 

 

Înăplanăna ional, ProgramulăNa ionalădeăReform ă(PNR)ă2011ă– 2013, adoptatădeăc treă

Guvernul României la 29 aprilie 2011, constituie platforma-cadruă pentruă definireaă şiă

aplicareaă politiciloră deă dezvoltareă economic ă aă Românieiă înă concordan ă cuă politicile 

Uniuniiă Europeneă iă reprezinta instrumentul de transpunere, la nivel national, a 

obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

intele pentru anul 2020, asumate de România prin PNR 2011-2013ăsuntăurm toarele: 

 Rataădeăocupareăaăpopula ieiăcuăvârstaă20-64 de ani: 70% 

 Investití iilorăînăcercetare-dezvoltare: 2% din PIB 
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 Reducereaă cuă 19șă aă emisiiloră deă gazeă cuă efectă deă ser ,ă ă creştereaă laă 24șă aă

ponderii energieiă regenerabileă înă consumulă finală deă energie,ă creştereaă cuă19șăaă

eficien eiăenergetice 

 Rataăabandonuluiă colarătimpuriu:ă11,3%;  Rataăpopula ieiăcuăvârstaădeă30-

34ădeăaniăabsolvent ăaăuneiăformeădeăeduca ieăter iar : 26,7%; 

 Reducereaă cuă 580.000ă aă num ruluiă deă persoaneă aflateă înă riscă deă s racieă iă

excluziuneăsocial  

 

Legeaăeduca ieiăna ionaleănr.ă1/2011 stabileşteăoănou ăviziuneăasupraăînv mântuluiăşiă

înă particulară asupraă IPT.ă ă Legeaă statueaz ă rolulă esen ială ală documenteloră strategiceă deă

planificare de nivelă regional,ă jude eană şiă locală înă distribu iaă teritorial ă şiă peă calific riă aă

oferteiă deă formareă profesional .ă Conformă principiiloră careă guverneaz ă înv mântulă

preuniversitarăşiăsuperiorămen ionateăînălege,ăstructurileămanagerialeăconsultativeăauăărolă

esen ialădinăperspectivaăasigur riiăprincipiuluiărelevan eiăînăbazaăc ruiaăeduca iaăr spundeă

nevoiloră deă dezvoltareă personal ă şiă social-economiceă şiă aă principiuluiă fundament riiă

deciziilorăpeădialogăşiăconsultare. 

 

Priorit ileăcareărezult ădinăanalizaăcontextuluiăeuropeanăşiăna ionalăsunt: 

 Înv areaăcentrat ăpeăelev, areăcaăscopăcunoaştereaămaiăprofund ăaăelevuluiăşiă

eficentizarea actului de predare-înv are. 

 Creştereaăcalit iiăânv mântuluiăprofesional 

 Parteneriatul cu întreprinderile care asigur ă oă leg tur  profund ă întreă sistemulă

educa ionalăşiăpia aămuncii. 

 Proiectarea si elaborarea unui curriculum flexibil utilizând credite transferabile in 

cadrulăformariiăini ialeăprecumăsiădiversificareaăcon inuturilorăprinăcurriculumădeă

dezvoltare locala, curriculum op ionalăsiătemeăcross-curriculare. 

 Dezvoltareă deă standardeă deă preg tireă profesional  pentruă calific rileă dină

înv mântulă profesională avândă înă vedereă includereaă competen eloră specificeă

cunoaşteriiăşiăpromov riiăspirituluiăantreprenorial. 

 Formareaăcontinu ăa personalului didactic. 

 Asigurareaăcalit iiăeduca iei. 

 Orientareaăşiăconsilierea. 
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 Dezvolrarea sistemului informatic permiteă dezvoltareaă activit iiă deă predareă –

înv areăasistateădeăcalculator. 

 Modernizarea bazei materiale 

 Managementăeduca ional 

 Acordarea şanselorăegaleătutororăcategoriilorălaăeduca ie.ă 

 Utilizarea TC inăpredareădeschidăperspectiveănoiăînăînv mânt. 

 Cuprinderea înă sistemulă deă înv mântă deă mas ă sauă special a elevilor cu nevoi 

speciale. Formarea cadrelor didacticeăcareăvorălucraăcuăaceştiăelevi. 

 Integrareaă european  prin participare la programele comunitare în domeniul 

educa ionalăSOCRATES,ăLEONARDO,ăERASMUS+. 

 

Priorit iăşiăobiectiveăregionaleăşiălocale 
 

Liceul Tehnologic „Kósă Károly”ă esteă situată înă reşedin aă jude uluiă Harghita,ă

municipiul Miercurea-Ciuc.ăActivitateaădeăeduca ieăşiăinstruireăprofesional ăseăbazeaz ăpeă

tradi iileălocaleăaleăregiuniiăşiăaleăşcolii. 

 Ariaă deă şcolarizareă cuprindeă Depresiuneaă Ciucului,ă Depresiuneaă Casinuluiă şiă

ZonaăGhimeşuluiăşiăaăB lanului,ăprecumăşiăzoneleăînvecinateăcuăşanseădeăextindereăînătotă

jude ulăHarghitaăşiăRegiuneaăCentru. 

Înă concordan ă cuă PRAIă şiă PLAIă 2013- 2020ă ală jude uluiă Harghita,ă preg tireaă

profesional ăoferit ădeă şcoal ă esteădeăperspectiv ,ă domeniulă construc iiloră situându-se 

printre ramurile economice care, prin proiectele cuprinse înăaniiăurm tori se va dezvolta 

(anexa 1). 

       Astfelăpriorit ileăşiăobiectiveleăidentificateălaănivelăregionalăşiălocalăsuntărelevanteăşiă

pentruăşcoalaănoastr .ăAcesteaăsunt (sursa:ăPlanulăLocalădeăAc iuneăînăÎnv mântă(PLAI) 

2013-2020ăJude ulăHarghitaă) 

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei ÎPT din jude  cu nevoile de calificare 

 
INTEă- INDICATORI DE IMPACT: 

- Pân ăînă2020,ărata şomajului tinerilor din grupa de  vârst ă15-24 ani: maxim 15% la nivel 
regională(fa ădeă30,2% în 2009, conf. INS, datele din AMIGO) 

- Pân ăînă2020,ăpondereaăşomerilorădinăgrupaă15-24ăaniăînănum rulătotalădeăşomeriăînregistra iă
înăeviden eleăAJOFM:ămax.ă12șălaănivelăjude eană(fa ădeă19,7șălaă31ădec.ă2011) 
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Obiectivul 1.1: Identificarea nevoilor de calificare 
intaă 1.1:ăOb inereaădeă informa iiăcredibile,ădeă calitate,ăperiodică ă actualizateă şiă accesibileăprivindă

nevoile de calificare  

Rezultateăm surabile: 
- Informa iiăactualizateăanualăprivindăevolu iaăpie eiămunciiăregionaleăşiălocaleă 
- Studii deămonitorizareăaăinser ieiăsocioprofesionaleăaăabsolven ilorăÎPT 

M suri/Ac iuniăpentruăatingereaăobiectivului: 
1. Monitorizareaăpie eiămunciiăprinăcolectarea,ăactualizareaă iă
analizaăinforma iilorăprivindănevoileăpieteiămuncii,ădisponibileădină
surse statisticeăoficialeă iăadministrative,ăstudiiăsiăprognozeăetc. 
2. Sondaje periodiceăînărândulăabsolven ilorăşiăangajatorilor 
2.1. sondaje reprezentative la nivel local prin intermediul unor 

organiza ii/institu iiăspecializate 
2.2. sondajeăpropriiăefectuateădirectădeăc treăşcoliă(individual,ăsauă

înăcolaborare/re eaădeăşcoli)  
3. Monitorizarea inser ieiăabsolven ilor ÎPT prin promovarea de 
proiecte în cadrul POSDRU (DMI 2.1) în acest scop 

Termen 
(1) Anual, 
luna 
noiembrie 
(2) anual, 
luna sept.  
(3) in functie 
de 
calendarul 
lansarii 
liniilor de 
finan areă 

Cineăr spunde 
AJOFM, ISJ, 
CNDIPT 
 
(2) AJOFM, 
ISJ,ăŞcoli 
(3)  CJRAE în 
colaborare cu 
ISJ; sprijin 
metodologic 
CNDIPT 

Resurse: Bugetulăna ional,ăbugetulăjude ean,ăresurseădinăsistem,ăresurseăatraseă(programeăcofinan ateă
din fonduri UE) 

 

Obiectivulă1.2:ăAdaptareaăoferteiăpentruăformareaăprofesional ăini ial ălaănevoileădeăcalificare 
intaă 1.2.1:ă Ajustarea structurii ofertei pe termen lung la nevoile de calificare (pe domenii de 

preg tireăşiăcalific ri) 
Rezultateăm surabile: 

 Se vor utiliza ca indicatori procentele orientative recomandate în Anexa A  

 Planurileădeăşcolarizareăanuale,ăavizateădeăCLD,ăînăconcordan ăcuăPRAIăşiăPLAI 
M suri/Ac iuniăpentruăatingereaăobiectivului: 
1. Actualizareaă anual ă aă PLAIă peă bazaă informa iiloră dină
PRAI,ăcuăparticulariz rileăspecificeăjude ului 
2. Proiectareaă anual ă aă planuriloră deă şcolarizareă înă
concordan ă cuă recomand rileă dină PRAIă şiă PLAI,ă inclusivă
claseăcuădou ăcalific ri,ăpentruăaămen ineăvariatateaăoferteiădeă
formare 
3. Actualizareaăanual ăaăplanific riiăprinăPASălaătoateăşcolileă
din sistemul de ÎPT  
4. Colaborareaăşcolilorăînăre eaăşi/sauăconsor iiăşcolareăpentruă
corelareaăoferteiăşiăoptimizareaăutiliz riiăresurselor 
5. Introducereaăşiăăactualizareaăînădocumenteleădeăplanificareă
strategic ă înă ÎPTăaăuneiă sec iuniădistincteăpentruăproblematicaă
ruralului montan 

Termen 
(1) Anual, mai 
 
(2) Anual, 
Decembrie 
(3) Anual, iunie 
 
(4) Anual, 
Decembrie 
(5) Anual, cu 
ocazia 
actuliz riiă PLAIă
şiăPAS 

Cineăr spunde 
(1) ISJ, CLD 
 
(2) ISJ, CLD 
 
 (3) ISJ 
(coordonare), 
şcoli 
(4) ISJăşiăşcoliă 
 
(5) ISJ, CLD 
(PLAI) 
şcolileă(pt.ăPAS) 
 

Resurse: Resurseădinăsistem,ăresurseăatraseăpt.ăasisten aătehnic ă- programeăcofinan ateădinăfonduriă



 25 

UE 
intaă1.2.2:ăCreştereaăniveluluiădeăcalificareăşiăaăgraduluiădeăadecvareăaăcompeten eloră formate la 

nevoile viitoare ale unei economii în schimbare 
Rezultateăm surabile: 

 Indicatoriădeăieşire 
 Pân ăînăanulă2020,ărataădeăp r sireătimpurieăaăşcolii:ămaximumă11,3ș 

 Pân ăînăanulă2020,ăpropor iaăpersoanelorădeă30-34ădeăaniăcareăauăabsolvităînv mântulăter iar:ă
26,7% 

 Indicatori de impact: 
- Minimă50șădintreăceiăcareănuăcontinu ăstudiileăseăangajeaz ăînăcelămultă6ăluniădeălaăabsolvire,ă

m suratăpeăfiecareănivelădeăcalificareă 
- Gradulă deă ă utilizareă laă loculă deă munc ă aă competen eloră dobânditeă deă absolven iă (indicator 

nedefinit în prezent) - m surată prină satisfac iaă angajatoriloră înă celă pu ină 70șă dină cazurileă
investigate 

M suri/Ac iuniăpentruăatingereaăobiectivului: 
1. V.ăm surileă2-5ă(privindăaccesulăşiăcontinuareaăstudiilor)ădeălaă
obiectivul 6.1  
2. Aplicareaăriguroas  aăstandardelorădeăpreg tireăprofesional  
3. Identificareaă cerin eloră specificeă dină parteaă angajatoriloră şiă
adaptareaăcurriculumuluiăînădezvoltareălocal ăînăparteneriat 
4.  M suriă metodiceă şiă colaborareă interdisciplinar ă pentruă
consolidareaăpreg tiriiădeăbaz ăşi aăpreg tiriiătehniceăgenerale 
5. M suriă conjugateăpentruă consolidareaăpreg tiriiă profesionale,ă
indiferentă deă calificare,ă cuă competen eă specificeă economieiă deă
pia ă (competen eă antreprenoriale,ă tehniciă deă vânz ri,ă marketing,ă
etc.)  
6. Integrarea unor elemente de competen ă pentruă mediu,ă caă
parteădinăpreg tireaătehnic ăgeneral ,ăindiferentădeăspecialitate 
7. Colaborareă interdisciplinar ă înă cadrulă fiec reiă şcoliă şiă întreă
şcolileă dină re eaă pentruă promovareaă inov riiă şiă formareaă
competen elorăpentruănoileătehnologii,ăcalitate, design, marketing, 
tehnici de  vânzare, antreprenoriat. 
8. Colaborareăînăre eaăîntreăşcoliăpentruăcalific rileăcareăpresupună
competen eă combinate,ă ă ex.:ă tehniceă şiă comerciale/economice,ă
tehnice-artistice-ITă(design,ăgrafic ,ăpublicitate,ăpaginiăweb)ăetc. 

Termen 
 
Conf. 
graficului de 
inspec ii/cal
endarului de 
activit iă
metodice la 
nivel de 
re eaă şiă înă
şcoli 
 
 

Cineăr spunde 
 
- Inspec iaă
şcolar  
- ŞcolileădinăÎPT 
- Re eleădeăşcoliă
şiăparteneri 

Resurse: Resurse din sistem; resurse atrase din programe cofinan ateădinăfonduriăUE 
 
Obiectivulă1.3:ăăDiversificareaăserviciilorăoferiteăprinăşcolileădinăÎPTă 

intaă1.3:ă Implicareaăactiv ăaăşcolilorăTVETăînăprogrameădeăformareăaăadul ilorăşiăalteăserviciiă înăă
folosulăcomunit ii 
Rezultateăm surabile: 

 Celăpu ină50șădinăşcolileădinăre eauaădeăÎPTăacreditateăcaăfurnizoriădeăformareăpentruăadul iă
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pân ăînă2020 

 Pân ă înă 2020,ă oă medieă deă celă pu ină 2ă programeă pentruă adul iă derulateă anuală înă medieă deă
fiecareăşcoal ăacreditat  

 Pân ăînă2020,ăcelăpu ină3000ăpersoaneăcuprinseăanual la nivel regional în cursurile de formare 
pentruăadul iăderulateădeăşcoli 

 Portofoliuădiversificatădeăserviciiăpromovatăprinăofertaăşcolilor 
M suri/Ac iuniăpentruăatingereaăobiectivului: 
1. Derularea procedurilor de autorizare  
2. Colaborare cu AJOFM pentru reconversiaă profesional ă aă
şomeriloră şiă alteă programeă deă ă m suriă activeă deă ocupare,ă înă modă
prioritarăpentruătineriiăcareăînă6ăluniădeălaăabsolvireănuăseăintegreaz ă
peăpia aămuncii 
3. Rela iaăcuăîntreprinderileăpentruăformareaăcontinu ăaăsalaria ilor,ă
în vedereaăadapt riiălaăschimb rileătehnologiceăşiăorganiza ionale 
4. Ac iuniădeămarketingă şiă promovareă agresiv ăpeăpia aă serviciiloră
educa ionaleă 
5. Elaborareaăşiăpromovareaăuneiăoferteădiversificateădeăalteăserviciiă
educa ionaleălaăcerere,ăpentruădiverseăcategoriiăde beneficiari, inclusiv 
înă sprijinulă educa ieiă non-formaleă şiă înă întâmpinareaă unoră nevoiă
diverseă (competen eă par iale,ă IT,ă diverseă hobby-uri,ă educa ieă pentruă
tinerele mame sau pentru vârsta a treia, etc.) 
6. Oferireaădeăprogrameădeăsprijină(facilit i)ăpentru participarea la 
educa ieă (ex.ă pentruă mameleă careă particip ă laă cursuriă deă formareă
continu :ă îngrijireaă copiiloră înă cadrulă şcoliiă peă parcursulă oreloră deă
curs)  
7. Identificareaăşiăvalorificareaăoportunit ilorădeăcontractareăaăunoră
servicii de servicii de consultan ,ăcercetare,ămicroproduc ie,ăetc. 

Termen 
Calendar de 
activit iă laă
nivelul 
fiec reiă
şcoliă/ăre eleă
deăşcoli 
 

Cine 
r spunde 
Şcoli;ăre eleă
deăşcoliăşiă
parteneri 

Resurse: Resurseădinăsistem;ăresurseăatraseă(taxeădeăcurs,ăprogrameăcofinan ateădinăfonduri UE, etc.) 
 

Obiectivulă1.4:ăAsigurareaăcalit iiăserviciilorăoferiteăprinăşcolileădinăÎPTă 
intaă1.4:ăImbun t ireaăasigur riiăcalit iiăşiăimplementareaărecomand rilorăEQAVETă 

Rezultateăm surabile: 
- Implementareaărecomand rilorăEQAVET,ălaănivelulătuturorăfurnizorilorădeăeduca ieăşiăformareă

profesional ăini ial ,ăîncepândădină2012ăă 
M suri/Ac iuniăpentruăatingereaăobiectivului: 
 Elaborareaăşiăimplementareaăunuiăplanădeăm suriă

pentruăimplementareaărecomand rilorăEQAVET 
 Activit iădeăformareăpentruăimplementarea 

recomand rilorăEQAVETăăşiădiseminareăc treăfactoriiă
interesa i 

 Benchmarking (raportare la un set comun de indicatori 
deă referin a)ă şiă schimbădeăbuneăpracticiă înăcadrulă re eleloră

Termen 
(1) mai 2012 
(2) anual conf. 
calendar/plan 
m suriădeălaă
pct.1 
(3) Idem 
 

Cineăr spunde 
(1) ISJăcuăasisten ă
metodologic ă
CNDIPT (prin 
responsabilul 
PunctuluiăNa ională
deăReferin ă
EQAVETăşiăă
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deăcolaborareăîntreăşcoli,ăinclusivăcuăşcoliădinăUE  coordonatorul 
regional) 
(2) Conform plan 
m suriădeălaăpct.1 
(3)  Şcoli,ă
coordonare ISJ, 
asisten ăCNDIPT 

Resurse: Resurseădină sistem;ă resurseă locale,ă resurseăatraseă (programeăcofinan ateădină fonduriăUE,ă
etc.) 

 
PRIORITATEA 2: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

Obiectivulă 2.1:ă Îmbun t ireaă mecanismeloră pentruă facilitareaă accesuluiă laă educa ieă şiă
ocupareaăunuiălocădeămunc  

intaă2.1:ăCreştereaăgraduluiădeăacoperireăşiăaăcalit iiăserviciilorădeăorientareăşiăconsiliere 
Rezultateăm surabile: 

- Realizareaă unuiă num ră mediuă deă minimă 2ă oreă deă consiliereă specializată/elev, anual pentru 
eleviiădinăclaseleăterminaleădinăînv mântulăgimnazialăşiădinăÎPT 

- Informa iiădeăcalitateăaccesibileăelevilorăprivindăoportunit ileădeăcarier ,ăofertaăşiăalternativeleă
în cadrul sistemului de ÎPT 

M suri/Ac iuniăpentruăatingereaăobiectivului: 
1. Proiectareaă şiă implementareaă unuiă plan de activit iă deă

informareă şiă consiliereă pentruă eleviiă dină aniiă terminaliă deă
gimnaziuăşiăÎPT  

2. Organizarea de evenimente pentru prezentarea de oferte de 
locuriă deămunc ă şiă pentruă orientareaă cariereiă cuă implicareaă
angajatorilor  

3. Colaborareaăşcolilorăînăre eaăpentruăelaborareaădeămateriale 
de promovare a carierei peăfiecareădomeniuădeăpreg tire 

Termen 
(1) Anual,  
septembrie  
 
(2)ăşi (3) 
Conform 
calendar 
plan de 
m suri 

Cineăr spunde 
(1) ISJ, CJRAE 
  
(2) ISJ, CJRAE 
 
 
(3) Şcoliăşiă
re eleădeăşcoli,ă
ISJ, parteneri 

Resurse: Resurse din sistem; resurse locale, resurse atrase  
 
PRIORITATEA 3: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şi dotării şcolilor din ÎPT 

Obiectivulă3.1:ăăÎmbun t ireaăcondi iilorădeăînv areăînăÎPT 
intaă 3.1:ă Reabilitareaă şiă modernizareaă infrastructuriiă (spa iiă deă curs,ă laboratoare,ă ateliere,ăă

infrastructuraădeăutilit i) 
intaă3.2:ăDotareaăcuăechipamenteădeăinstruire,ăconformăstandardelorăădeăpreg tire 

Rezultateăm surabile: 

 Pân ă înă 2020,ă toateă şcolileă TVETă dină jude ă s ă corespund ă normeloră deă siguran ,ă igien ă şiă
confort pentru elevi 

 Pân ă înă2020,ă toateă şcolileăTVETădină jude ă s ăbeneficiezeă celă pu inădeădotareaăprev zut ă înă
standardele de dotare minim obligatorie 

 Pân ăînă2020,ăcelăpu ină50șădinăşcolileăTVETădinăjude ădotateălaănivelulăstandardelorămoderneă
deăpreg tireăprofesional  
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M suri/Ac iuniăpentruăatingereaăobiectivului: 
1. Inventariereaă necesaruluiă deă lucr riă deă reabilitareă aă

infrastructurii,ăstabilireaăpriorit ilorălaănivelădeăşcoal ăşiăre eaă
şcolar  

2. Evaluarea necesarului de dotare cu echipamente si adoptarea 
unuiă plană deă ac iuneă corelată cuă strategiaă oferteiă peă termenă
lung 

3. Evaluareaă costuriloră şiă identificareaă tuturoră surseloră deă
finan areăcareăpotăfiăaccesate,ăinclusivăPORăşiăFSE 

4. Preg tireaădocumenta ieiătehniceănecesareă 
5. Ac iuniădeă informareăşiă formareă înăvedereaăacces riiă surseloră

deă finan areă (ex.ă preg tireaă pentruă fondurileă structuraleă
europene) 

6. Colaborareaă şcoliloră înă re eaă pentruă utilizareaă optim ă aă unoră
resurse disponibile  

Termen 
corelat cu 
calendarul 
surselor de 
fina areă 
 
 
 

Cineăr spunde 
(1) Şcoli,ă
autorit iălocale,ă
ISJ (coordonare) 
(2) Idem 
(3) Şcoli,ă
autorit iălocale 
(4) Idem 
(5) ISJ,ăautorit iă
locale,ăşcoli 
(6) Şcolileăînă
re ea 

Resurse: Resurse din sistem; resurse locale, resurse atrase  
 
PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din ÎPT 

Obiectivulă4.1:ăDezvoltareaăcompeten elorămetodiceăşiădeăspecialitateăaleăpersonaluluiădidactică
din ÎPT 

intaă 4.1:ă To iă profesoriiă dină ÎPTă particip ă anuală laă o form ă deă perfec ionareă metodic ă şiă deă
specialitate 
Rezultateăm surabile: 

 To iăprofesoriiăcuprinşiăanualăcelăpu inăînăactivit ileămetodiceăorganizateălaănivelulăşcoliiăsauăală
re eleiăşcolareă 

 Schemeădeămentoratăpentruăprofesoriiădebutan i,ăopera ionaleăînăfiecareăşcoal ă 
 Celăpu ină25șădinăprofesori/anăparticipan iălaăunăstagiuădeăformareăorganizatădeăinstitu iiăabilitate 

 Programeăopera ionaleăanualeădeăactualizareăaăcunoştin elorădinădomeniulădeăspecialitate,ăpentruă
to iăprofesoriiădeăspecialitateăşiămaiştriiă instructori,ăadoptateădeăfiecareăşcoal ăsauăre eaădeăşcoliă
dintr-un domeniu 

M suri/Ac iuniăpentruăatingereaăobiectivului: 
2. Programeă înă colaborareă cuă agen iiă economici,ă pentruă
actualizareaăcompeten elorădeăspecialitateăaleăprofesorilorădinăÎPT,ă
cu accentă peă noileă tehnologiiă şiă schimb rileă organiza ionaleă dină
mediul economic (vizite de documentare / stagii de formare în 
întreprinderiă/ăîntâlniriătematiceăcuăagen iiăeconomiciă/ăparticipareă
laătârguriăşiăexpozi ii,ăetc.) 
3. Programeă deă formareă continu ă pentru dezvoltarea 
competen elorămetodiceăşiăadaptareaălaăcerin eleăreformeiădinăÎPTă
(stagiiă deă formareă prină institu iileă acreditate,ă întâlniriă metodice,ă
lec iiădeschise,ăschemeădeămentoratăînăşcoli,ăetc.) 
4. Schemeădeămentoratăpentruăprofesoriiădebutan i 

Termen 
Conf. grafic 
anual de 
activit i 
 

Cineăr spunde 
(1) Şcoli,ă re eleă
deă şcoliă şiă
parteneri 
(2) CCD,ă şcoli, 
ISJ 
(3) Profesori 
metodişti,ă şefiiă
comisiilor 
metodice 
(4) Şcoliă şiă re eleă
deăşcoli 
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5. Schimburi deă experien ă cuă alteă şcoliă înă cadrulă re eleloră deă
colaborare,ăinclusivăcuăşcoliădinăUE 
6. Ac iuniădeădiseminareăaăachizi iilorădinăprogramulăPhare. 

(5) Centrele de 
resurs ă şiă şcolileă
deăaplica ieăPhareă
TVET 

Resurse: Resurse din sistem; resurse locale, resurse atrase  
 
PRIORITATEA 5: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT 

Obiectivulă 5.1:ă ă Dezvoltarea,ă diversificareaă şiă creştereaă eficien eiă rela iiloră deă parteneriat,ă
pentruăasistareaădecizieiăşiăfurnizareaăunorăserviciiădeăcalitateăprinăsistemulădeăÎPT 

intaă5.1:ăCreştereaăreprezentativit iiăpartenerilorăsocialiăînăConsiliileădeăadministra ieăaleăşcolilor 
intaă5.2:ăăDezvoltareaădeăre eleăfunc ionaleădeăcolaborareăsistematic ăcuăparteneriiăsocialiă 

Rezultateăm surabile: 
- Celăpu inăunăagentăeconomicăreprezentatăînăConsiliulădeăadministra ieădinăfiecareăşcoal ădinăÎPT 
- Re eleă deă colaborareă func ionaleă peă lâng ă fiecareă şcoal ,ă careă reflect ă diversitateaă mediuluiă

economică (diverseă claseă deă m rime,ă domeniiă şiă tipuriă deă activit iă produc toareă deă bunuriă şiă
servicii)ăşiădemonstreaz ăimplicareăefectiv ăaăpartenerilorăînătoateăactivit ileăcheieă(identificareaă
cereriiăşiăplanificareaăofertei,ăelaborareaăcurriculumuluiă înădezvoltareălocal ,ă instruireaăpractic ,ă
exameneleăfinaleădeăevaluare,ăorientareaăcarierei,ăformareaăprofesorilor,ăeduca iaălaăcerere,ăetc.) 

- Locuriă deă practic ă şiă condi iiă deă preg tireă înă întreprinderiă asigurateă pentruă to iă elevii,ă înă
conformitateăcuăStandardeleădeăpreg tireăprofesional ăşiăcerin eleăînv riiăcentrateăpeăelev 

M suri/Ac iuniăpentruăatingereaăobiectivului: 
1. Revizuirea componen eiă Consiliiloră deă Administra ieă dină

sistemulă deă ÎPTă pentruă asigurareaă reprezent riiă agen iloră
economici în CA ale scolilor IPT  

2. Diversificareaă portofoliuluiă deă parteneriateă ală fiec reiă şcoliă
prină încheiereaă deă noiă conven ii,ă creştereaă num ruluiă deă
parteneriă implica i,ă ădiversificareaăobiectivelorăşiă activit iloră
comune 

3. Monitorizareaă parteneriatuluiă socială laă nivelulă re eleiă deă ÎPTă
(bazaă deă date/hartaă anual ă aă parteneriatului)ă şiă adoptareaă deă
m suriădeăameliorareă 

4. Îmbun t ireaă organiz riiă exameneloră deă absolvire, privind 
efectivitateaă particip riiă parteneriloră socialiă înă cadrulă
comisiilor 

Termen 
(1) Sept. 
anual 
 
(2) La 
începutul 
fiec ruiă
semestru 
(3) Martie, 
anual 
 
(4) Iunie, 
anual  
 

Cineăr spunde 
(1) Şcolileă dină
ÎPT  
 
 
(2) Idem 
 
(3) ISJ (la nivel 
deăre ea),ăşcoli 
 
 
(4) Şcoli,ăISJ 
 

Resurse: Resurse din sistem; resurse locale, resurse atrase  
 
PRIORITATEA 6: Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie 

Obiectivulă6.1:Facilitareaăaccesuluiă laăeduca ieăprinăÎPT,ăprevenireaăşiăreducerea abandonului 
şcolar 
Grupuriă int ăprioritare: 
- eleviiă dină rurală şiă zoneă maiă izolateă (cu accent pe calitatea serviciilor, varietatea op iunilor 
accesibile) 
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- minorit iăetniceă(dreptul la diversitate specifică, depăşirea barierele sociale, varietatea op iunilor) 
- elevii cu nevoi speciale (dificultă ile specifice de acces şi integrare) 

intaă6.1:ăFacilitareaăaccesuluiălaăeduca ieăpentruăeleviiădinăcategoriileădezavantaje 
intaă6.2:ăPrevenireaăşiăreducereaăabandonuluiăşcolarătimpuriu 

Rezultateăm surabile: 
- Pân ăînă2020,ăşcolileăÎPTădinăruralăbeneficiaz ădeăcondi iiădeăînv areăcomparabileăcuăceleădină

urban 
- Eleviiă dină categoriileă dezavantajateă beneficiaz ă deă facilit iă ă specificeă deă accesă şiă deă sprijină

pentru continuarea studiilor în cadrul ÎPT 
- AbandonăşcolarăînăÎPTădeămaximă7 % pân ăînă2020 
- Planădeăm suriă pentruă integrareaă eleviloră cuă cerin eă educa ionaleă specialeă (CES)ă implementată

prinăPASăînătoateăşcolileădinăÎPT 
M suri/Ac iuniăpentruăatingereaăobiectivului: 

1. Investi iiăînăinfrastructuraăşiădotarea şcolilorădinălocalit iăcareă
concentreaz ă ună num ră semnificativă deă eleviă dintr-o zona 
rural ălimitrof ăsauădinăzoneăcuămobilitateăredus ădinăcondi iiă
obiectiveă (zoneă izolate,ă cuă infrastructur ă deă accesă deficitar ,ă
etc.) – campusuriăşcolare 

2. Facilitarea mobilit iiă eleviloră înă teritoriuă (transport/internat,ă
burse, etc.) 

3. Infrastructur ă adaptat ă pentruă accesulă eleviloră cuă
deficien e/nevoiă specialeă (rampeă deă acces,ă grupuriă sanitareă
adaptate, etc.) 

4. Colaborareaă şcoliloră dină re eaă înă planificareaă oferteiă pentruă
asigurarea unei acoperiri teritoriale optime din perspectiva 
cuprinderiiăînăeduca ieăşiăcontinu riiăstudiilorălaăfiecareănivelă
de calificare în cadrul traseelor de formare planificate 

5. Programeădeăsprijinăpentruăeleviiăcareăvorăăs ăcontinueăstudiileă
prin schimbareaă domeniului/traseuluiă deă preg tire:ă programeă
deă recuperareă şiă preg tireă aă eleviloră pentruă exameneleă deă
diferen ă- colaborareăîntreăşcoliăînăacestăscop 

6. Adoptareaă unuiă programă deă m suriă pentruă identificareaă şiă
integrareaăelevilorăcuăcerin eăeduca ionale speciale  (CES) în 
fiecareăşcoal ădinăÎPT 

7. Oferireaădeăprogrameăremedialeăpentruăeleviiăcuădificult iădeă
înv areă(înăspecialăceiădinăcategoriiădefavorizate) 

8. Colaborareă cuă autorit ile,ă institu iiă specializateă şiă ONGă
pentruă oferireaă deă asisten ă specializat ,ă consiliereă şiă sprijină
familiilor/elevilor cu risc de abandon timpuriu (din medii 
socialeă sauă etniceă defavorizate,ă familiiă deă emigran i,ă familiiă
monoparentale, etc.) 

9. Programeă deă şansaă aă douaă pentruă tineriiă careă auă abandonată

Termen 
(1)-(3) 
Corelat cu 
calendarul 
programelor  
deăinvesti ii,ă
înăfunc ieădeă
sursele de 
finan areă
identificate  
 
(4) 
Decembrie, 
anual: plan 
deăm suriăăă 
 
(5) Conf. 
unui grafic 
stabilit 
anual la 
sfârşitulă
primului 
semestru  
 
(6) martie, 
anual 
 
(7) conf. 
planăm suriă
(PAS) 

Cineăr spunde 
(1)-(3)ISJ/MEdC, 
autorit iă locale,ă
şcoli 
 
 
 
 
 
 
 
(4)-(7)  Şcoli,ă
re eleădeăşcoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Şcoli,ăre eleă
deăşcoli,ă
autorit i,ă
institu iiă
specializate, 
ONG 
(9) Şcoli,ă
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înv mântulăobligatoriuăşi nu au nici o calificare (8) idem 
(9) idem 

autorit ile locale, 
parteneri sociali 

Resurse: Resurse din sistem; resurse locale, resurse atrase  
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Partea a 2-a 

 
ANALIZA NEVOILOR 

 
 

Analiza mediului extern 

 
 
 Conform Planuluiă regională deă ac iuneă pentruă înv mântulă profesională şiă tehnic 

(PRAI)ădinăproiec iaădemografic ărezult ăoăsc dereăaăpopula ieiăfa ădeăanulă2005ăpentruă

Regiunea Centruăcuă2,3ășăpân ăînăanulă2013ăşiă9,2șăpân ăîn anul 2025.  

Înăceeaăceăpriveşteăpopula iaădeăvârst ăşcolar ,ăceaăcuprins ăîntreă15-24 ani, care ne 

intereseaz ădinăpunctădeăvedereăal şcolariz riiălaăLiceulăTehnologică„KósăKároly”, aceasta 

vaăsc deaăcuă25,1ășăpân ăînă2013ăşiă37,1ășăpân ăînă2025.ă 

Pentruăjude ulăHarghitaăseăprevedeăoăsc dereăaăpopula ieiăşcolare, cuprins ăîntreă14-

18 ani, cuă34,9șăpân ăînăanulă2013 fa ădeă2002ăşiăînc ă7,4șăpân ăînă2025ăfa ădeă2013. 

Sc dereaăaccentuat ăaăpopula ieiăşcolareăvaăinfluen aăînămod direct şcolarizareaăînăliceeleă

tehnologice. Privitor la Liceul Tehnologic „KósăKároly”, unitatea sus ine, înămodăra ională

şiă responsabil, c ă nivelul de şcolarizare în aniiă şcolariă urm toriă trebuie celă pu ină

men inute, afirma ieăsus inut ăprinăurm toareleăargunente: 

- şcoala este singura unitate deă profilă dină domeniulă construc iiloră în jude ulă

Harghita; 

- planurileădeăşcolarizareăaprobateăînăultimii ani au fost sub nivelulăcereriiădeăfor ă

deămunc ; şiăPLAIăprevedeăoăcreştereăaăcifreiădeăşcolarizareăînăacestădomeniuă 

- şcoalaă seă afl ă înă reşedin aă jude ului,ă accesibil  cuă trenulă şiă mijloaceleă deă

transport în comun din toate zonele;  

- rataădeăinser ie aăabsolven ilorădinădomeniulăconstruc iiăesteădestulădeămareă 

- investi iileădinădomeniulăconstruc iilorăsuntăînăcreştere  

- înăconstruc iiăbalan aălocuriădeămunc  - şomeriăînregistreaz ădeficitădeăfor ă 

     deămunc   
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Mediul economic 
 

-               Din Planulă Locală deă Ac iuneă ală jude uluiă Harghitaă pentruă Înv mântulă

Profesională şiă Tehnică seă desprindeă clară faptulă c ,ă pondereaă activit iloră economiceă dină

domeniulă construc iiloră esteă înă creştere. În faptă oriceă dezvoltareă aă oric reiă ramuriă

economice presupune,ărespectivăatrageădup ăsineădezvoltareaădomeniuluiăconstruc iilor. 

Acestă sectoră esteă sus inută deă dinamicaă investi iilor în infrastructura pentru 

transporturi,ă infrastructuraă tehnic ă (alimentareă cuă energieă electric ,ă ap ,ă gaz,ă etc.)ă

edilitar ăşiăpentruăafaceri – dup ăcumăseăarat ăînăPLAI.ăAportulălaăPIBărezultatădinăacestă

sectorăseăafl ăînăascensiuneăal turându-seăcomer ului. 

Laănivelulăpopula ieiăocupareaălocurilorădeămunc ăînădomeniulăconstruc iilorăesteă

deă5,2ăș,ăsubămediaăregiunii,ăcareăseăplaseaz ălaă5,6ăș,ăfenomenăceămanifest ăoăcontinu ă

creştereăaăcereriiălaănivelăregionalăestimat ălaă24,5ș. 

Nuăesteădeăneglijatăniciăpreg tireaăspecialiştilorăpentruăprotec iaămediuluiăpeăbazaă

standardelor de mediu ale UE. 

 

Mediulăconcuren ială 
 

Liceul Tehnologic „KósăKároly”ăesteăsinguraăşcoal ădinăjude ,ăcareăofer ăpreg tireă

profesional ăpreponderentăînădomeniulăconstruc iilor. 

Celelalteă şcoliă dină jude ă auă redusă sauă chiară auă desfiin ată preg tireaă înă acestă

domeniuăatâtălaănivelulăliceuluiătehnologic,ăcâtăşiăînăînv mântul profesional. Prin liceul 

tehnologic cu profil tehnic oferim specializarea de tehnician desenator pentruăconstruc iiă

şiăinstala ii,ăiarăprinăprofilulăarteăvizualeăspecializareaădesenatorătehnicăpentruăarhitectur ă

şiădesign. 

  Men inerea calific rilor, specializ rilorăşiădiversificareaălorăseăsus ineă prin faptul 

c ,ă dejaă s-aă dobândită oă bun ă experien ă în specializ rileă oferite,ă iară peă deă alt  parte în 

ultimii ani s-au depus eforturi materiale semnificative pentru dotarea cu mijloace 

didactice, aparatur  şiăperfec ionareă înăpreg tireaădeăspecialitate.ăNuăesteăneglijabilăniciă

faptulă c  s-aă conturată oă bun ă colaborareă cuă institu iiă şiă agen iă economiciă dină acesteă

domenii. 
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Concluzii  

- domeniileă deă preg tireă şiă deă calificareă oferiteă deă şcoal ă suntă specializ ri ce 

manifest ăoăcreştereăconstant  peăpia aăfor eiădeămunc ; 

- şcoalaădispuneădeăbaz ămaterial ăşiăuman  corespunz toare, dar pentru atingerea 

standardelor UE acestea trebuie dezvoltate în mod permanent; 

- se impune perfec ionareaărela iilorăcuăagen iiăeconomici,ăcuăceilal iăparteneriăcuă

care conlucreaz ă şcoalaă (p rin i,ă autorit iă locale,ă etc.)ă şiă eficientizareaă

colabor riiăcuăto iăfactoriiăeduca ionali. 
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Analiza mediului intern 

 

Predareăşiăînv areă 
 
Procesulădeăpredareăînv areăînăşcoal ăseădesf şoar ăconform cerin elor,ă inându-

se cont  de scopurileăşiăobiectiveleăgenerale,ăcerin eleăsociet iiăşiătr s turileăpersonalit iiă

elevilor.ă Macroproiectareaă actuluiă didactică esteă bineă gândit ă şiă fundamentat ă prină

programeleăşcolare. 

Cadrele didactice întocmesc planific rileăcalendaristiceăarmonizândăcompeten eleă

generaleă şiă celeă specifice,ă unit ileă deă con inut,ă valorileă şiă atitudinileă prescriseă deă

programeleăşcolare.ăSunt luate în considerare nevoile individuale ale elevilor punându-se 

accentă peă înv areaă centrat ă pe elev atât laă proiectareă câtă şiă ă înă etapeleă deă realizareă aă

actului didactic. 

Auă fostă elaborateăoă serieădeăprogrameă şcolareăpentruădisciplineleăop ionaleă cumă

sunt: Calitateaă apeloră deă suprafa ă - no iuniă deă baz , Rezerva iiă naturaleă înă jude ulă

Harghita, Interdependen eă func ionaleă înă rela iaă omă formaă societate,ă Operatiiă simpleă ină

domeniul constructiilor,ă Identificareaă iă executareaă opera iiloră specificeă structuriloră iă

finisajeloră înă construc ii,ă Operatiiă simpleă ină domeniulă instalatiilor,ă Bazeleă proiectarii 

asistate de calculator.ă Înă acesteă programeă auă fostă incluseă dezvoltareaă competen eloră şiă

abilit ilorăspecificeădeăformareăprofesional ăşiăcunoştin eăspecificeălocale. 

Ritmicitateaă parcurgeriiă materieiă esteă asigurat ,ă planific rileă suntă respectateă cuă

pu in ă elasticitate,ădeoareceă înă câtevaă cazuriă personalitateaă claseiă cereăună ritmămaiă lentă

sauă maiă rapid.ă Eventualeleă r mâneriă înă urm ă dină cauzeă obiectiveă sauă subiectiveă suntă

recuperateăăpân ălaăsfârşitulăanuluiăşcolar. 

Cadreleădidacticeăauăoăpreg tireă foarteăbun ,ăauăexperien ădobândit ă laăcatedr ,ă

iarăprofesoriiădebutan iăsuntăajuta iăşiăîndruma iădeăcolegi.ăFoarteămulteăcadreăparticip ălaă

perfec ion ri,ă cursuriăorganizateă laăCasaăCorpului Didactic sauă înăstr in tate,ăpenruăa-şiă

aprofundaă cunoştin eleă deă specialitateă şiă aă intraă înă posesiaă noiloră informa iiă specificeă

profesiei lor. Mai ales la materiile tehnice profesorii au în vedere modernizarea 

tehnologiei,ă seăgr bescăs ăcunoasc ănoileămaterialeă şiă tehnologiiă folositeă şiăorganizeaz ă

demonstra iiăpeăacesteăteme.  
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Înăprocesulădeăpredareăşiăînv areăsuntăfolositeămetodeleăclasiceăşiăceleămoderne.ă

Problematizarea,ămodelareaăşiăînv areaăprinădescoperireăsuntăfolositeămaiăalesălaăştiin eă

reale.ă Laă limbiă şiă comunicareă suntă preferateă activit ileă peă grupe,ă joculă deă rol. 

Comunicareaă înă limbiă str ineă esteă oă deficien ă desă întâlnit ă laă elevi,ă deă aceeaă s-au 

organizatădezbateriăpeăacest ătem ăşiăs-au încercat metode noi la aceste materii. Cele mai 

aprofundateăcunoştin eăseăbazeaz ăpeătr iriăproprii,ădeăaceeaăsuntăorganizateăşiăactivit iă

de acest gen la orele de specialitate. 

Multeă cadreă didacticeă folosescă mijloaceleă audiovizualeă înă procesulă educa ional,ă

suntăpreferateăproiecteleăşiăprezent rileăpeăcalculator,ăuneoriăacesteaăsuntăf cuteădeăelevi.ă 

Laă începutulă fiec ruiă ană şcolară seă efectueaz ă evaluareaă ini ial ă aă eleviloră laă

disciplineleă deă baz .ă Profesoriiă analizeaz ă rezultateleă acestora,ă încercândă s ă realizezeă

predareaădiferen iat ăînăclase.ăTotuşiăimplementareaămetodelorădeăînv areăindividual ăşiă

aămetodelorădeăînv are centrat ăpeăelevăesteăînc ăîntr-oăfaz ăincipient .ăElevilor,ăcuămiciă

excep ii,ă nuă liă seă stabilescă criteriiă individualeă privindă rezultateleă deă înv areă şiă inteă deă

cunoaştere/aprofundareă laănivelulă fiec ruiaăpeăbazaă evalu riiă ini ialeă şiă conformă stiluluiă

lorădeăînv areăindividual.ăLaăcâtevaămateriiăsuntăfolositeăactivit ileăînăgrupeăclasateădup ă

rezultate, astfel profesorii prin actul lor didactic contribuie la alinierea elevilor la 

standardul dorit. 

Dinăp cateăprogrameleădeăînv areăşiămaterialeleănuătotdeaunaăofer ăposibilitateaă

înv riiăprinăpaşiămici.ăÎnăacestăsensăesteăunăimpedimentăşiălipsaămanualelorăşcolareăşiăaă

auxiliarelorădidacticeăînălimbaămatern . 

Calitateaăevalu riiăelevilorăpeănivelădeăşcoal ăareăoăserieădeăaspecteăpozitive,ădarăşiă

negative.ăRitmicitateaăevalu riiăesteăasigurat ăcuăexcep iaăaăcâtorvaămaterii,ăcuăoăor ăpeă

s pt mân ,ăundeăesteămaiăpu inătimpăpentruăevaluare.ăSuntăfolositeăşiămetodeămoderneădeă

evaluare,ăprecumăproiectul,ăinvestiga ia,ăportofoliul.ăMetodeleăclasice,ăevaluareaăfrontal ,ă

individual ,ătezeleăşiălucr rileăsuntăfolositeămaiădes. 

Deăobiceiăevaluareaăformativ ăesteăadecvat ăşiăcorect .ăMaiămulteăcadreădidacticeă

implic ă eleviiă înă evaluareaă progresuluiă peă careă îlă realizeaz .ă Înă fiecareă ană şcolară s-a 

efectuat simularea bacalaureatului,ă probaă scris ă şiă oral ,ă şiă aă exameneloră deă sfârşită deă

ciclu cu concluziile de rigoare. 
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Putemă consideraă c ,ă oă problem ă dificil ă aă sistemuluiă educa ională esteă lipsaă

motiva ieiăelevilor.ăTocmaiădinăaceast ăcauz ăeleviiăşcoliiăparticip ădesălaăconcursuri pe 

discipline,ălaăconferin eăcompeti ii,ădeoareceăeleăsuntămetodeăfoarteăbuneădeămotivare.ă 

 

Concluzii: calitateaăgeneral ăaăpred riiăşiăînv rii 

- macroproiectareaăbineăgândit  

- proiectareaă unit iloră deă înv areă nuă reflect ă întotdeaunaă nevoileă individuale ale 

elevilor 

- ritmicitateaăparcurgeriiămaterieiăesteăasigurat  

- calitateaăpred riiăesteăbun  

- predareaă unoră materiiă tehniceă las ă deă dorit,ă dină cauzaă lipseiă personaluluiă deă

specialitate 

- profesoriiăsuntăbineăpreg ti i,ăiarăformareaăpermanent ăaăpersonaluluiădidacticăesteă

asigurat  

- suntăfolositeămetodeleămoderneăşiămijloaceleăaudiovizuale 

- predareaădiferen iat ,ăfolosireaămetodelorăindividualeăesteăîntr-oăfaz ăincipient  

- sunt folosite metodele centrate pe elev 

- orele sunt bine structurate 

- evaluareaăesteăadecvat ăşiăritmic ăcuăcâtevaăexcep ii 
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Materiale si resurse didactice  
 

Calitatea procesului de predare-înv areăesteăinfluen at  într-un mod hot râtor de 

gradul de dotare cu mijloacele didactice. 

Dotareaă şcolii este mai bun  în compara ieă cuă dotareaă pân ă înă anulă 2015, dar 

incomparabilămaiăslab  decât a institu iilorăsimilareădină rile Uniunii Europene. O dotare 

important ăs-aăefectuatăînăanulăşcolară2015-2016ăînăurmaăproiectelorăcâştigateăînăacestăan 

şcolarăînăvaloareătotal ădeă376 000 lei (196 000 lei- Funda iaăBGA,ăUngaria,ă90ă000ălei- 

ConsiliulăJude eanăHarghita, 90000 lei – Olimpiadele Kaufland Romania).  

Informatizarea înv mântului, introducerea tehnicii de calcul atât în procesul de 

predare aădiferitelorădiscipline,ă câtă şi în cadrul instruirii profesionale, în formarea unor 

competen e ale elevilor în domeniul folosirii tehnicii de calcul este o necesitate 

incontestabil . 

Laboratorul de informatică este dotat cu 31 de calculatoare.   

Dotarea laboratoarelor si cabinetelor se prezint  astfel: 

Denumirea 
laboratoarelor/cabinet 

Grad de 
dotare 

Perioada 
achizi ion rii 
echip.mijl.did. 

existente 

Gradădeăuzur ă
aăechip.ăşiămijl.ă

did. 
Observa ii 

Laborator de 
informatic  

80% 2008-2009 50%  

Laboratoră deă fizic , 
biologie,chimie, 
protec iaămediului 

60% 2009 
2016 

10%  

Laboratorădeăconstruc ii 30% 2003 70%  
  
 

Înăafar ădeăacesteălaboratoareăşiăs liădeăclasaă– cabinetăexist  materiale didactice 

(h r i,ă planşe, aparateă simpleă etc.)ă expuseă înă s li de clase sau p strate în sertare, care 

servesc predarea limbii si literaturii române, limbii si literaturii maghiare, limbilor str ine, 

disciplinelorădeăştiin eăsociale,ă geografiei,ăprecumăşi disciplinelor de specialitate.  

Aceste materialeăsuntăinsuficienteăcantitativăşiăcuăunăgradădeăuzur ăavansat. Sunt 

folosite în primul rândălaăînv mântulăliceal.ă 
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Dotareaă şcolii cu aparatura audio-vizuală este suficient ,ă ceeaă ceă reieseă şi din 

urm torul tabel: 

Denumirea aparatului Nr. buc. Arri de achizi ionare Grad de uzură 

Radiocasetofon 5 2008/2016 10% 
Videoproiector 10 2008/2010/2016 60 %/5%/0% 
Tabl ăinteractiv  2 2008 40% 
Laptopuri 8 2009/2016 50%/0% 

 
 
 

Şcoala dispune de 3 ateliere cu grad de dotare ce variaz  dup  estim ri între 70 - 

80 % începândă cuă anulă şcolară 2015-2016. Maiştriiă instructoriă înă generală folosesc 

echipamentele existente în formareaăcompeten elorăprofesionale. 

 

Denumire atelier 
Nr. locuri pt. elevi 

practican i Meseria 
Grad de 

dotare 

Atelier zidari   10 – 15 - zidar,-pietrar,-tencuitor 70 - 80 %. 
Atelier instalatori 10 – 15 -instalator instala iiă tehnico-sanitare 

şiădeăgaze 
70 - 80 %. 

Atelier dulgheri 10 – 15 -dulgher, tâmplar, parchetar 70 - 80 %. 
 
 

Biblioteca şcolii are 2 înc periă înă careă spa iul destinat lecturii este redus. În inventarul 

bibliotecii sunt înregistrate 14 300 de volume, din care 5 680 c r i de specialitate. 

Biblioteca dispune de punct de documentare dotat cu patru calculatoare cu acces de 

internet. Totuşi biblioteca este un punctă importantă înă activitateaă şcolii. Anual sunt 

înregistra i peste 650 de cititori, marea lor majoritate fiind elevi.  

Cu înzestrareaăactual ăbibliotecaăşcoliiănuăpoateăs  joace un rol complex de centru 

deă resurseă pentruă documentareă şi informare,ă nuă areă bazaă deă dateă necesar ă şi nu poate 

asiguraă conectareaă laă informa iile de actualitate cu mediul de afaceri, cu agen ii 

economici, cu diferite organiza ii nonguvernamentale cu care şcoala are leg turi strânse. 

Un impediment important în realizarea unui proces predare-înv areă deă calitateă

esteălipsaămanualelorădeăspecialitateăşiăaăaccesoriilorăatâtălaăspecialitateaăconstruc iiăcâtăşiă

laăspecialitateaăprotec iaămediuluiămaiăalesăpentruăciclulăsuperior. 
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Concluzii: materiale si resurse didactice 
 

 dotareaăşcolii cu materiale si echipamente didactice este suficientădeăbun . 

 la 48 de elevi revine un calculator performant 

 gradul de dotare cu tehnic ădeăcalculăseăestimeaz  la 50 % 

 laboratoarele şi cabinetele auă şi func iaă deă sal ă deă clas , ceea ce împiedica 

exploatarea lor eficient  

 gradul de dotare alălaboratoarelorăşi cabinetelor variaz  între 10 şi 80 % 

 dotareaăşcoliiăcuăaparatur ăaudio-vizual ăşi cu suport informatic este bun  

 atelierele sunt insuficiente la num răşiăcaăsuprafa ăfa  de efectivele de elevi. Se pot 

amenaja pu ine puncte de lucru, dar dotarea cuăechipamenteăşiămateriale esteăbun  

 impedimentul principală înă înfiin areaă laboratoareloră şi cabinetelor de specialitate, 

respectiv  aăatelierelorăesteălipsaădeăspa iuăşi lipsa de credite bugetare 

 cu toate ca biblioteca are o activitate intens , dotarea sa cu suport 

informaticămodernăesteăsubăstandardeleăuneiăşcoliăaăsec.ăXXI 

 lipsa manualelor şcolare în lb. maghiara are un efect negativ asupra 

preg tiriiădeăspecialitateăaăelevilorăşiăîngreuneaz ăfoarteămultămuncaăprofesorilor 

Rezultatele elevilor-  2014-15, 2015-16 
 
 Liceul Tehnologic „KósăKároly”ă esteăpeăună locă apreciabilă înă ierarhiaă grupuriloră

şcolareădinăzon .ăPromovabilitatea este în medie de 91,57%. 

  
2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011- 
2012 

2012- 
2013 

  Promovabilitate % 

Liceu      

 -zi 98 98 95 99 95 99 96 98 93 

 -seral+frecventa redusa 70 71 75 86 76 55 81 72 76 

SAM  - nivel 1 82 84 95 94 90 - - - - 

Scoala profesionala 96 - - - - - - - 98 

An de completare - nivel 2 - 95 94 
97 
 

100 
98 

82 
- - 

SPP  - 720 ore - - - - - - - 95 100 

Total 87 87 90 93,92 90,37 84,12 85,97 88,33 91,57 
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Rezultateleă ob inuteă laă examenulă na ională deă bacalaureată sunt în general 

mediocri. 

În mediile de mai jos sunt incluseăşiărezultateleădeălaăseralăşi frecven ăredus ,ăcareă

în general sunt multămaiăslabeădecâtăceleădeălaăînv mântulădeăzi. 

Disciplina 
Media 

2004-2005 

Media 

2005-2006 

Media 

2006-2007 

Media 

2007-2008 

Media 

2008-2009 

Media 

2009-2010 

Media 

2010-2011 

Media 

2011-2012 

Media 

2012-2013 

Limbaăşiăliteraturaă
român  

6,42 6,85 6,24 6,78 6,62 5,40 4,45 
3,61 2,92 

Limbaămaghiar  6,74 7,46 7,10 6,96 7,27 6,63 6,70 5,88 5,70 
Limbaămodern  6,71 6,84 7,30 6,66 6,42 - - - - 
Matematic  7,22 7,01 7,33 6,66 6,70 6,57 4,66 2,84 4,14 
Hidrotehnicaăşiă
gospod rireaăapelor - - - - - - - 

- - 

Ecologieăşi prot. Med. 6,98 7,74 6,45 - - - - - - 
Analiza chimica calit. 
si cantit. 

- - - 8,98 9,65 - - 
- - 

Materialeădeăconstruc ii - - - - - - - - - 
Desen tehnic - - - - - - - - - 
Desenădeăconstruc iiăşiă
instala ii 7,47 8,41 8,37 7,39 6,73 - - 

- - 

Biologie IX-X 7,79 8,60 5,53 - - 7,36 6,20 5,11 5,82 
Biologie - - - - - - - - - 
Chimie 9,40 9,28 9,08 9,28 - - - - - 
Chimie organica - - - - - 7.50 5,64 3,77 7,10 
Chimie anorganica      5.35 - - - 
Fizica - - - - - 4.86 3,97 1,54 2,10 
Educa ieăfizic  9,40 9,56 9,31 9,07 9,47 - - - - 
Geografie general ă
IX,X,XI 6,99 8,76 - 6,65 8,42 - - - - 

Geografia României - - 8,37 8,93 - - - - - 
Istoriaăuniversal  7,10 6,90 - 7,20 - - - - - 
Psihologie - 7,90 - - - - - - - 

 

Rezultateleă laă examenulă pentruă ob inereaă certificatuluiă deă competen ă
profesional : 

 
- absolvenţii liceului 

Anul 
şcolar 

Specializarea 
Nr. elevi Promovabilitate

         % 
Nr. elevi 
respinşi 

Respinşiăă
 % 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9- 
10 Înscrişi Promova i 

2003-
2004 

Tehniciană înă lucr riă
publiceăşiăconstruc ii 25 19 76 6 24     

Tehniciană înă protec iaă
mediului 

21 21 100 - -     

TOTAL: 46 40 88 6 24 0 0 0 0 

2004-
2005 

Tehniciană înă lucr riă
publiceăşiăconstruc ii 29 25 86 4 14 7 5 9 4 

Tehniciană înă protec iaă
mediului 23 23 100 - - 1 3 7 12 

TOTAL: 52 48 93 4 14 8 8 16 16 
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2005-
2006 

Tehniciană înă lucr riă
publiceăşiăconstruc ii 40 21 53 19 48 3 1 11 6 

Tehniciană înă protec iaă
mediului 29 29 100 - - - - 5 24 

TOTAL: 69 50 76 19 48 3 1 16 30 

2006- 
2007 

Tehniciană înă lucr riă
publiceăşiăconstruc ii 27 27 100 - - 1 6 10 10 

Tehnician desenator 
tehnic 

20 20 100 - - 2 5 5 8 

Tehnicianăînăprotec iaă
mediului 

30 30 100 - - 2 2 7 19 

TOTAL: 77 77 100 - - 5 13 22 37 

2007-
2008 

Tehnicianăînălucr riă
publiceăşiăconstruc iiă- 
frecventa redusa 

2 2 100 - - - - 1 1 

Tehnician în lucr riă
publiceăşiăconstruc iiă- 
zi-ruta progresiva 

5 5 100 - -  -  - - - 

Tehnician desenator 
pentru constructii si 
instalatii 

31 31 100 - - -  -  - - 

Tehnician ecolog si 
protectia calitatii 
mediului 

28 28 100 - - - - - - 

TOTAL: 66 66 100 0 0 0 0 1 1 

2008-
2009 

Tehnicianăînălucr riă
publiceăşiăconstruc ii 27 27 100 - -  -  - - - 

Tehnician desenator 
pentru constructii si 
instalatii 

46 46 100 - - -  -  - - 

Tehnician ecolog si 
protectia calitatii 
mediului 

28 28 100 - - - - - - 

TOTAL: 101 101 100 - -  -  - - - 

2009-
2010 

Tehnician în construc iiă
şiălucr riăpublice 

81 78 96 - -  -  - - - 

Tehnician desenator 
pentru constructii si 
instalatii 

54 54 100 - -  -  - - - 

Tehnician ecolog si 
protectia calitatii 
mediului 

25 22 88 - -  -  - - - 

TOTAL: 160 154 98 0 0 0 0 1 1 

2010-
2011 

Tehnicianăînăconstruc iiă
şiălucr riăpublice 

25 25 100 - -  -  - - - 

Tehnician desenator 
pentru constructii si 
instalatii 

27 27 100 - -  -  - - - 

Tehnician ecolog si 
protectia calitatii 
mediului 

27 27 100 - -  -  - - - 

TOTAL: 79 79 100 0 0 0 0 0 0 
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2011-
2012 

Tehnician desenator 
pentruăconstruc iiăşiă
instala ii 

50 46 93,87% 3 6,13 - - - - 

Tehnicianăînăconstruc iiăşiă
lucr riăpublice 

10 10 100% - - - - - - 

Tehnicianăecologăşiă
protec iaăcalit iiămediului 29 29 100% - - - - - - 

TOTAL: 89 75 97,95 3 6,13 0 0 0 0 

2012-
2013 

Tehnicianăecologăşiă
protec iaăcalit iiămediului 27 27 100 - - - - - - 

Tehnician desenator 
pentruăconstruc iiăşiă
instala ii 

13 13 100 - - - - - - 

Tehnicianăînăconstruc iiăşiă
lucr riăpublice 

26 26 100 - - - - - - 

TOTAL: 66 66 100 - - - - - - 
 

- absolven ii din şcoala profesională, SAM, an  de completare 

 

Şcoala profesională 
     

Anul 
şcolar 

Meseria 
Nr. elevi 

Promovabilitate         % Nr. elevi 
respinsi 

Respinşiăăăș 
6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-10 
Înscrişi Promova i 

2003-
2004 

Zidar, pietrar, tencuitor 18 18 100 0 0 - 7 8 3 

Dulgher, tâmplar-parchetar 24 24 100 0 0 4 12 7 1 

Mecanicăutilajeă şiă instala iiă
pentruăconstruc ii 

23 23 
100 0 0 

2 3 10 8 

TOTAL: 65 65 100 0 0 6 22 25 12 

2004-
2005 

Zidar, pietrar, tencuitor 39 39 100 0 0 0 9 22 8 

Mecanicăutilajeă şiă instala iiă
pentruăconstruc ii 

22 22 
100 0 0 

0 2 9 11 

TOTAL: 61 61 100 0 0 0 11 31 19 

Tabel nr. 7      

SAM- nivel 1 
     

Anul 
şcolar 

Meseria 
Nr. elevi 

Promovabilitate         % Nr. elevi 
respinşi 

Respinşiăăăș 
Înscrişi Promova i 

2004-
2005 

Lucr torăînăstructuriăpentruăconstruc ii 24 24 100 0 0 

Lucr torăinstalatorăpentruăconstruc ii 19 19 100 0 0 
Lucr toră înă mecanic ă deă montaj,ă
între inereăşiărepara ii 

20 20 
100 0 0 

TOTAL: 63 63 100 0 0 

2005-
2006 

Lucr torăînăstructuriăpentruăconstruc ii 52 52 100 0 0 
Lucr torăinstalatorăpentruăconstruc ii 12 12 100 0 0 
Lucr toră înă mecanic ă deă montaj,ă
între inereăşiărepara ii 

29 29 
100 0 0 

TOTAL: 93 93 100 0 0 
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2006- 
2007 

Lucr torăînăstructuriăpentruăconstruc ii 43 43 100 0 0 
Lucr torăînămecanic ădeămontaj,ă
între inereăşiărepara ii 

20 20 
100 0 0 

TOTAL: 63 63 100 0 0 

2007- 
2008 

Lucr torăînăstructuriăpentruăconstruc ii 26 26 100 0 0 
Lucr torăînăl c tuşerieămecanic ă
structuri 

18 18 100 0 0 

TOTAL: 42 42 100 0 0 
2008- 
2009 

Lucr torăînăstructuriăpentruăconstruc iiăă 47 47 100 0 0 
Lucr toriăinstalatorăpentruăconstruc ii 38 38 100 0 0 

TOTAL: 85 85 100 0 0 
 

An de completare  
 

Anul 
şcolar 

Meseria 
Nr. elevi 

Promovabilitate         % 
Nr. 
elevi 
respinşi 

Respinşiăăăș 
Înscrişi Promova i 

2005-
2006 

Zidar-pietrar-tencuitor 26 22 85 4 15 
Instalatoră instala iiă tehnico-
sanitareăşiădeăgaze 

19 19 
100 0 0 

Mecanică utilajeă şiă instala iiă înă
industrie 

19 19 
100 0 0 

TOTAL: 64 60 95 4 5 

2006- 
2007 

Zidar-pietrar-tencuitor 25 25 100 0 0 
Dulgher-tamplar-parchetar 19 19 100 0 0 
Instalatorăinstala iiătehnico-
sanitareăşiădeăgaze 

11 11 100 0 0 

Mecanicăutilajeăşiăinstala iiăînă
industrie 

16 16 100 0 0 

TOTAL: 71 71 100 0 0 

2007- 
2008 

Zidar-pietrar-tencuitor 23 23 100 0 0 
Dulgher-tamplar-parchetar 14 14 100 0 0 
Mecanică utilajeă şiă instala iiă înă
industrie 

20 20 100 0 0 

TOTAL: 57 57 100 0 0 

2008-
2009 
 

Zidar-pietrar-tencuitor 24 24 100 0 0 
Mecanicăutilajeăşiăinstala iiăînă
industrie 

18 18 100 0 0 

TOTAL: 42 42 100 0 0 

2009-
2010 

Zidar-pietrar-tencuitor 25 25 100 0 0 
Dulgher-tamplar-parchetar 15 15 100 0 0 
Instalatorăinstala iiătehnico-
sanitareăşiădeăgaze 

22 22 100 0 0 

TOTAL: 62 62 100 0 0 

2010-
2011 

Zidar-pietrar-tencuitor 19 19 100 0 0 
Dulgher-tamplar-parchetar 10 10 100 0 0 
Instalatorăinstala iiătehnico-
sanitareăşiădeăgaze 

21 21 100 0 0 

TOTAL: 50 50 100 0 0 



 45 

2011-
2012 

Zidar-pietrar-tencuitor 18 18 100 0 0 
Dulgher-tamplar-parchetar 12 12 100 0 0 
Instalatorăinstala iiătehnico-
sanitareăşiădeăgaze 12 12 100 0 0 

TOTAL: 42 42 100 0 0 

2012-
2013 

Zidar-pietrar-tencuitor 16 16 100 0 0 
Instalatoră instala iiă tehnico-
sanitareăşiădeăgaze 

17 17 100 0 0 

TOTAL (SPP 720 ore): 33 33 100 0 0 

 

Rezultatele sunt foarte bune la aceste examene,  ceea ce este oglindit ădeăsilin aă

elevilorăşiămuncaăvoluminoas ădepus ădeăprofesoriădeăspecialitateăşiămaiştriiăinstructori. 

 

- absolven ii din şcoală postliceală 

 

Anul 
şcolar 

Meseria 
Nr. elevi 

Promovabilitate         % 
Nr. 
elevi 
respinşi 

Respinşiăăăș 
6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9_10 
Înscrişi Promova i 

2003-
2004 

Proiectant 
restaur riă şiă
repara iiăcl diri 

14 14 100  0 0 7 7 0 

TOTAL: 14 14 100 0 0 0 7 7 0 

2005-
2006 

Desenator pentru 
construc iiă şiă
arhitectur  

9 9 100 0 0 1 5 2 1 

TOTAL: 9 9 100 0 0 1 5 2 1 

2006- 
2007 

Desenator pentru 
construc iiă şiă
arhitectur  

11 11 100 0 0 0 1 2 8 

TOTAL: 11 11 100 0 0 0 1 2 8 

2007- 
2008 

Desenator pentru 
construc iiă şiă
arhitectur  

12 11 91,67 1 8 1 3 4 3 

TOTAL: 12 11 91,67 1 8,33 1 3 4 3 

2008-
2009 

Tehnician 
cadastru funciar-
topograf 
 

16 16 100 0 0 1 2 8 5 

TOTAL: 16 16 100 0 0 1 2 8 5 

2009-
2010 

Desenator pentru 
construc iiă şiă
arhitectur  

8 8 100 0 0 0 4 3 1 

TOTAL: 8 8 100 0 0 0 4 3 1 

2010-
2011 

Desenator pentru 
construc iiăşiă
arhitectur  

12 12 100 0 0 1 7 1 3 

TOTAL: 12 12 100 0 0 1 7 1 3 

2011- Tehnician 11 11 100 0 0 - - - - 
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2012 cadastru funciar-
topograf 
 

TOTAL: 11 11 100 0 0 - - - - 

2012-
2013 

Desenator pentru 
construc iiăşiă
arhitectur  

6 6 100 0 0 - - - - 

TOTAL: 6 6 100 0 0 - - - - 
 

 

 

Rataădeăpromovare,ăpeăprofiluriăşiăpeădomenii deăpreg tireăprofesional ,ăsexe,ămediiă
deăreziden ă(pentruăultimiiădoiăani) 
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Agricultura 
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Concursuri pe meserii  
 
 
 Eleviiă şcoliiă particip ă cuă succesă laă concursuriă peă meserii,ă concursuriă

interdisciplinare,ăconferin eăregionale,ăna ionaleăşiăinterna ionale. 

 La concursurileădeăcultur ăgeneral ăavemămaiăpu ineărezultateăbuneăşiăfoarteăbune,ă

darăuniiăeleviăparticip ăcuăsuccesăşiălaăacesteăconcursuri. 

 Înădomeniulăconstruc iilorălaăconcursuri pe meserii, la olimpiade tehnice în fiecare 

ană laă fazaă jude ean ă s-auăob inută locuriă fruntaşeă careă ne-auă îndrept ită s ă particip mă laă

fazaă na ional .ă Înă domeniulă protec ieiă mediuluiă înconjur toră eleviiă claseloră cuă aceast ă

specializareă particip ă înă fiecareă ană laă diferiteă concursuriă şiă conferin eă De la aceste 

concursuri elevii s-au întors cu rezultate bune, rezultate prezentate în analiza rezultatelor 

şiăevolu iilor din acest document. Eleviiădinăclaseleădeăarchitectur ăşiădesignăauărealizată

expozi ii,ă auă participată laă concursuriă cu rezultate foarte bune şiă au organizat tabere de 

specialitate. 

Orientareaăşiăconsilieraăprofesional ă 
 

Orientareaăprofesional ăesteăgenerat ădeănoileăcerin eăaleălumiiăindustriale.ăAceast ă

presta ieă aăap rutăprimaădat ,ă înăFran a,ă înă1922.ăEaăconst ă înădirijareaăunuiăadolescentă

spre meseria care corespundeăcelămaiăbineăcapacit ilor,ăgusturilorăşiăpersonalit iiă sale,ă

inându-seăînăacelaşiătimpăseamaădeăposibilit ileădeăangajareăşiădeăsitua iaăfamilial . 

Odat ă cuă progresulă tehniciiă şiă cuă apari iaă deă noiă profesiiă eă maiă avantajosă dac ă

adolescen iiă suntă orienta iă c treă oă familieă deă meseriiă sauă c treă ună sectoră profesional,ă

pentruăcaăeiăs ăpoat ăprimiăoăpreg tireăgeneral ăsuficient ,ăcareăs ăleăpermit ărecalificareaă

cuăuşurin ,ădac ălucrulăacestaădevineănecesar. 

Acestă serviciuă oferită eleviloră deă c treă unitateaă deă înv mântă este coordonat de 

psihologulă unit iiă şiă seă desf şoar ă înă cooperareă cuă dirigin i,ă cuă Centrulă Jude eană deă

Asisten ăPsihopedagogic ăşiăcuăreprezentantulăDirec ieiăJude eneădeăOcupareăaăFor eiădeă

Munc .ă 

Muncaăseădesf şoar ăînămaiămulteăgrupuri mici, unde fiecare elev este dirijat prin 

exerci iiă şiă testeă potriviteă spreă aă alegeă ună sectoră profesională careă seă potriveşteă cuă

personalitateaă saă şiă capacit ileă sale.ă Dup ă fazaă deă autocunoaştereă urmeaz ă oă orientareă
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întreăoferteleăuniversit iloră(oferteădeăspecialit iăşiădesf şurareaăexamenuluiădeăadmitere)ă

şiăîndrumareaăînăfunc ieădeănevoileăap ruteăpeăpia aădeămunc .ăÎnăfazaădeăorientareămuncaă

psihologuluiă esteă ajutat ă deă dirigin iă şiă deă diverşiă reprezentan iă invita iă dină institu iileă

amintite. 

Existen aăşiăsuccesulăactivit ilorădeăorientareăşiăconsiliereăprofesional ăînăşcoal ă

s-a dovedităşiăprinăfaptulăc ,ăcircaă35șăaăabsolven ilorădinăliceuăîşiăcontinu ăstudiile,ăiară

ceilal iă g sescă locuriă deă munc .ă Înă cazulă eleviloră proveni iă dină şcoalaă profesional ă unii 

dintreăeiăîşiăcontinu ăstudiileăînăînv mântulălicealăiarăceilal iăîşiăg sescălocuriădeămunc ,ă

majoritatea dintre ei în domeniul lor de specializare. 

 

Calific riăşiăcurriculum 

 
Liceul Tehnologic „Kósă Károly”ă esteă unitateaă deă înv mântă careă preg teşteă

teoreticăşiăpracticăînădomeniulăconstruc iilor,ăarhitecturiiăşiădesign,ărespectiv a resurselor 

naturaleăşiăaăprotec ieiăcalit iiămediului. 

Avantajeleăşcoliiăsunt:ă 

- atâtăramuraăconstruc iilor,ăcâtăşiăaăprotec ieiămediului,ăseăafl ăînăascensiune 

- raza deăşcolarizareăesteădestulădeămare,ăîntrucât este singurul liceu tehnologic de 

specialitateă construc iiă înă totă jude ulăHarghita,ă existândădoară câtevaă claseă înă alteă

localit i. 

Înă cadrulă şcoliiă func ioneaz ă înv mântă liceală deă zi,ă şcoal ă profesional , respectiv 

înv mântăpostliceal.ă 

 

 Calificări 

- la nivel liceal secundar inferior 

 - construc ii,ăinstala iiăşiălucr riăpublice 

 - protec iaămediului 

            - arte vizuale 

- la nivel liceal secundar superior nivel 4 

- tehnicianădesenatorăpentruăconstruc ii şiăinstala iiă 

- tehnicianăecologăşiăprotec iaăcalit iiămediului 
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- tehnicianăînălucr riăpubliceăşiăconstruc ii 

- desenator pentru arhitectura si design 

Absolven iiăauăposibilitateaădeăaăseăangajaălaăfirmeădeăproiectareăînăconstruc ii,ăfirmeădeă

construc ii,ă laă celeă deă protec iaă mediuluiă sauă îşiă potă continuaă studiileă înă înv mântă

superior sau postliceal. 

- laăînv mântulăpostlicealăsuntăpreg tite: 

 - înă domeniulă construc ii,ă cuă calificareaă profesional :ă desenatoră înă construc iiă şiă

arhitectur  

      - în domeniul agricol calificarea tehnician cadastru funciar-topograf. 

 

Curriculum 

 Curriculumurileăînădezvoltareălocal ăauăfostăîntocmiteădeăprofesoriiădeăspecialitateăşiă

ingineriăînăurmaăconsult riiăcuăparteneriiăsociali,ăluândăînăconsiderareăşiăspecificulălocal, 

astfel: 

Anul 
colar 

Clasa (IA, 
B.., VA, 
VB, etc) 

Disciplina de trunchi 
comun/Aria 
curricular * 

DenumireaăCD ** 
Durata 

(ani) 
Nr. 

ore/s pt. 

2013-
14 

IXC 
Discipline de 
specialitate 

Interdependen eă
func ionaleă înă rela iaă omă
forma societate 

1 
1 
ore/sapt 

2013-
14 

IXA,D,E 
Discipline de 
specialitate 

Opera iiă simpleă înă
domeniulăconstruc iilor 1 

30 oreX 
3ăs pt.ă 

2013-
14 

IXB 
Discipline de 
specialitate 

Calitatea apelor de 
suprafa ă- no iuniădeăbaz  

1 
30 oreX 
3ăs pt.ă 

2015-
16 

X E p. 
Discipline de 
specialitate 

Identificareaă iăexecutareaă
opera iiloră specificeă
structuriloră iă finisajeloră
înăconstruc ii 

1 
30 oreX 
10 s pt.ă 

2013-
14 

X A. 
Discipline de 
specialitate 

Identificareaă iăexecutareaă
opera iiloră specificeă
structuriloră iă finisajeloră
înăconstruc ii 

1 
30 oreX 
3ăs pt.ă 
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2013-
14 

X B. 
Discipline de 
specialitate 

Rezerva iiă naturaleă înă
jude ulăHarghita 

1 
30 oreX 
3ăs pt.ă 

2013-
14 

XI C, XII 
C. 

Discipline de 
specialitate 

Bazaleă proiect riiă asistată
de calculator 

2 
2 
ore/s pt.ă 

 

 

Resursele fizice şi umane  

 

1. Resursele fizice 

     1.1.. Func ionarea unită ii de învă ământ esteă asigurat ă înă primulă rândă dină crediteă

bugetareă al turiă deă careă veniturileă extrabugetareă aleă institu ieiă joac ă ună rolă nicidecumă

neglijabil. Înăstructuraăeconomic ăaăşcoliiăcategoriileădeăcheltuieli din credite bugetare au 

oăpondereăcresc toareăînăultimiiă3ăani. 

Principalele surse extrabugetare sunt: 

- proiecte 

- activitateaădinăatelierulăşcolar 

- activitateaăelevilorădeă laă înv mântulăprofesionalădin parteneriate cu diferite firme de 

construc ii  

- chirii s liădeăclase,ăcantin ,ăinternat 

Veniturile nete din sursele extrabugetare au fost folosite în primul rând pentru 

dezvoltarea bazei material-didactice (mobilier, echipamente), creditele bugetare la acest 

capitol fiind extrem de reduse.  Şcoalaăaăbeneficiat şiădeăfonduriădestulădeăimportanteăprină

participarea la concursuri de proiecte. 
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   1.2. Unitatea de învă ământ are în administra ie şase cl diri, proprietatea Consiliului 

Local Municipal M-Ciuc:                       

   Clădirea  şcolii  

 Construit ină anulă 1982,ă cuă destina ie  pentru  dezvoltarea bazei  Liceului  

Industrial  nr.2. Construc ii,  cuprinde  în  total  15 s li  de clase. Între s lileădeăclase sunt 

intercalate camere  pentru  materiale didactice. 

Liceul Industrial  nr.2. Construc ii., dup    anul  1990 , a  fostăănumităGrupăŞcolară

Economică“ăJOANNESă ăKAJONIă“ă şi   în  anul  1994  s-a  divizat  ca:  Grupă ăŞcolarăă

EconomicăăşiăăăGrupăăăŞcolarăădeăăConstruc ii. 

GrupulăŞcolarăădeăăConstruc iiăăaăăprimităîn  administrare  cl direa  de  15 s li  de clase  tip 

cabinetă ăcuăacoperiş tipăterasa.ă ăAceast ă ăcl direăaăfostă ăconsolidat  şi mansardat ă- 378 

mpăşiăs-a înlocuit învelitoarea  tip terasaăăcuăăacoperişăătipăşarpant . 

Înăăăşcoal ăăsuntăînătotală18 s li  de clase,  1 laborator deăinformatic ,   1 laborator  

construc ii,ă 1ă laboratoră deă protec iaă mediului, 1ă bibliotec ,ă 1ă sal ă festiv , 6  grupuri  

sanitare, 3 anexe  pentru  deservirea laboratoarelor, secretariat, contabilitate,  cabinet de 

psihologie,ăsal ăăprofesoral ,ăsal ăCEAC,ăbirouri  directorăşi director adjunct. 

Exist   23 de  clase  de elevi,  din  care:  16 clase  de  liceu cursuri de zi, 3 clase  

de  liceu cursuri serale, 2 clase de an de completare şiă ă2 claseăădeăăpostliceale,ăînădou   

schimburi, cu un total de 635 elevi. 

 

   Clădirea  atelierelor  

Construit  în  anul  1972  cuă ă destina ieă   atelieră ă pentruă ă instruireă practic   a 

elevilor dinăşcoalaădeăarteăşiămeserii.ăăCl direa  a  fost dat înăadministrar ie  în anul  1994.   

 Atelierul  cuprinde 1 atelier deăăconstruc ii,   1 atelier   deăăinstala ii, 1 atelier  de   

dulgherie, 1 atelierăădeăintre inereăă(tâmplârie)ăşiăăatelierădeăăintre inereăămecanic . 

Cl direa  atelierului  a avutăacoperiş tipăteras ăăşiăînăăanulă1999ăaăăprimităăacoperişăă

tipăşarpant ,ăîns  atelierul  nu are  grup sanitar. Dot rileăăăatelierelorăăsunt din  anii  1972 

– 1985. 
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 Clădirile internatelor  

           Înăurmaăreorganiz riiăadministrativeădinăoctombrieă2008ăauăfostăalocateăGrupuluiă

ŞcolarădeăConstruc iiă „KósăKároly”ădou ăcl diriă careă asigur ă cazareaă elevilor din cinci 

grupuriăşcolareărespectivăelevilorăpostliceale Louis Pasteur.  

      Cl dirileăcuăpatruăetajeăaleăinternatelorăauăfostăcostruiteăînăanulă1974 şiăauăcapacitateaă

de 160 deă elevi.ă Fiecareă nivelă areă ună grupă sanitară cuă baieă comun ,ă sal ă deă lectur ă şi 

magazie. 

 

 Clădirea cantinei 

       Cl direăcuăparterăşiăunăetaj,ăa fostăcostruit ăînăanulă1974 şiăareăoăsuprafa ădeă1416ăm2. 

Laăparterăsuntăamplasateămagaziile,ăgrupurileăsanitareăşiăbirourileăpentruăpersonală iară laă

etajăbuc t ria,ăs lileădeăpreparareăşiădou ăs liădeămese.ăCapacitateaădeăpreparareăaăhraneiă

şiădeăservireăesteădeă300ăelevi.ă 

 

 Clădirea sălii de sport 

          Salaădeă sportă areă oă suprafa ă total ădeă510ăm2 şiă seă compuneădinăvestiareăpentruă

b ie iăşiăfete,ăgrupuriăsanitare,ăsal ăprofesoral ăşiăsalaădeăjocăcuăsuprafa aădeă450ăm2. Este 

folosit ădeăceleătreiăliceeătehnologice din curte.  

           Curtea  şcoliiăeste de  1696  m2  şiăădrumulădeăaccesăăpân ăla  DN.12  este comun  

cu  un  grup  de  7 institu ii din  vecin tate. 

            

2. Resursele umane 

 

Pentru anul şcolar 2016/2017 

 
 Personalul didactic  

Şcoalaădispuneădeăunăpersonalădidacticăvaloros,ăcuăoăpreg tireăcorespunz toareăşiă

experien aănecesar ădesf şur riiăuneiăactivit iădeăsucces. 

a) Dintr-unănum rădeă45ăcadre,ă25ăsuntădeăcultura generala, 20 sunt profesori de 

specialitate care predau discipline tehnice, 4 maiştriiăinstructori.ă 

b) Din cele 45 de cadre didactice 22 sunt titulare, 23 suplinitoriăşiăplataăcuăora.ă 
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c)ăStructuraăpersonaluluiădidacticăpeăgradeădidacticeăesteăurm toarea: 

-debutant 12 

- cu examen de definitivat 8   

- cu examen de gradul didactic II. 12  

- cu examen de gradul didactic I. 13  

d)ăStructuraăpersonaluluiădidacticădup ăvechimeăseăprezint ăastfel: 

- 0 – 10 ani   21  

- 10 - 20 ani   17 

- 20 – 30 ani   3  

- 30 – 40 ani   4 

e)ăNum răcadreădidacticeăcuăgrada ieădeămerit:ă5 

 
 Personalul didactic auxiliar se compune din: 1 bibliotecar, 2 secretari, 1 laborant, 1 

informatician, 2 contabili, 1 operator date, 2 administratori patrimoniu, 4 pedagogi, 

Personalul tehnico-administrativ este format din: 4ămuncitorădeăîntre inere,ă5ăbuc tari,ă4ă

paznici, 8 îngrijitoare.  

    To iăangaja iiăîndeplinescăcondi iiădeăpreg tireădeăspecialitateăceruteădeănormeleălegaleă

în vigoare. 

Înă vedereaă îmbun t iriiă organiz riiă munciiă şiă aă sistemuluiă informa ională seă

impuneă participareaă personaluluiă didactică auxiliară şiă par ială ală personaluluiă didactică

tehnico-administrativ la diferite forme de instruire în domeniul folosirii tehnicii de calcul. 

Parteneriateăşiăcolabor ri 

 
1. Rela iile cu părin ii 

Pentruă bunaă desf şurareă aă procesuluiă deă educareă şiă înv areă esteă nevoieă deă oă

strâns ă colaborareă întreă şcoal ă şiă p rin i.ă Înă acestă scopă şcoalaă asigur ă şiă sprijin ă toateă

activit ileă careă înt rescă aceast ă colaborareă şiă faciliteaz ă comunicareaă câtă maiă eficient ă

dintreăpersonalulădidacticăşiăp rin i.ăAstfelădeăactivit iăsuntăurm toarele: 

                  - şedin eleăcuăp rin iiă(seăorganizeaz ăo dat ăpeăsemestruăsauădeădeămaiămulteă

ori, la nevoie) 
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                  - viziteălaăfamiliiă(dirigin iiăclaselorăefectueaz ăacesteăviziteămaiăalesălaăeleviiă

careănecesit ăoăaten ieăsporit ădinădiferiteămotive) 

                  - întocmirea unei baze deădateădespreăsitua iaăfamilial ăaăfiec ruiăelev 

                  - informareaă imediat ă a parin iloră înă cază deă absenteism, abateri de la 

RegulamentulădeăOrdineăInterior ăalăşcolii,ăcontraven iiăsauăalteăprobleme 

                  -strâns ăcolaborareăcuăConsiliulăReprezentativăalăP rin iloră 

                  -ConsiliulăReprezentativăalăP rin ilor, în colaborare cu conducereaăşcolii, 

                   organizeaz ăînăfiecareăană“BalulăP rin ilor”,ălaăcareăparticip ăcadreleădidactice 

                   (maiăalesădirigin ii)ăşiăp rin iiăelevilor. 

 

2. Rela ia cu agen ii economici 

    Şcoalaăareărela iiădeăparteneriatăcuăoăserieădeăagen iăeconomici.ăAcesteăparteneriateăauă

caă scopă asigurareaă posibilit iiă efectu riiă preg tiriiă practiceă aă eleviloră dină cadrulă

înv mântuluiăprofesional, mai ales înăînv mântulăprofesional. 

     Potrivităspecializ rilorăaflateăînăofertaăşcolii,ăeleviiăîşiădesf şorar ăoăparteădinăpractic ă

înăunit ileăeconomiceă(maiăalesădinădomeniulăconstruc iei,ădarănuănumai),ăunit iăcuăcareă

şcoalaăareăîncheiateăcontracte de parteneriat: 

 

Denumireaăorganiza ieiăpartenere Localitatea Persoana de contact  
 

CONINT SRL Miercurea Ciuc Bako Bela 
SC DUNA TRADEIMP EXP SRL Miercurea Ciuc  Borbely Jozsef 
SCEURO NET SRL  Miercurea Ciuc Boldizsar Tibor 
TECTUM COMPANY SA Miercurea-Ciuc Vigh Adam Karoly 
I I SZENTES LASZLO Miercurea Ciuc Szentes Laszlo  
SC INSTHAR SA Miercurea-Ciuc Gal Tibor 
SC NOVATHERM SRL Miercurea Ciuc Szenner Istvan 
SC BAU MAISTER SRL Miercurea Ciuc Marosi Emil  

I I FUZI LEVENTE Miercurea Ciuc Fuzi Levente 
SC MIKROINSTAL SRL Lunca de sus Bors Karoly 

SC IMPREST SRL Miercurea Ciuc Imre Kalman 

IMPEX AURORA SRL Miercurea Ciuc Szanto Peter 
SC TOUR GAZ SRL Miercurea Ciuc Szocs Csaba 
I I CSISZER ANDRAS Lunca de sus Bors Karoly 
Sistemădeăgospod rireăaăapelorăSGA Miercurea Ciuc Miklos Geza, director 

SC GOSCOM SA Miercurea Ciuc Fekete Ana 
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SC KUTADEM BAU SRL Miercurea Ciuc Kutas Attila 
SC TUSNAD SA Baille Tusnad Demeter Boldizsar 
SC SERVGAZ SRL Miercurea Ciuc Farkas Sandor 
SC MARMIXT SRL Miercurea Ciuc  Maro Andras 
SC TECTUM IMPEX SRL Miercurea Ciuc Kopacz Laszlo 
BAU MIX SRL Miercurea Ciuc Peterfi Janos 
SC OPTIMISM SRL Miercurea Ciuc Barabas Istvan 
SC COMTRADE SRL Miercurea Ciuc Domokos Endre 
SC BALL SRL Miercurea Ciuc Both Laszlo 
SC BTC COMPUTERS SRL  Miercurea Ciuc Sandor Denes 
SC MEYRIN SRL Nicolesti Boldizsar Gyula 

 

       Printre obiectivele rela ieiăşcoal -agen iăeconomiciăputemăenumeraăurm toarele: 

             - corelareaăteorieiăcuărealitatea,ăeleviiăfiindăpuşiăînăfa aăsitua iilorărealeăcreându-se, 

astfel, posibilitatea de a însuşiiămaiăbineăcunoştin eleădeăspecialitate 

             - creareaăposibilit iiăunorăviziteădeă lucru,ă întâlniriădintreăeleviă şiă specialiştiădină

diferiteădomenii,ăprezent riădeăproduseăşiătehnologiiănoi, moderne. 

             - intermediereaădeăinforma iiăprivindăpia aămuncii 

             - asigurareaădeăc treăagen iiăeconomiciăaăunorălocuriădeămunc ăpentru elevi, dup ă 

              terminarea studiilor 

             - dezvoltarea unui parteneriat privindăformareaăprofesional ăaăadul ilor,ăînăspecială

în cazul şomerilor 

             - sprijinirea material ă deă c treă agen iiă economiciă aă unoră activit iă şcolareă şi 

extraşcolare 

     Ca puncte  slabe aleărela ieiăşcoal -agen iăeconomiciăseăpotăenumeraăurm toarele : 

            - nivelulăsc zutăalăeficien eiăcomunic rii 

            - uniiăagen iăeconomiciănuăapreciaz ăbeneficiile bilaterale ale parteneriatului 

            - înăuneleăcazuriănuăseăiaăînăconsiderareăimportan aăcalit iiăpreg tiriiăpracticeăa 

              elevilorăînăcadrulăunit iiărespective 

            - înăuneleăcazuriănuăseăd ăimportan aănecesar ăprotec iei munciiălaăloculădeămunc  

Latura  pozitivă aă rela ieiă scoal -agen iă economiciă const ă înă faptulă c , agen iiă

economiciă laăcareăeleviiăefectueaz ăpracticaădeăproduc ieăasigur ălocuriădeămunc , dup ă

terminarea studiilor, acelor elevi care s-au  dovedit  a fi competen iădinăpunctădeăvedereă

profesionalăşiămoral. 
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3. Rela ii cu autorită ile şi institu iile locale: 

Rela iaăcuăConsiliul Local este sus inut ădeădoiăreprezentan iăalăacestuiaăcareăsuntă

membii alăConsiliuluiădeăAdministra ieăalăşcolii.ăRela iaăşcoliiăcu Consiliul Local se poate 

numi oă rela ieă bun .ă Administra iaă local ă îşiă manifest ă sprijinulă şiă înă organizareaă unoră

activit iăextraşcolare, cumăarăfiă,,ZileleiăŞcolii” şiăBalulăBobocilorăorganizateăînăfiecareă

an.ăOb inereaăacestuiăsprijinăăfinanciarăăesteăcondi ionat ădeăelaborareaăunuiăproiect. 

Şcoalaăcolaboreaz ăînăinteresulăelevilorăcuăoăserieădeăinstitu ii,ăcumăarăfi:ăCentrul 

Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de 

Muncă, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului. 

          Datorit ăfaptuluiăc  înăînv mântulălicealăavemăclaseădeăprotec iaămediului,ăşcoalaă

are o rela ie permanent ă cuă Sistemul de gospodărire a Apelor Harghita, Agenţia de 

Protecţia  Mediului, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. La 

unit ileăenumerateăauăloc vizite de lucru,ăcolabor riăcuăspecialiştiă în domeniu, vizite în 

laboratoare. 

 

4. Rela ii cu institu ii de învă ământ 

    Şcoalaă men ineă ună contactă permanentă cuă dou ă şcoli înfrăţite din Ungaria, unit i cu 

acelaşiăprofil : 

               - GrupulăŞcolarădeăConstruc iiăPogányăFrigyesădinăBudapesta 

               - GrupulăŞcolarădeăConstruc iiăsiăăprelucrarea lemnului din Kaposvár 

               - Liceul Egry József din Zánka, Ungaria 

Privindă rela iileă cuă unităţile de învăţământ universitare şcoalaă primeşteă viziteleă

acestora pentru a-şiă prezenta ofertele,ă astfelă acesteaă particip  laă orientareă şiă consiliereă

profesional .ăRela iiămaiăapropiateăavemăcuăFacultateaădeăChimieădinăcadrulăUniversit iiă

Babeş-Bolyai din Cluj Napoca ( elevi din clasele a XI-aăşiăaăXII-aăparticip ălaăconcursuriă

organizateădeăaceast ăinstitu ie)ăşiăcuăUniversitatea Sapientia din Miercurea-Ciuc şiăClujă

Napoca.ă Laă acesteă universit iă seă efectueaz ă viziteă înă laboratoare,ă prezent riă deă

instrumente,ăcolabor riăcuăspecialişti. 
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5. Rela ii cu asocia ii profesionale 

    Şcoalaămen ineăunăcontactăpermanentăcuăCasa Corpului Didactic şiăUniunea Cadrelor 

Didactice Maghiare din România.ăPerfec ionareaăconstituieăunădomeniuăprioritar,ăînăacestă

scop cadreleă didacticeă aleă şcoliiă iauă parteă laă cursurileă deă perfec ionareă organizateă deă

institu iile men ionate. 

 

6. Rela ii cu funda ii şi ONG-uri  

   Rela iaă şcoliiă cuă funda iile Szülöföld Alap, Bethlen Gabor Alapkezelo ZRT se 

concretizeaz ă prină participareaă institu ieiă şcolare la concursurile de proiecte destinate 

dezvolt riiă bazeiă materialeă ală înv mântuluiă profesională ă ini iateă şiă finan ateă deă acesteă

funda ii.ăŞcoalaăaăparticipatădeămaiămulteăoriălaăacesteăconcursuriădeăproiecteăcuăsucces,ă

astfelăprinăfinan areaăacestorăfunda iiăs-auăcreatăcondi iiădeădezvoltareăaăbazeiădidactico-

materialeăaleăşcolii. 

    Şcoalaă de ineă rela iiă cuă organiza iiă nonguvernamentale: Asociaţia „Porta Speciosa”, 

András Alapítvány, ZöldSzékelyföld Alapítvány. Rela iaă cuă acesteă dou  din urm ă

organiza ii seă concretizeaz ă prină organizareaă deă programeă ecologiceă pentruă elevi,ă

vizion riă deă filmeă ecologice,ă organizareaă deă cercă ecologic,ă cursuri de formare pentru 

profesori.ă Cadreă didacticeă dină şcoalaă noastr ă auă participată laă cursuriă deă perfec ionare 

organizate deăaceast ăorganiza ie.ă 

 

6. Rela ii cu sindicatul 

    Aproape toate cadreleădidacticeăşiănedidacticeăsunt membrii ai Federa ieiăSindicatuluiă

LiberădinăÎnv mânt.ăDiseminareaădeăinforma iiăşiăorganizareaăactivit ilorăsunt asigurate 

deăc tre un profesor - inginerăalăşcolii.ăSe face front comun laăelaborareaăşiădesf şurareaă

activit iloră sindicale.ă Sindicatulă seă implic ă înă via aă şcoliiă prină organizareaă deă diferiteă

activit iăextracurriculare. 

 

Concluzii 

      - şcoalaădispuneădeă rela iiă valoroaseă cuădiferi iă parteneri, dintre care unele ar putea 

avea oăcolaborareămaiăbun  
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      - şcoalaăaăf cutăeforturiămariăînăultimiiăaniăpentruădezvoltareaăbazeiămateriale, dotarea 

laboratoarelor şiăaăatelierelor – aceasta fiind rezultatulăcolabor riiăcuădiverse  funda iiă 

      - sistemulădeăcomunicareăşiăparteneriatăcuăagen iiăeconomiciăarăputeaăfiămaiăeficient  

      - esteănecesar ăconsolidareaărela ieiăcuăpartenerii,ădezvoltareaărela ieiădeăorientareăşiă

consiliereă profesional ă cuă scopulă creşteriiă num rului de eleviă angaja iă înă domeniul 

specializ riiădobândite. 
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   ANALIZA SWOT 

 
Puncte tari 

 Liceul Tehnologic „Kósă Károly”ă esteă singurulă ă liceuă de specialitateă construc iiă înă 

jude ulăHarghitaă 

 esteăoăşcoal ăc utat ,ălocurileăatâtăînăclaseleădeăliceuăfiind ocupate din prima sesiune 

de concurs 

 rezultateăbuneălaăexameneleădeăcertificareăprofesional  nivelă3ăşiă4ă 

 58-60șă dină eleviiă careă îşiă încheieă ciclulă deă calificareă seă înscriuă laă formeă deă

înv mântăsuperior,ăsauăob inăunălocădeămunc ăcorespunz torămeserieiăînv ate 

 participare cu rezultate foarte bune la concursuri pe meserii, concursuri 

interdisciplinare,ăconferin eăna ionaleăşiăinterna ionaleă(premiiăI;ăII;ămen iuni) 

 exist ăoărela ieăbun ăcuăunănum rămareădeăagen iăeconomiciă 

 rela ieăbun ăcuăautorit ile şiăinstitu iileălocale 

 areărela iiăbune cuăalteăinstitu iiădeăînv mântă(şcoliăînfr iteădinăUngaria,ăuniversit iă) 

 multeăschimburiădeăexperien ăînăcadrulăproiectuluiăHatartalanul! 

 Participare la mobilitate VET în cadrul proiectului Erasmus+ 

 Activit i extracurriculare bogate 

 Participareă laă multeă proiecteă educa ionale:ă Olimpiadeleă Kaufland,ă tabereă deă

specialitate, Erzsebet tabor, etc. 

 areăcontactăpermanentăcuăasocia iiăprofesionale,ăvizândăînăprimulărândăposibilit ileădeă

perfec ionareăaleăcadrelorădidacticeădinăşcoal  

 corpăprofesoralăvalorosăînămareăparteătitulariăşiăcuăgradeădidactice 

 preocupareă constant ă aă colectivuluiă pentruă formareaă continu ă înă specialitateă şiă

metodic  

 atmosfer ădeămunc ăprielnic ă 

 rela ieă bun ă cuă p rin iiă (şedin eă inuteă cuă regularitate,ă viziteă laă domiciliu,ă „Balulă

P rin ilor”) 

 realizarea unor venituri extrabugetare importante  
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 ocupareaătuturorăcatedrelorădinăşcoal ăcuăcadreădidacticeăcalificate 

 deschiderea spre nou a cadrelor didactice 

 rela ieăfoarteăbun ăcuăconsilierulăşcolii 

 existen aăunorăformatoriăjude eniăînăşcoal  

 eleviiăfrecventeaz ăbibliotecaăşcoliiăşiăceaăor şeneasc ăpentruădocumentareăînă

domeniu de specialitate 

 utilizareaăprogramelorăITăînăpreg tireaădeăspecialitateăşiăînăelaborareaăproiecteloră

pentru examene 

 ateliere bine dotate  

     

Puncte slabe 

 lipsaădeăspa iuădidactică(s liădeăclaseăşiălaboratoareăinsuficiente) 

 bibliotecaănuăesteădotat ăînănum răcorespunz torăcu un suport informatic modern, 

undeăeleviiăarăputeaăaveaăaccesălaăinternetăşiălaăinforma iiădeăultimaăor  

 num răinsuficientădeăcalculatoareăăperformanteăînălaboratorulădeăinformatic ăşiăînă

celelalte laboratoare  

 lipsaămanualelorăşiăaăauxiliarelorăînălimbaămaghiar  

 materialeă didacticeă insuficiente,ă uzateă sauă confec ionateă deă elevi,ă profesoriă sauă

maiştriiăinstructori 

 resurseăfinanciareăinsuficienteăpentruăcheltuieliămaterialeăşiăinvesti ii 

 mişcareaăcadrelorădidacticeăcareănuăsuntătitulare 

 uzuraăfizic ăşiămoral ăaăbazeiămaterialeă 

 existentaăînc ăaăunuiănum rădeăeleviămediocriăşiăslabăpreg ti i,ăîn special la 

înv mântulălicealăşiăprofesional 

 insuficienta dotare cu aparatura de multiplicare a materialelor didactice, necesare 

îmbun t iriiăprocesuluiăinstructivă– educativ 

 baza de practicaăînăliceuăcareămaiăsuport  îmbun t irii 

 evaluareaăelevilorănuăseăadapteaz ăcuănivelulălorădeăpreg tireăşiăcompeten eleă(suntă

preaăămulteăcorigen eălaăanumiteămaterii) 

 rezultatele la bacalaureat nu sunt suficient de bune 
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 competen eleădeăcomunicareăverbal ăşiăînăscrisăaăelevilorălas ădeădorit 

 lipsa laboratoarelor de specialitate:biologie, fizic ,ăchimie. 

 lipsaămaterialelorăauxiliareă(culegeri,ăplanşeăetc.)ăînălimbaămatern ă 

 unănum rădestulădeămareădeăeleviăslabăpreg ti iăvenindădinădiferiteăpuncteăaleă

jude uluiă 

 colaborareăinsuficient ăcuăfirmeleădeăconstruc iiăpentruăpracticaăelevilor 

 dezinteresulăp rin ilorăfa ădeăşcoal ,ădeăpropriulăcopil 

 Consiliulăelevilorănuăbeneficiaz ădeăniciăunăsprijinămaterialăpermanent 

 

Oportunită i 

 ofertaălarg ădeăcursuriădeăformare organizate de I.S.J., C.C.D. 

 atragereă deă fonduriă prină prest riă deă serviciiă c tre agen iiă economiciă siă persoaneă

fizice 

 parteneriateăcuăagen iiăeconomiciădeăprofil 

 sprijinădinăparteaăcomunit iiălocaleă(prim rie,ăpoli ieăetc.) 

 Politiaămunicipiuluiăsprijin ăactivit ileădeăcombatereăaăfenomenuluiăinfrac ional, 

a delicventei juvenile, precumăsiăactivit ileădeăeduca ieămorală– civica si rutiera. 

 preg tireaăşiăexperien a cadrelorădidacticeăconstituieăgaran iaăuneiăactivit iă

instructiv – educativeădeăăbun  calitate 

 creşterea aten ieiăacordateăelevilor cu comportament neadecvat, problematici 

 ajutorulăacordatădeăpsihologulăşcoliiăcadrelor didactice şiăelevilorăpentruă

rezolvarea diferitelor probleme 

 consulta iiăşiăactivit iăpentruăeleviiăr maşiăînăurm  

 evaluareăritmic ă 

 diferiteăformeădeăpreg tiri pentruăbacalaureatăşiăexameneădeăatestareăprofesional   

 

Amenin ări 

 legisla ieăfinanciar ărestrictiv  

 concuren aăşcolilorăcareăauăînv mântătehnicăşiăprofesional 

 men inereaălaăcifr ăînalt ădeăşcolarizareăaăliceelorăteoreticeădinăoraş 
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 retribu iaănecorespunz toareăaăcadrelorădidactice 

 dificult iăînărealizarea parteneriatelor 

 finan areaăprinăbugetulălocalănuăacoper ătoateăcheltuielileănecesare 

 rataăcrescut ăaăabandonuluiăşcolarădatorit ăsitua ieiăfinanciareăprecareăaăp rin ilor 

 diminuarea motiva ieiătinerilorăpentruăînv tur  

 sc dereăaănum ruluiătinerilorăcuăvârsteăcuprinseăîntreă14ăşiă19ăaniă(vaăsc deaăcuă

30șăînăurm toriiă10ăani) 

 interesulăelevilorăfa ădeăînv tur ăesteăînăsc dereăăcontinu  

 interesăsc zutădinăparteaăp rin ilor,ăfamiliilorăfa ădeăînv mânt,ăfa ădeăşcoal  

 gradulădeăuzur ăaăcalculatoarelor fiind destul de mare, munca de predare-înv areă 

            folosindăacesteămijloace,ăvaăfiămaiădificil ădac ănuăseăfacăîmbun t iriăaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

laboratoarelor 

 tendin aădeăsc dereăaăbugetuluiăfamiliei. 

 lipsa resurselor financiare pentru acordarea de burse elevilor cu rezultate 

deosebiteăşiăaăcelorăcuăcondi iiăsocialeădificile. 

 sc dereaăprestigiuluiăfunc ieiădidactice 

 creştereaădiscrepan elorăîntreăcerereăşiăofert ăpeăpia aăfor eiădeămunc  

 subestimarea problemelor sistemuluiăeduca ionalălaănivelăna ională 

 legisla iaăînăvigoareănuăesteăbenefic ăagen ilorăeconomiciăpentruăaăîncheiaă

parteneriateăcuăşcoala 

  cl dirileăînceputeăînăincintaăşcolii,ăînăprogramul SAM nu vor fi finalizate 

 

Resurse strategice 

 De inereaădeăpersonal şiăcadreăcapabileăs ăsus in ăoăactivitateădeăformareădeă

calitate 

 experien aăînăelaborareaă/ăconducereaă/ăcoordonareaădeăproiecte 

 ob inereaădeăfonduriăprinăparticipareaălaăproiecteăeuropene 

 utilizarea bazei materiale proprii 

 posibilit iădeăautofinan areăşiăob inereădeăvenituriăproprii 
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inte strategice 

 diversificarea, creştereaăcalit iiăsiăeficien eiăoferteiăeduca ionale 

 optimizareaăprocesuluiădeăpredare/înv are 

 administrareaăeficient ăaăresurselorămaterialeăşiăfinanciareăaleăşcolii 

 identificarea de noi surseădeăautofinan areăînăvedereaăîmbun t iriiăbazeiămaterialeă

aăşcolii 

 optimizareaă managementuluiă form riiă continueă înă concordan ă cuă strategiaă

na ional  

 dezvoltareaăcompeten elorămetodologiceăaleăcadrelorădidactice 

 creştereaăsprijinuluiăpentruădezvoltareaăpersonal ăaăelevilor 

 diversificareaăsiădezvoltareaărela iilorăcomunitareăşiădeăparteneriat. 
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Partea a 3-a 
 

PLANUL OPERA IONAL  

CONTEXT GENERAL 

 

PRIORITATEA 1. 

Corelareaăoferteiădeăşcolarizareăşiădeăformareăprofesional  cu nevoile de calificare 

din Zona Ciuc 

Obiectiv 1.1. 

Diversificareaăşiăfundamentarea din timp a planuluiădeăşcolarizare pentru anul  

şcolar 2017-2018 

Context: Dină analizaă mediuluiă economică aă jude uluiă rezult ă oă creştereă aă ponderiiă

activit ilorădinădomeniulăconstruc iilor, astfel în acest sectorănum rulălocurilorădeă

munc  esteăînăcreştere uşoar . În aria deăşcolarizareăaăşcolii este singura unitate de 

înv mânt care preg teşteă for ă deă munc ă deă nivelă  3ă şiă 4 în acest sector de 

activitate. Absolven iiăseăorienteaz ăşiăseăangajeaz , înăpropor ieăconsiderabil ,ăîn 

domeniul de calificare.   

Printreă motiveleă careă împiedic ă angajareaă înă calificareaă dobândit ă seă num r ă

urm toarele: 

- repartizareaă centralizat ă şiă computerizat ,ă dup ă mediiă nuă puneă peă prim plan 

op iunileă elevilor,ă astfel o parte dintre eleviiă nuă dorescă s ă seă angajezeă înă

calificareaădobândit . 

- insuficienta diversificare a calific rilor,ăspecializ rilor oferite. 

Seă impuneă oă prognoz ă câtă maiă corect  a cereriiă deă formareă profesional  şi 

stabilireaăpropor iilorăîntreăcifreleădeăşcolarizare corelate cu nevoile de calificare.  
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inta: 

 Integrareaăinforma iilorăprivindăpia a for eiădeămunc  în procesul de elaborare a  

planuluiădeăşcolarizare. 

 

Ac iuni (masuri) pentru atingerea 
obiectivului 
 

Rezultat asteptat Termene 

Responsabil (R) 
Partener (P) 
Surs ădeăfinan are (F) 
Cost (C) 

- elaborarea unui studiu de 
marketing privind piata muncii în 
domeniulăconstruc iilorăînăzonaăCiuc 

- imagine cât mai reala 
aăpie ei muncii în domeniile de 
formareăprofesional  ale şcolii 

30.11.2016 R:Lapohos Anna-Maria - 
dir.adj. 
Szigyártó Mihály 
P: AJOFM, CJRAE, 
CNDIPT 
Camera de comert 

- prelucrarea datelor privind 
op iunile elevilor din clasele a VIII-
şi a X-a   

- argument pentru elaborarea 
planului de scolarizare 
 

30.11.2016 R: Lapohos Anna-Maria - 
dir.adj. 
P: ISJ Harghita 
 

- 
de 
şcolarizareă pentruă anulă şcolar 
urmator şi dezbaterea acestuia în 
cadrulăşedintei Consiliului de 
administra ie 

- unăproiectădeăşcolarizare care 
r spunde nevoilor de formare 
 

10.12.2016 R: Szén János. – director 
P: partenerii economici 
ai scolii, Consiliul 
parin ilor 
 

- colii 
 

- oă ofertaă corelat ă cuă nevoileă
pie ii,ă cuă optiunileă eleviloră şiă
cuăposibilit ileăunita iiăşcolare 

20.12.2016 R: Szén János director 
P: ISJ Harghita 
 

 
 

PRIORITATEA 2. 

Dezvoltarea infrastructuriiă şcolii,ă finalizarea cl diriloră începuteă înă

programul SAM 

Obiectiv 2.1. 

Dezvoltareaăinfrastructuriiăşcolii. 

Context: Pentruăaăputeaăfiărealizat ăoăactivitateăinstructiv-educativ ădeăcalitateăîn aceast  

institu ie şcolar  se impune o dezvoltare a infrastructuriiă (s liă deă clas ,ă

laboratoare), precumă şiă asigurareaă condi iiloră deă ambian ă necesareă (grupuriă

sanitare în ateliere). 
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intă: 1. Ob inereaădeăfonduriăpentruăcontinuareaă lucr rilorădeăconstruc iiă înăprogramul 

deă„construirerăaănoiăedificiiăînăprogramulăSAM” 

Ac iuni (masuri) pentru 
atingerea 

obiectivului 
Rezultat aşteptat Termene 

Responsabil (R) 
Partener (P) 

Sursaădeăfinan are (F) 
Cost (C) 

intaă1 
-ob inereaă deă fonduriă pentruă
continuareaă lucr riloră de 
construc ii  

- şcoal ă cuă 10ă s liă deă clas ,ă 4ă
laboratoare 
- atelier cu dotare coresponz toare 
- internat,ă garsonier ă profesori,ă sal ă
de sport 

permanent R: Szén János 
P: Consiliu Local 
F: Guvern prin Cons. 
Local sau fonduri 
structurale 
 

 

 
 

Obiectiv 2.2. 

         Continuareaădot rii internatuluiăşiăaăcantineiăcuămobilierăşiăechipamentăadecvat 

Context: 

         Mobilierulă cuă careă esteă dotată internatulă şcolii este deficitar şiă insuficient, iar cea 

existent ăesteăîn stareăavansat ădeădegradare.ăÎnăaniiăanteriori s-auăconfec ionatădulapuriăşiă

paturi noi în câteva camere din internatul de fete şiăbaieti,ădarăşiăcelelalteăcamereănecesit ă

dulapuri noi, respectiv paturi noi. Cantinaăcareăofer ămasa pentru elevii din internat  este 

dotatăinsuficientăcuăvesel ăşiăaparatur ădeăbuc t rie. 

intă:  

1. Dotarea internatului cu mobilier. 

2. Achizi ionareaădeăvesel ăşiăaparatur ădeăbuc t rie 

Rezultateăm surabile 

 
Ac iuniă pentruă atingereaă
obiectivului 

 
Rezultatăaşteptat 

 
Termene  

Responsabil 
Partener 
Surs ădeăfinan are 
Cost  

intaă1 
    Confec ionareaă deă paturiă şiă
dulapuri  
 

 
Paturiăşi dulapuri noi 
 
 

 
 01.12.2017 
 

R: Csaszar Robert 
P: - 
F: venituri proprii 
C: 10 000 Ron 

intaă2 
Achizi ionareaădeăvesel ăşiă

aparatur ădeăbuc t rie 

 
 

 
Vesel ă şiă aparatur ă deă
calitateăcorespunz toare 

Anul şc.ă
2016-2017 

 
R: Szabó Györke István 
P: - 
F: venituri proprii 
C:ădup ănecesitate 
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PRIORITATEA 3. 

             Perfec ionarea cadrelor didactice  

Obiectiv 3.1. 

 Actualizareaăpermanent ăaăcunoştin elorădinădomeniulădeăspecialitate. 

Context: Printre priorit ileă pentruă perioadaă urm toareă seă poateă men ionaă asigurareaă

calit iiă educa ieiă prină dezvoltareaă form riiă profesionaleă şiă pedagogiceă aă

personaluluiădinăînv mânt.ăSchimb rileăaccelerateăăintroduseăprin reformele din 

educa ieăimpunăunăefortăsus inutădinăparteaăcadrelorădidacticeăînăceeaăceăpriveşteă

cunoaştereaăşiăasimilareaănoileămetodeăşiăinforma ii. 

intă:  

 Rezultateăm surabile: 

Participare a tuturor cadrelor didacticeă laă programeleă deă perfec ionareă

organizate laănivelulăşcolii,ădeăIŞJăşiăCCDăînă ar ăşi înăstr in tate,ăfaptăceăareăefectă

asupraăprocesuluiădeăpredareăînv are. 

 
Ac iuniă pentruă atingereaă
obiectivului 

 
Rezultatăaşteptat 

 
Termene  

Responsabil 
Partener 
Surs ădeăfinan are 
Cost  

Participareaă şiă implicareaă înă
organizareă aă activit iloră metodiceă
organizate de ISJ din fiecare 
semestru a cadrelor didactice. 

Dezvoltareaă competen eloră
pedagogiceăşiămetodice. 

semestrial R: Cadrele didactice 
P: ISJ 

Întrunireaă periodic ă aă membriloră
catedrelor, elaborarea planurilor de 
ac iune,ăanalizaăactivit ilor.ă 

Planuriă deă activit iă bineă
gândite,ă activit iă cuă
caracter formativ care 
contribuieăşiălaăactualizareaă
cunoştin elor. 

periodic Responsabilii de comisii 
metodice 

Organizarea de schimburi de 
experien eă cuă şcolileă înfr iteă deă
profil din UE. 
 

Preluarea experien eiloră
pozitive din domeniu. 

ocazional R: Responsabilul pentru 
proiecte 
P:Organiza iiă
nonguvernamentale 
F: Concurs de proiecte 
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Obiectiv 3.2. 

Participareaă laă formeleă deă perfec ionareă şiă ridicareaă niveluluiă deă preg tireă prină

ob inereaăgradelorădidactice 

Context: Înă activitateaă zilnic ă aă cadreloră didacticeă seă constat ă nevoiaă dezvolt riiă

competen elorămetodiceăşiădeăspecialitate.ăSuntăoăserieădeăposibilit iăcareăvizeaz ă

compensareaă acesteiă nevoiă prină activit iă deă perfec ionareă înă diverseă domenii:ă

orientareăşiăconsiliere,ăutilizareaăinformaticiiăînăprocesulădeăpredare. 

intă:  

 Ob inereaă definitivatuluiă şiă gradeloră didacticeă înă înv mântă şiă participareaă laă

diferiteăcursuriădeăperfec ionare. 

 
 
Ac iuniăpentruăatingereaăobiectivului 

 
Rezultatăaşteptat 

 
Termene  

Responsabil 
Partener 
Surs ădeăfinan are 
Cost  

Participareaă cadreloră didacticeă şiă aă
personalului didactic auxiliar la formele de 
perfec ionareă ă organizateă laă nivelă jude ean,ă
na ionalăşiăinterna ional. 

Reînnoireaă şiă complectareaă
cunoştin elor,ă dezvoltarea 
competen elorăprofesionale. 

permanent R: Responsabilul cu 
perfec ionarea 
P: ISJ, CCD 

Înscriereaă şiă participareaă cadreloră didacticeă
laă ă definitivată şiă gradeă didacticeă înă
înv mânt. 

Reînnoireaă şiă complectareaă
cunoştin elor,ă dezvoltareaă
competen elor profesionale. 

anual R: Responsabilul cu 
perfec ionarea 
P: ISJ, Departament de 
Perfec ionareă a 
Personalului Didactic 

 
 
Obiectiv 3.3. 

 Ridicarea nivelului de studii 

Context: Actualmenteă înă şcoalaă seă constat ă oă lips ă deă specialişti titulari pentru nivelul 

licealăsuperiorăşiăprofilulăarteăvizuale.  

intă:  

 Rezolvarea problemei lipseiădeăspecialişti titulariăpentruănivelulălicealăsuperiorăşiă

profilul arte vizuale cuăcareăseăconfrunt ăcatedraătehnic .ă 

 
Ac iuniăpentruăatingereaăobiectivului 

 
Rezultatăaşteptat 

 
Termene  

Responsabil (R) 
Partener (P) 
Surs ădeăfinan areă(F) 
Cost  (C) 

Atragereaă deă specialiştiă (arhitec i, maistru 
instructor instalatii) pentru a se titulariza în 
înv îmânt 

Ridicarea nivelului de 
studii, dezvoltarea 
competen eloră deă
specialitate. 

În cel mai 
scurt timp 
posibil 

R: Managementul 
unitatii 
P: Centre universitare 
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Ridicarea nivelului de studii a profesorilor 
prin înscrierea la masterat. 

Ridicarea nivelului de 
studii, dezvoltarea 
competen eloră deă
specialitate. 

permanent R: Cadrele didactice cu 
SSD 
P: Centre universitar 

Ridicarea nivelului de studii a maistrilor 
instructori prin efectuarea modulului 
psihopedagogic. 

Maisri instructori 
califica i 

Anul scolar 
in curs 

R: maistrii instructori 
P: Centre universitare 

 
 

PRIORITATEA 4. 

Dezvoltareaăşiăaprofundarea parteneriatelor. 

Obiectiv 4.1. 

 Dezvoltareaăparteneriatuluiăcuăagen ii economici. 

Context: Parcurgereaăprogramelorăşcolareăîn vedereaădobândiriiăcompeten elorăprev zuteă

înăStandardulădeăPreg tireăProfesional ă specific ăcalific riiă implic ăoăcolaborare 

vast ăşiăeficient ăcuăagen iiăeconomici. 

F r ă aceast ă colaborareă eleviiă seă rupă deă realitateaă socio-economic ă aă

regiunii. Astfel, eleviiă voră cunoaşteă responsabilitateaă deă execu ieă aă proprieiă

activit i, avândăatribu ii diferite de executant, coordonator, controlor.  Aşadar,ăei 

dobândescă competen eleă practiceă şiă cunoştin eă socio-economice, care le vor 

permite g sireaă cuă uşurin ă unuiă locă deă munc ă corespunz toră calific riiă şi s -şiă

continueăstudiileăpeăbazaăexperien elorădobândite. 

Liceul Tehnologic colaboreaz ă cuă mul iă parteneriă socialiă şiă agen iă

economici.ăAcestuiăfaptăseădatoreaz ăc ăeleviiăabsolven iăai şcoliiăprofesionaleădeă

profilă construc iiă (zidar,-pietrar,-tencuitor, dulgher-tâmplar-parchetar, instalator 

instala ii tehnico-sanitareăşiăde gaze) lucreaz ăsauăîşiăcontinu  studiile în domeniul 

construc iilor. 

Reprezentan iăaiăagen ilorăeconomiciăparticip  cu ideiălaăelaborareaăCDLăşiă

CDŞăşi la examene finale de evaluare.  

 

inta 

Dezvoltareaă şiă creştereaă implic riiă activeă aă partenerilor sociali, agen iloră

economiciă înăCAăînăelaborareaăCDL,ăCDŞăşiăasigurareaăloculuiădeăpractic ăunuiă

num rămaiămareădeăelevi. 
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Ac iuni (masuri) pentru 

atingerea 
obiectivului 

 

Rezultatăaşteptat Termene 

Responsabil (R) 
Partener (P) 
Sursa de finan are (F) 
Cost (C) 

- cooptarea şiăefectivitateaă
particip riiăunorăreprezentan iă
aiăagen ilorăeconomiceăîn 
comisiile de examene pentru 
domeniileăconstruc ii,ă
protec iaămediului 

- implicareaămaiăactiv ăaăpartenerilor 
în dobândirea competen elorăpractice,ă
caracteristice domeniului de 
preg tire. 

Luna 
septembrie 
anual 

R: Lapohos Anna-Mária, 
Szén János 
P: - 
F: - 
C: - 

- diversificarea portofoliului 
de parteneriate prin 
încheierea deănoiăconven ii 

- creştereaăveniturilorăextrabugetare 
- implicarea elevilor în realitatea 
socio-economic  
- îmbun t ireaă bazeiă materialeă aă
atelieruluiăşcolii 

Început de 
semestre 

R: Albert Gyöngyi, Szén 
János,ămaiştriiăinstructori 
P: - 
F: - 
C: - 

- monitorizareaăactivit iiădeă
parteneriat,ăşiăadaptareaăunoră
m suriănoi 

- planădeăac iuneărealizabil 
- programare optim ă aă perioadeiă deă
practic  
- colaborare maiă vast ă înă elaborareaă
CDL,ăCDŞ 

Conform 
planific riă şiă
pe tot 
parcursul 
anului 

R:ă Szénă János,ă maiştriiă
instructori 
P: - 
F: - 
C: - 

- îmbun t ireaăorganiz riiă
examenelor de absolvire prin 
participareaăreprezentan ilor 
agen ilorăeconomiciăînă
comisii 

- locuriă deă practic ă şiă condi iiă deă
preg tireă pentruă dobândireă
competen elorăprofesionale 
- locuriă deă munc ă pentruă absolven iă
corespunz torăcalific rii 

Luna mai 
Anual 

R: Szén János 
P: - 
F: - 
C: - 

- formarea unor noi 
parteneriate de colaborare cu 
reprezentan iiăfurnizorilorădeă
materialeădeăconstruc iiă 

- familiarizarea elevilor cu materiale 
şiătehnologiiănoi 

Permanent R: Szén János, Albert 
Gyöngyi, Szigyártó 
Mihály 
P: - 
F: - 
C: - 

 
 

Obiectiv 4.2. 

Realizarea parteneriatului cuă şcolileă dină Regiuneaă Centruă şiă UEă pentruă

corelareaăoferteiădeăpreg tireăprofesional . 

Context: Înăjude ulăHarghitaăsuntemăsinguraăşcoal ăcuăprofilădeăconstruc ii.ăExist ă liceeă

tehnologice laăOdorheiuă Secuiesc,ă Topli a,ăGheorgheni care în cadrul preg tesc 

anualăsauăşiămaiărarăelevi înămeseriiădeăconstruc ii. Colabor măcuăacesteăşcoli, dar 

cu rezultate nesemnificative. 

De aceea ar fi necesar realizarea unor parteneriate cuăacesteăunit iăşcolareă

şiăcuăcele din alte regiuni, cum ar fi: Regiunea Centru sau UE. 

inta: 

- Schimbulădeăexperien ăcuăprivireălaăofertaădeăpreg tireăprofesional . 
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- Parteneriate prin schimburi de grupeă deă eleviă laă practic ă sauă  vizite pentru 

cunoaştereaărealit ilorăsocialăeconomiceădinăzon . 

Ac iuni (masuri) pentru 
atingerea 
obiectivului 
 

Rezultat asteptat Termene 

Responsabil (R) 
Partener (P) 
Sursa de finantare (F) 
Cost (C) 

- revizuirea parteneriatelor cu 
şcolile din UE 

- colaborare Decembrie 
2016 

R:  Szén János, Lapohos 
Anna-Maria  
P: - 
F: surse propii 
C: - 

- men inereaă colabor riiă cuă
şcolileădinăjude . 

- Pe tot 
parcursul 
anului 

R: Szén János, Lapohos 
Anna-Maria  
 Albert Gyöngyi, Pálfi 
Géza 
P: - 
F: Concursuri de proiecte 
C: - 

 

 

PRIORITATEA 5:  

Deyvoltarea serviciilor de orientare şiăconsiliereăprofesional  

Obiectiv 5.1: 

Diversificareaăşiăaccentuareaăacvtivit ilorădeăinformareăşiăconsiliereăprofesional  

Context: Activitatea eficient ă deă educa ieă presupuneă şiă oă activitateă deă orientareă şiă

consiliereă bazat ă peă cunoaştereaă oferteloră şiă posibilit iloră dină perspectiveă

profesionaleă deă c treă absolven iiă şcolii.ă Ună rolă foarteă importantă areă şiă

autocunoaştereaăîntr-oăsitua ieădeăaăluaăoădecizie.ăOrientareaăşiăconsiliereaăajut ălaă

atingereaăunuiămaximăalăperforman elorăindividuale,ăpersonaleăşiăprofesionaleăînă

func ieădeăintereseleăşiăcapacit ileăfiec ruia.ă 

Deămulteăoriăseăconstat ăc ăeleviiănuăpreaăauăaccesălaăinforma iile deăbaz ,ă

sauă aceştiaă suntă preaă s r c cioaseă pentruă aă luaă oă decizieă adecvat .ă Uneoriă

activitateaă deă informareă şiă consiliereă esteă preaă general ă şiă areă caracteră deă

campanie. Activitateaădeă informareă şiă consiliereă aă eleviloră aă fostăorganizată pân ă

acumăocazională şiă f r ă implicareaă parteneriloră directă interesa i.ă Pentru a corecta 

aceast ă deficien  este necesar ca un set de informa iiă esen ialeă s ă fieă aduseă laă

cunoştin aă eleviloră în modă sistematică şiă înă timpă util pentru a facilita o decizie 

corespunz toare.ă 
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intă: 

1.Cunoaştereaăoferteiăşiă alternativeloră înăcadrulăsistemuluiădeă ÎPTăşiă înăspecialăaă

oferteiăunit iiăşcolare. 

2.ă Integrareaă informa iiloră înă procesulă deă orientareă şiă consiliereă despreă pia aă

muncii,ărespectivădespreăposibilit ileădeăcontinuareăaăstudiilor. 

Ac iuniă(m suri) pentru atingerea 
obiectivului 
 

Rezultat asteptat Termene 

Responsabil (R) 
Partener (P) 
Sursa de finantare (F) 
Cost (C) 

- proiectarea unui plan calendaristic 
pentruă activit iă deă informareă şiă
consiliereăpeănivelădeăşcoal  

-plan calendaristic 01.10.2016 R: Psihologulăşcolii 
P: - 
F: - 
C: - 

- investigareaăop iunilor elevilor din 
clasele X , clasa a XII-a 

- imagineă deă sintez ă despreă
op iuni,ăposibilit iădeăcorec ie 

15.11.2016 R: Psihologulă şcolii, 
dirigin ii 
P:Centrul Psihopedagogic 
Jude ean 
F: - 
C: - 

- popularizareaă oferteiă şcolii,ă
întâlniriăcuăp rin ii 

- informareaă absolven iiă claseloră
a VIII-aădinăzon  

Sem, II R: Lapohos Anna-Maria  
 

- redactarea unui pliant cu ofertele 
şcolii 

-pliant 01.03.2017 R: dir., dir. adj. 
     şiăpsihologulăşcolii 
P: - 
F: venituri extrabugrtare 
C:ădup ănevoie 

- organizareaă unuiă afişieră deă
orientareăşiăconsiliere 

- informareaă eleviloră dină şcoal ă
despreă meseriileă dină domeniuă şiă
posibilit iădeălocuriădeămunc  

30 oct. 2016 R: Albert Gyöngyi, 
maiştriiăinstructori 
P: - 
F: - 
C: - 

- organizarea unui panou pentru 
informareaă absolven iloră claseloră aă
XII-a 

- informa iiădespreăposibilit iădeă
continuare a studiilor în facult iă
cu profil de construc iiă şiă deă
protec iaămediului 

30 oct. 2016 R: dir., dir. adj. 
P: - 
F: - 
C: - 

- organizare de evenimente cu 
implicarea partenerilor economici 
pentru promovarea ofertei 
educa ionaleă (întâlniriă cuă eleviiă dină
clasa a VIII-a,ăparticipareă laăşedin aă
cuăp rin ii) 

- asigurareaă uneiă inform riă
complete şiăeficiente 

Sem II. al 
anuluiăşcolar. 

R: dir., dir. adj.şiă
psihologulăşcolii 
P: - 
F: - 
C: - 
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Obiectiv 5.2: 

PopularizareaăpaginiiăWEBăşiăactualizareaăzilnic ăpentruăinformareăpermanent  

Context: Un sistem informa ionalăeficientăcontribuieămultălaăpromovareaăimaginiiăşcolii. 

Dezvoltareaămodalit ilorădeătransmitereăaăinforma iilorăintervineăşiăînăprocesulădeă

înv mânt.ă Elevii trebuie informa iă permanentă şiă pentruă acesta este nevoiede 

perfec onare a modului deădocumentareăindividual , care devine din ce în ce mai 

important . Şcoalaătrebuieăs ăasigureăşiăacesteăposibilit i. 

intă:  

Promovareaăimaginiiăşcoliiăpeăinternetăcuăinforma iiăreactualizateăzilnic. 

Actiuni (masuri) pentru atingerea 
obiectivului 
 

Rezultat asteptat Termene 

Responsabil (R) 
Partener (P) 
Sursa de finantare (F) 
Cost (C) 

- popularizarea paginii WEB al 
şcolii 

- asigurarea accesului la 
informa iiăutileălegateădeăşcoal  
- promovareaă extern ă aă imaginiiă
şcoliiăprinăinternet 

permanent R: informaticianul scolii 
P: - 
F: - 
C: - 

 

 

PRIORITATEA 6. 

PrevenireaăabandonuluiăşcolarăşiăcuprindereaăînăÎPTăaăcategoriilorăcuăriscă

de marginalizare. 

Obiectiv 6.1. 

Popularizareaăformelorădeăpreg tireăprofesional ăoferiteăşiăaăformelorădeăsprijinăde 

care dispun elevii dinăînv mântulăsecundarăinferiorăşiăsuperior. 

Context: Abandonulăşcolarăesteăoăproblem ăactual ăaăsistemuluiădeăînv mânt.ăAceast ă

problem ănuăesteăcaracteristic ăşcoliiănoastre,ădarăaparăcâtevaăcazuri.ăÎntreăcauzeleă

abandonului se pot enumera starea material ă slab ă aă familiiloră şiă deă multeă oriă

alegereaăgreşit ăaăprofiluluiădinăcauzaălipseiădeăinforma ii. 
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intă:  

Creştereaă interesuluiă fa ă deă şcoal ă şiă deă profileleă oferiteă deă noi,ă

diminuareaăabandonuluiăşcolar. 

 
Ac iuniăpentruăatingereaăobiectivului 

 
Rezultatăaşteptat 

 
Termene  

Responsabil 
Partener 
Surs ădeăfinan are 
Cost  

- prezentareaă latureloră pozitiveă aă şcolii,ă
popularizareaăcîtămaiăbun ăaăprofilelorădinăşcoal ălaă
BURSA LICEELOR organizat ăanuală laăsalaă festiv ă
aăLiceuluiăTeologică„SegitőăMária” 

- o prezentare foarte 
bun ă ară atrageă ană deă
ană câ iă maiă mul iă
elevi. 

În fiecare 
an, în 
aprilie 

R: Psihologulăşcolii 
P:Centrul Psihopedagogic  
ISJ 

- prezentarea profilului tehniciană înă construc iiă şiă
lucr riă publiceă înă şcolileă generaleă dină jude ,ă nuă
numai înă zonaă Ciuc,ă fiindă singuraă şcoal ă cuă acestă
profilă dină Jude ulă Harghitaă amă puteaă atrageă eleviiă
din localit ileădinăafaraăzoneiăCiuc. Cu prezentarea 
profilelorăputemăpreg tiiăeleviiălaăacestea.ă 

- atragerea elevilor. 
Excluderea 
abandonuluiă şcolară
din cauza alegerii 
greşiteădeăprofil. 

anual R:ăCatedraătehnic  
 

- laăfelăcaăînăaniiăşcolariăpreceden iăplanific măşiăînă
continuare compensarea abonamentelor elevilor 
navetiştiădeălaădistan eămariăcuăfonduriăprocurateădină
proiecte. 

- uşurareaă
posibilit ilorădeă
frecventare a 
cursurilor pentru 
eleviiănavetişti 

anual R: infomaticianulăşcolii 
 
F: proiecte 

- Planific mă acordareaă aă câtoră maiă multeă burseă cuă
fonduri procurate din proiecte. 

- creştereaă
posibilit ilorădeă
frecventare a 
cursurilor pentru 
eleviiănevoiaşi. 

anual R: Comisia pentru 
acordarea burselor 
 
F: proiecte 
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CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE 

 
CONSULTAREAăÎNăVEDEREAăELABOR RIIăPAS:ă 
 

1.ăStabilireaăechipeiădeălucruăşiăaăresponsabilit iloră 

2.ăInformareaăpartenerilorăsocialiăînăleg tur  cu procesul de elaborare a PAS  

3.ăCulegereaăinforma iilorăpentruăelaborareaăPASăprin:ă 

- chestionareăaplicateăelevilor,ăp rin ilor,ăprofesorilorăşcolii,ăagen ilorăeconomici,ă

autorit ilorălocale,ăaltorăparteneriăinteresa iăînăformareaăprofesional ;ă 

- discu iiă colectiveă şiă individualeă cuă principaliiă „actori”ă implica iă înă formareaă

profesional ;ă 

- interpretareaădatelorăstatisticeălaănivelăregionalăşiălocal.ăAcesteăinforma iiăauăfostă

corelateăcuăpriorit ileăidentificateălaănivelăregionalăprinăPRAI.ă 

4. Stabilireaăpriorit ilor,ăobiectivelorăşiădomeniilorăcareănecesit ădezvoltareă 

5.ă Prezentareaă priorit ilor,ă obiectiveloră şiă domeniiloră careă necesit ă dezvoltareă spreă

consultare:  

- personaluluiă şcoliiă (înă cadrulă Consiliuluiă profesorală şiă înă cadrulă şedin eloră de             

comisii metodice);  

- elevilor (în cadrul Consiliului elevilor);  

- p rin iloră(înăcadrulăîntâlnirilorăcuăp rin ii);ă 

- partenerilorăsocialiăcuăcareăşcoalaăareărela iiădeăparteneriat.ă 

6.ă Structurareaă sugestiiloră formulateă înă urmaă consult riloră şi,ă peă bazaă acestora,ă

reformulareaăpriorit iloră 

7.ăElaborareaăplanuluiăopera ională 

 

SURSE DE INFORMA II:  

- Documente de proiectare a activităţii şcolii:  

- documente manageriale - director  

- documente ale comisiilor metodice,ă comisieiă dirigin ilor, Consiliului elevilor, 

Consiliului reprezentativăalăp rin ilor, documenteăcareăatest ăparteneriateleăşcolii;ă 

- ofertaădeăşcolarizare.ă 
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Documente de analiză a activităţii şcolii:  

     - rapoarte ale echipei manageriale;  

     - rapoarte ale catedrelor;  

     - rapoarteăaleăConsiliuluiădeăAdministra ie;ă 

     - rapoarteăaleăcelorlalteăcompartimenteăaleăşcolii:ăsecretariat,ăadministra ie,ă 

       contabilitate,ăbibliotec . 

     - situa iiăstatisticeă 

     - Documenteădeăprezentareăşiăpromovareăaăşcolii;ăPlanulăRegionalădeăAc iuneăpentruă 

       DezvoltareaăÎnv mântuluiăProfesionalăşiăTehnic; chestionare,ădiscu ii,ăinterviuri;ă 

     - Rapoarte scrise ale ISJ Harghita şiăMECTăîntocmiteăînăurmaăinspec iilorăefectuateăînă

şcoal .ă 

În elaborarea PAS  au fost consultateă AJOFM,ă ISJă Harghita,ă Prim riaă

municipiuluiăMiercureaăCiuc,ăagen iiăeconomiciăreprezentativiăpeăbaz ădeăinterviuri. 

           LaănivelulăConsiliuluiădeăadministra ieăaăşcoliiăauăfostăstabiliteăpriorit ileăpentruă

PAS,ă informa iileă careă trebuieă colectateă şiă responsabilit ileă înă elaborareaă planuluiă deă

ac iuneăcolectateăşiăresponsabilit ileăînăelaborareaăplanuluiădeăac iune. 

         Înă grupulă opera ională deă elaborareă auă fostă antrena iă al turiă deă directoră şiă director 

adjunctăşiăşefiiădeăcomisiilorămetodice. 

         Înă diferiteă fazeă deă elaborareă auă fostă dezb tuteă capitoleleă maiă importanteă deă c treă

membrii consiliului profesoral. 

        Aceast ă ultim ă variant ă aă PASă aă fostă aprobatő laă şedin aă Consiliuluiă deă

Administra ieădină6ăseptembrieă2016. 

 

MONITORIZAREăŞIăEVALUARE 
 

Implementareaăreprezint ăfazaădeăpunereăînăaplicareăaăproiectului.ăEaănecesit ăună

sprijină continuuă dină parteaă echipeiă deă proiectă prină sus inereaă implic riiă membriloră

organiza ieiăşiămen inereaăinteresuluiăpentruăac iuneăşiăeforturileăf cute.ă  Implementarea 

PlanuluiădeăAc iuneăalăŞcoliiăvaăfiărealizat ădeăc treăîntregulăpersonalăalăşcolii.ă 

Procesulădeămonitorizareăşiăevaluareăvaăfiăasiguratăprin:ă 

 - Întâlniriă şiă şedin eă deă lucruă lunareă aleă Consiliuluiă deă administra ie,ă aleă

Consiliului profesoral, CEAC pentru informare, feed-back, actualizare;  
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 - Includereaădeăac iuniă specificeădeăcorec ieăprivindăcreştereaăcalit iiă instructiv-

educative în planurile de activitate semestriale ale Directorului, Consiliului de 

Administra ie,ăaleăConsiliului profesoralăşiăcomisii metodice;  

 - Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului de administra ieă şiă

Consiliului profesoral.  

- Revizuireăperiodic  şiăcorec ii. 
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ANEXE 
 
 
Anexa nr. 1 - inteă peă domeniiă pentruă structuraă planuriloră deă şcolarizare,ă jude ulă
Harghita 
 

Anexa nr. 2 – PLAI: Structuraă cereriiă poten iale,ă peă domeniiă deă formare 
profesional ădină IPT,ă înă ipotezaăscenariuluiămoderat,ă înă jude ulăHarghita, în perspectiva 
2017-2020 (%) 
 

Anexa nr. 3– PLAI: Proiectulăplanuluiădeăşcolarizareăpentruăanulăşcolarăviitor.ă inteăpeă
termenămediuăpeădomeniiădeăpreg tire  

 

Anexa nr. 4 – Op iuniăşcolareăşiăprofesionaleăaleăelevilorădeăclasaăaăVIII-aădinăjude ulăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                                                                                                             

Harghita, anul şcolară2013-2014 
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Anexa A  

inteăpeădomeniiăpentruăstructuraăplanurilorădeăşcolarizare 
Jude ulăHarghita 

 

Domeniuădeăpreg tire 

Planăşcolarizareăcl.ăIXă
realizat 2012/2013 

Nevoi prognozate 
de formare 
profesional ă
pentru 2013-

2020*) 
(nivelul 2+ nivelul 
3 de calificare) % 

inte pentru oferta de 
colarizareă2013-2020*)  

(nivelul 2+ nivelul 3 de 
calificare) 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

% 
Min.-max.  

(%) 

intaă
medie 
(%) 

agricultur  3 84 4,81 5 3,0 - 7,0 5 
silvicultur  1 28 1,60 2 1,0 - 3,0 2 
protec iaămediului 4 107 6,13 3 2,0 - 4,0 3 
ind.ăalimentar  5 138 7,90 5 3,0 - 7,0 5 

comer  4 117 6,70 10 7,0 - 13,0 10 
economic 7 201 11,51 12 10,0 - 14,0 12 
turismăşiăalimenta ie 9 241 13,80 10 7,0 - 13,0 10 
esteticaăşiăigienaăcorpuluiă
omenesc 

2 60 3,44 2 1,0 - 3,0 2 

construc ii,ăinstala iiăşiă
lucr riăpublice 

5 148 8,48 11 8,0 - 14,0 11 

mecanic  7 187 10,71 16,5 11,0 - 18,0 14,5 
electric 2 60 3,.44 5 3,0 - 7,0 5 
electromecanic  1 23 1,32 2 1,0 - 3,0 2 
electronic ăautomatiz ri 4 112 6,41 5 3,0 - 7,0 5 
chimie industriala    0  0 
materialeădeăconstruc ii    0  0 
fabric.prod.din lemn 6 137 7,85 5 6,0 - 8,0 7 
industrieătextil ăşiăpiel rie 3 73 4,18 5 3,0 - 7,0 5 
tehnici poligrafice    0,5 0,0 – 1,0 0,5 
produc ieămedia 1 30 1.72 1 0,0 – 2,0 1 

TOTAL   100,0 100,0  100 

 
*) NOT :ăValorileămen ionateăvorăfiăactualizateălaăunăintervalădeă1-2 ani pe baza 
analizeiăevolu iilorăşiăpreviziunilorăcereriiăpie eiămunciiă 
 
 

Anexa nr. 1 
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Anexa nr. 2 
 
 
 
Tab. 4.11. Structuraăcereriiăpoten iale,ăpeădomeniiădeăformare profesional ădină

IPT, în ipoteza scenariului moderat, în jude ulăHarghita,  
în perspectiva 2017-2020 (%) 

 

Domeniuădeăpreg tire 

Ponderi previzionate ale cererii 
deăformareăprofesional ă 

(nivelul 2+ nivelul 3 de calificare)  
% 

agricultur  5 
silvicultur  2 
protec iaămediului 3 
ind.ăalimentar  5 
comer  10 
economic 12 
turismăşiăalimenta ie 10 
esteticaăşi igiena corpului omenesc 2 

construc ii,ăinstala iiăşiălucr riăpublice 11 
mecanic  16,5 
electric 5 
electromecanic  2 
electronic ăautomatiz ri 5 
chimie industriala 0 
materialeădeăconstruc ii 0 
fabric.prod.din lemn 5 
industrieătextil ăşiăpiel rie 5 
tehnici poligrafice 0,5 
produc ieămedia 1 
TOTAL 100,0 

 
 
 

Sursa:ăPlanulăLocalădeăAc iuneăînăÎnv mântă(PLAI) 
2013-2020  

- Jude ulăHarghitaă- 
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Anexa nr. 3 
 
Proiectulăplanuluiădeăşcolarizareăpentruăanulă şcolarăviitor.ă inteăpeă termenămediuă

pe domeniiădeăpreg tireă 
 
Planulădeă colarizareăvaătrebuiăs ăasigureăcre tereaăponderiiăÎPTălaăclasaăaăIX-a,ăcre tereaă
num ruluiădeăclaseădeăînv mântăprofesional,ăîncadrareaăînă inteleăPLAIăpeădomenii 
        

Domeniuădeăpreg tireăă intaăPLAIăpeădomeniiă
pt. 2013-2020 (Niv.2+3) 

Min.-max. 
(%) 

inta  
(%) 

agricultur  3,0 -7,0% 5,0% 

silvicultur  1,0 - 3,0% 2,0% 

ind.ăalimentar  3,0 - 7,0% 5,0% 

protec iaămediului 2,0 - 4,0% 3,0% 

comer  7,0 -13,0% 10,0% 

economic   10-14,0% 12,0% 

turismăşiăalimenta ie 7,0 -13,0% 10,0% 

esteticaăşiăigienaăcorpuluiăomenesc 1,0 - 3,0% 2,0% 

construc ii,ăinstala iiăşiălucr riăpublice 8,0 - 14,0% 11,0% 

mecanic  11 - 18,0% 14,5% 

electric 3,0 - 7,0% 5,0% 

electromecanic  1,0 - 3,0% 2,0% 

electronic ăautomatiz ri 3,0 - 7,0% 5,0% 

chimie industriala 0,0 - 0,0% 0,0% 

materialeădeăconstruc ii 0,0 - 0,0% 0,0% 

fabric.prod.din lemn 6,0 - 8,0% 7,0% 

industrieătextil ăşiăpiel rie 3,0 - 7,0% 5,0% 

tehnici poligrafice 0,0 - 1,0% 0,5% 

Produc ieămedia 0,0 - 2% 1,0% 

TOTAL   100,0% 

 
 

Sursa: Planul LocalădeăAc iuneăînăÎnv mântă(PLAI) 
2013-2020  

- Jude ulăHarghitaă- 
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Anexa nr. 4 
 

 
 
 

Sursa: Op iuniăşcolareăşiăprofesionaleăaleăelevilorădeăclasaăaăVIII-aădinăjude ulăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
Harghita,ăanulăşcolară2013-2014 
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