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CAPITOLUL   I.  CONTEXT 

I.1  Misiunea Şcolii 

MOTTO:  

“Cercetaţi trecutul si luminându-vă asupra a ceea ce a fost veţi putea vedea mai uşor ce trebuie să 

fie.”                                                                                                                            Ion I.C. Brătianu 

 

VIZIUNEA ŞCOLII: 

Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” se constituie într-o organizaţie educaţională, complexă şi 

modernă care va oferi oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, la standarde europene, în 

domenii cerute pe piaţa muncii, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei şi sporirea calităţii 

vieţii. 

MISIUNEA ŞCOLII:  

Misiunea liceului este promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, care să asigure pregătirea 

tinerilor specialişti capabili să răspundă exigenţelor impuse de standardele europene, realizându-se o 

absorbţie rapidă pe piaţa forţei de muncă aflată într-o continuă schimbare, ori posibilitatea continuării 

sau completării studiilor. 

Liceul Tehnologic “Ion I.C. Brătianu” Satu Mare  este o şcoală  de învăţământ profesional şi tehnic 

(ÎPT) de proporţii care deserveşte tineri şi adulţi deopotrivă, oferind în acelaşi timp atât cursuri 

postliceale, cât şi cursuri şcolare serale pentru adulţii care doresc completarea studiilor. 

Prin activităţile desfăşurate şi prin profilul şcolii oferim: 

• locuitorilor din Satu Mare, din comunele învecinate şi tuturor celor interesaţi din judeţ, 

oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, de calitate; 

• pregătirea de calitate a elevilor în domeniile:  mecanică, electronică şi automatizări, electric 

și transporturi, atât la liceu, cât și la școala profesională; 

• şanse egale tuturor tinerilor din zona Satu Mare, conform dorinţei de formare profesională 

şi socială a acestora; 

• dezvoltarea de relaţii benefice cu agenţii economici şi comunitatea locală; 

• experienţă educaţională deosebită oferită prin proiectele derulate în şcoală şi prin 

parteneriatele realizate cu alte unităţi şcolare şi instituţii. 
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I.2  Profilul actual al şcolii 

 

Scurt istoric 

 

1948 – Se  înfiinţează  unitatea    şcolară  sub  numele  de  „Şcoala  Metalurgică  de  fete” 

(învăţământ  profesional). 

 1948 – 1960 – Şcoala  funcţionează  cu  profil  mecanic,  pregătind  forţă  de  muncă  în  

meseriile:  lăcătuş  mecanic  şi  strungar.  Activitatea  se  desfăşura  în  localul  administrativ  al  

Fabricii  de  maşini  casnice  „23 August”  (actuala  SAMUS)  în  cadrul  D.G.R.M. 

 1960 – Şcoala  se  transformă  în  Şcoala  profesională  de  ucenici – auto,  în  fosta  cazarmă  

de  pe  b-dul  Cloşca. 

 1964 – În  urma  înţelegerii  materializată  printr-un  protocol  între  Regionala  C.F. Cluj,  

IRA  Cluj  şi  IRA  Satu  Mare,  localul  şcolii  devine  cel  actual  (b-dul  dr. V.Lucaciu  nr.1) 

 1964 – 1968 – Pregătirea  elevilor  se  face  în  meserii  din  domeniul  auto  cu  contracte  

pentru  IRA  şi  Autobaze  din  întreaga  ţară  de  la  Iaşi  până  la  Craiova. 

 1968 – Unitatea  şcolară  trece  sub  tutela  Regionalei  CF  Cluj  şi  totodată  se  modifică  şi  

profilul,  elevii  fiind  pregătiţi  în  meserii  ca:  mecanici  vagoane  şi  mecanici  de  locomotive,  

asigurând  în  acest  fel  forţa  de  muncă  pentru  unităţile  CFR. 

 1968 – 1971  -  s-a  construit clădirea  „B”  care  adăposteşte  atelierele  şi  internatul. 

 1974 – Şcoala  se  transformă  în  „Grupul  Şcolar”  cuprinzând  Liceul  Mecanic  nr.2  şi  

Şcoala  Profesională  CF. 

 1990 – Şcoala  trece  (aşa  cum  era  şi  normal)  sub  tutela  Inspectoratului  Şcolar  Judeţean  

Satu  Mare,  respectiv M.I.S.  Profilul  şcolii  se  adaptează  economiei  de  piaţă  şi  tehnologiilor  de  

vârf,  se  aleg  meserii  din: transporturi  şi  telecomunicaţii. 

 1991 – În  concordanţă  cu  politica  de  deschidere  spre  Europa  în  domeniul  

telecomunicaţiilor  se  înfiinţează  o  secţie  bilingvă  (cu  predare  română – franceză)  pentru  a  

pregăti  operatori  internaţionali  de  poştă  şi  telecomunicaţii. 

 6  decembrie  1997 – Ca  o  încununare  a  reuşitelor  anterioare  prin  Ordin  al  Ministrului  

Educaţiei  Naţionale  se  atribuie  numele  actual  al  şcolii:  Grupul  Şcolar  de  Transporturi  şi  

Telecomunicaţii  „Ion  I.C. Brătianu”  Satu  Mare. 

          1 septembrie 2007 – În urma reuşitelor obţinute,  prin  Ordin  al  Ministrului  Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului,  se  schimbă  numele  actual  al  şcolii din:  Grupul  Şcolar  de  Transporturi  

şi  Telecomunicaţii  „Ion  I.C. Brătianu”  Satu  Mare în Colegiul Tehnic de  Transporturi  şi  

Telecomunicaţii  „Ion C. Brătianu”  Satu  Mare. 

 1 septembrie 2018 – Prin ordin de ministru denumirea instituției de învățământ devine Liceul 

Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu” Satu Mare. 
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Școala azi 

În şcoala noastră, evoluţia numărului de elevi pe niveluri şi forme de învăţământ în ultimii 

patru ani şcolari este conform tabelului 1 şi graficului 1. 

Graficul 1 

 

Tabelul 1  

Nivelul de înv. 

An şcolar 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Liceu zi 303 247 229 253 

Liceu seral  133 125 97 97 

Postliceal 63 58 54 54 

Şcoala profesională 91 124 160 175 
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Situaţia evoluţiei şcolarizării în unitatea IPT 

Total,  nivele de învăţământ, forme de 

învățământ 

Anul școlar  

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2016- 

2017 

2018- 

2019 

Total populaţie şcolară,  

din care: 609 590 554 540 560 579 

Total liceu tehnologic – zi 

 378 303 247 229 232 253 

Total liceu tehnologic – seral 

 146 133 125 97 100 97 

Total învățământ profesional 

 35 91 124 160 174 175 

Total învăţământ postliceal şi de maiştri 

 50 63 58 54 54 54 

 

Situaţia evoluţiei şcolarizării în unitatea IPT 

Cursuri  de  zi 

Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii de 

rezidenţă 

Anul şcolar  

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018-

2019 

Total populaţie şcolară, din care: 463 457 429 443 460 482 

     - pe sexe 

masculin 440 447 410 419 433 461 

                                                       

feminin 23 10 19 24 27 21 

  - după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor  

Total din localitatea unde 

este situată şcoala 168 145 131 115 118 131 

Total din alte  localităţi 272 40 298 328 342 351 

Total din urban 12 185 10 4 17 18 
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Total din  rural 260 272 288 324 325 333 

Total şcoală profesională, din care: 35 91 124 160 174 175 

    - pe sexe 

masculin 35 91 124 159 171 171 

                                                       

feminin    1 3 4 

  - după mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

 

Total din localitatea 

unde este situată şcoala 9 15 14 22 27 33 

Total din alte localităţi 26  110 138 147 142 

Total din urban 1 15 1  2 2 

Total din  rural 25 75 109 138 145 140 

Total liceu tehnologic ruta directă, din care: 378 303 247 229 232 253 

    - pe sexe 

masculin 357 295 233 212 217 246 

                                                       

feminin 21 8 14 17 15 7 

  - după mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

Total din localitatea 

unde este situată şcoala 146 88 83 70 71 74 

Total din alte localităţi 211 27 164 159 161 179 

Total din urban 15 115 4 2 11 7 

Total din  rural 196 188 160 157 150 172 

Total în clasa a XII şi a XIII-a ruta 

progresivă, din care: 37      

    - pe sexe 

masculin 35      

                                                       

feminin 2      

  - după mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

Total din localitatea 

unde este situată şcoala 12      

Total din alte localităţi 25      

Total din urban       

Total din  rural 25      
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Total în învăţământul postliceal şi de 

maiştri, din care: 50 63 58 54 54 54 

    - pe sexe 

masculin 48 61 53 49 45 44 

                                                       

Feminin 2 2 5 6 9 10 

  - după mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

Total din localitatea 

unde este situată şcoala 31 42 34 23 20 24 

Total din alte localităţi 19 13 24 31 34 30 

Total din urban 2 55 5 2 4 9 

Total din  rural 17 8 19 29 30 21 

 

Situaţia evoluţiei şcolarizării în unitatea IPT 

Cursuri  serale 

Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii de 

rezidenţă 

Anul şcolar  

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018-

2019 

Total populaţie şcolară, din care: 146 133 125 97 100 97 

     - pe sexe 

masculin 94 87 82 70 74 76 

                                                       

feminin 52 46 43 27 26 21 

  - după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor  

Total din localitatea unde 

este situată şcoala 45 53 40 33 30 37 

Total din alte  localităţi 101 1 85 64 70 60 

Total din urban 1 54 1 1 4 3 

Total din  rural 100 79 84 63 66 57 

Total liceu tehnologic ruta directă, din care: 93 117 125 97 100 97 

    - pe sexe 

masculin 54 77 82 70 74 76 

                                                       

feminin 39 40 43 27 26 21 



 

 

 

Plan de Acţiune al Şcolii 2016 – 2020  

Liceul Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu” Satu Mare 

  

 

8 

 

  - după mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

Total din localitatea 

unde este situată şcoala 38 43 40 33 30 37 

Total din alte localităţi 55  85 64 70 60 

Total din urban 1 43 1 1 4 3 

Total din  rural 54 74 84 63 66 57 

Total în clasa a XII , a XIII-a şi a XIV-a  

ruta progresivă, din care: 53 16 16    

    - pe sexe 

masculin 40 10 10    

                                                       

feminin 13 6 6    

  - după mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

Total din localitatea 

unde este situată şcoala 7 10 10    

Total din alte localităţi 46 1 1    

Total din urban 1 11 11    

Total din  rural 45 5 5    

 

Situaţia evoluţiei şcolarizării în unitatea IPT 

Frecvenţă  redusă 

Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii de 

rezidenţă 

Anul şcolar  

2008- 

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013 -

2014 

Total populaţie şcolară, din care: 344 279 155 38 36  

     - pe sexe 

masculin 239 180 87 33 21  

                                                       

feminin 105 109 68 5 15  

  - după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor  

Total din localitatea unde 

este situată şcoala 192 173 96 21 21  

Total din alte  localităţi 152 106 59 17   15  

Total din urban 8 7 1 2 1   

Total din  rural 144 99 58 15 14   
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Total liceu tehnologic ruta directă, din care: 344 279 155 38 36  

    - pe sexe 

masculin 239 180 87 33 21   

                                                       

feminin 105 109 68 5 15   

  - după mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

Total din localitatea 

unde este situată şcoala 192 173  96 21  21   

Total din alte localităţi 152 106  59  17  15  

Total din urban 8 7  1 2 14   

Total din  rural 144 99  58 15 1  

 

 

Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la începutul anului şcolar curent:  

2018 – 2019  

Nivel de 

învăţământ 

 Număr 

de clase/ 

grupe 

Număr de 

elevi/copii 

/adulţi: 

Forma 

de învăţământ 

Limba de 

predare 

Liceal, 

(ciclul inferior) 

din care  

cl. a  IX-a 3 80 zi română 

cl. a  X-a 3 61 zi română 

Total 6 141   

Şcoala 

profesională 

cl. a  IX-a 2 55 zi română 

cl. a  X-a 3 58 zi Română 

cl. a XI-a 3 62 zi Română 

Total 7 175   

Secundar 

superior, din 

care 

 

Liceal 

(ciclul superior) 

cl. a  XI-a 3 58 zi română 

cl.a XI-a 1 39 seral română 
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cl. a  XII-a 3 54 zi română 

cl. a XII-a  1 33 seral română 

cl. a  XIII-a 1 25 seral română 

Total  8 209   

Maiştri,  

 

din care  

an I     

an II     

an III     

Total      

Postliceal, 

din care 

an I 1 28 zi română 

an II 1 26 zi română 

an III     

Total  2 54   

 

Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil/domeniu, specializare/calificare 

profesională (se va completa  pentru fiecare nivel de învăţământ, specializare/noua calificare 

profesională în parte): 

Nr. 

Crt. 

Nivel  Filieră Profil/ 

Domeniu 

Specializare/Calificare 

profesională 

Număr clase  Număr 

elevi  

1. Liceal  Tehnologică mecanic Tehnician mecatronist a IX-a 1 26 

   electronică 

automatizări 

Tehnician telecomunicaţii a IX-a 1 27 

   electric Tehnician electrician 

electronist auto 

a IX-a 1 27 

   mecanic Tehnician mecatronist a X-a 1 20 

   electronică 

automatizări 

Tehnician telecomunicaţii a X-a 1 21 
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   electric Tehnician electrician 

electronist auto 

a X-a 1 20 

   mecanic Tehnician mecatronist a XI-a 2 56 

   electronică 

automatizări 

Tehnician telecomunicaţii a XI-a 1 24 

   electric Tehnician electrician 

electronist auto 

a XI-a 1 17 

   mecanic Tehnician mecatronist a XII-a 2 50 

   electronică 

automatizări 

Tehnician telecomunicaţii a XII-a 1 19 

   electric Tehnician electrician 

electronist auto 

a XII-a 1 18 

   mecanic Tehnician transporturi a XIII-

a 

1 25 

2 Şcoala 

profesională 

 mecanic Mecanic auto a IX-a 0,5 14 

   mecanic Operator la maşini cu 

comandă numerică DUAL 

a IX-a 0,5 21 

   electronică 

automatizări 

Electronist aparate și 

echipamente DUAL 

 

a IX-a 

 

0,5 

 

10 

    

electric 

Electrician de întreţinere şi 

reparaţii aparatură 

electrocasnică 

 

a IX-a 

 

0,5 

 

10 

   mecanic Mecanic auto a X-a  1 23 

   mecanic Operator la maşini cu 

comandă numerică DUAL 

a X-a 0,5 10 

   electronică 

automatizări 

Electronist aparate și 

echipamente DUAL 

 

a X-a 

 

0,5 

 

9 

   mecanic Tinichigiu vopsitor auto a X-a 1 16 

   mecanic Mecanic auto a XI-a 1 22 
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electric 

Electrician de întreţinere şi 

reparaţii aparatură 

electrocasnică 

 

a XI-a 

 

0,5 

 

13 

   mecanic Tinichigiu vopsitor auto a XI-a 0,5 8 

   mecanic Operator la maşini cu 

comandă numerică 

a XI-a 1 19 

3.  Postliceal   Transporturi Tehnicican transporturi auto 

interne şi internaţionale 

an I 1 28 

   Transporturi Tehnicican transporturi auto 

interne şi internaţionale 

an II 1 26 

     an III   

 

Formarea iniţială a cadrelor didactice 

 

Cadre didactice  Din care: 

Profesori Maiştri instructori 

Nr. 

total 

cadre 

didac

tice 

Nr. cadre 

didactice 

calificate 

Nr. cadre 

didactice 

necalificate 

Procentul 

cadrelor 

didactice 

calificate 

Nr. total 

profesori 

Nr. 

profesori 

calificaţi 

Nr. 

profesori 

necalificaţi  

Procent 

profesori 

calificaţi 

Nr. 

total 

maiştrii 

Nr. 

maiştrii 

calificaţi 

Nr. 

maiştrii 

necalifi

caţi 

Procent 

maiştrii 

califica

ţi  

47 

 

47 

 

0 100% 39 39 0 

 

100% 

 

8 8 0 

 

100

% 

 

 

Nivelul actual de calificare a cadrelor didactice 

 

Nr. total 

de cadre 

didactice 

calificate 

Numărul cadrelor pe nivel de calificare 

Absolvent 

al unei 

instituţii în 

domeniul 

postului (*) 

Definitivat Grad 

II 

Grad 

I 

A doua 

instituţie de 

învăţământ 

superior 

absolvită 

Absolvent 

cursuri 

postunivers

itare 

Masterat în 

domeniul 

specializării 

sau în 

domeniul 

educaţiei 

Mast

erat 

în 

alte 

dom

enii 

Doctorat în 

domeniul 

specializării 

sau în 

domeniul 

educaţiei 

Doctorat  în 

alte 

domenii 

47 47 1 11 29 3 6 10 2 0 0 
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Formare continuă a cadrelor didactice 

 

Nr. total 

de cadre 

didactice 

Numărul cadrelor didactice participante la formare continuă  

Activităţi 

metodice 

(1) 

Sesiuni 

ştiinţifice 

(2)  

Stagii de 

informare 

ştiinţifică 

(3) 

Cursuri de 

perfecţionare 

(4) 

Definitivat Grad II Grad  I Cursuri 

postuniversit

are 

Masterat Doctorat   

47 47 47 0 30 1 0 2 0 0 1 

 

 

I . 3 Analiza rezultatelor şi evoluţiilor în anul 2018 

 

În ultimii ani echipa managerială a avut ca prioritate identificarea şi valorificarea unor resurse 

de autofinanţare pentru a îmbunătăţi baza materială şi a acoperi necesităţile de ordin educaţional. 

În anul financiar 2018 bugetul școlii noastre a fost conform tabelului și graficului de mai jos: 

 

Tabel 2 

Bugetul local (cheltuieli materiale, salarii, burse, 

etc.) 4.047.312,39 RON 

Bugetul de stat (examene, dotări laboratoare, 

bibliotecă, bani de liceu, transportul elevilor, etc.) 546.075,45 RON 

Buget autofinanţate  (chirii, cantină, internat, regie, 

etc.) 78.416,59 RON 

Buget  proiecte 51.616,00  RON 
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Grafic 2 

 

 

 

Situația statistică 

privind monitorizarea absolvenților promoției 2018 

 

clasa 

nr. 

elevi 

continuă  

studiile % 

angajaţi  

în RO % 

lucrează în 

străinătate % 

şomer

i % 

nemonito

rizaţi % 

XII  A 15 5 33.33 7 46.66 3 20 0 0 0 0 

XII  B 16 5 31.25 11 68.75 0 0 0 0 0 0 

XIII Es 36 4 11.11 12 33,3 24 66,66 0 0 0 0 

TOTAL 67 14  30  27      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanțare 2018

Buget local Buget de stat Buget autofinanțate Buget proiecte
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RATA  DE  PROMOVARE 

 
 

           

NIVEL DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
PROFIL SPECIALIZARE 

2016 - 2017 2017 - 2018 

M F M F 

U R U R U R U R 

Liceu Tehnic 

tehician 

mecatronist 100% 96,15% 100%  100% 97,09%   

Liceu Tehnic 

tehnician 

telecomunicaţii 100% 100% 100% 100% 98%% 100% 100% 100% 

Liceu Tehnic 

tehnician 

transporturi 72,22% 88,15% 100%  96,16% 100% 100%  

Liceu Tehnic 

electrician 

electronist auto 98,33% 96,55%   98,31% 96,55%   

Şc.prof. mecanic 

Tinichigiu 

vopsitor auto  92,30%    91,28%   

Şc.prof. electric 

Electrician de 

întreţinere şi 

reparaţii aparatură 

electrocasnică 100% 82,35%   100% 87,35%   

 mecanic 

Operator la mașini 

cu comandă 

numerică     100% 97,87%   

 mecanic Mecanic auto 85% 90,00%     85% 90,00%   

Postliceal transporturi 

teh. transp.auto 

interne şi internaţ 95% 70% 100% 100% 100% 100%  100% 

 

 

 

 
 

Liceu: total 349, promovaţi 343, 
repetenţi 6

promovaţi

repetenţi
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Învăţământ profesional: total 174, 

promovaţi 156, repetenţi 18

promovaţi

repetenţi

Învăţământ postliceal: total 54, 

promovaţi: 53, repetenţi 1

Promovaţi

Repetenţi
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RATA  ABANDONULUI  ȘCOLAR 

 

PROFIL SPECIALIZARE 

2016 - 2017 2017 - 2018 

M F M F 

U R U R U R U R 

Tehnic tehnician mecatronist  2,10%    0 0 0 0 

Tehnic tehnician telecomunicaţii      0 0 0 0 

Tehnic tehnician transporturi      0 0 0 0 

Tehnic tehnician  electronist     0 0 0 0 

 Mecanic auto 10% 22%   0 0 0 0 

 

 

 

RATA DE SUCCES LA EXAMENE 

          

          

EXAMENE 

2016- 2017 2017 - 2018 

M F M F 

U R U R U R U R 

BACALAUREAT 78,32% 21,68% 25%  78,32% 21,68%   

COMPETENŢE 

PROFESIONALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ŞCOALA 

PROFESIONALĂ 100% 100%   100% 100%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Promovabilitatea la bacalaureat

Înscriși 42

Prezenți 40

Reușiți  10
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Prezența elevilor la examenul de certificare a competențelor profesionale: 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Română 26,
14

Matematică
22, 18

Fizică 5, 2 Biologie  8,
25

Respinși

Reușiți

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

XII A 9
6

XII B 16
0

XIII Es 32
28

XI D p  22
2

XI E p  17
0

Elevi care nu au susținut ex.

Elevi care au susținut ex. 



 

 

 

Plan de Acţiune al Şcolii 2016 – 2020  

Liceul Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu” Satu Mare 

  

 

19 

 

 

Situaţie  statistică  comparativă  a  rezultatelor  la  examenul  de  bacalaureat 

                                    în  anii  şcolari 2015 – 2016,  2016 – 2017, 2017 – 2018      

 

 

  AN  ŞCOLAR  2015 - 2016 

  

SITUAŢIE  BACALAUREAT  

mediii între 6 - 7 -  11 

  medii între 7 - 8 -  5 

medii între 8 – 9 -  0 

Număr  elevi care au promovat examenul scris la disciplina …..fără a promova 

bacalaureatul 

Inscrişi Prezentaţi Reuşiţi Lb. română Matematică Fizică/4 Biologie/52 Chimie  

 

 

66 

 

 

56 
16 

medii 5 - 6 - 25   

medii 6 - 7 -  6   

medii 7 - 8 - 2 

medii 8 - 9 -  0 

 

medii 5 - 6 -15 

medii 6 - 7 - 4   

medii 7 - 8 -  3 

medii 8 - 9 – 0 

medii 9 –10 – 0 

medii 5- 6 - 1 

medii 6 -7 - 0   

medii 7 -8 - 0   

medii 8 -9 - 0 

medii 5 - 6 - 9   

medii 6 - 7 -  2   

medii 7 - 8 - 1  

medii 8 - 9 - 0 

 

  
    

TOTAL 66 56 16 16+33 16+22 1 16+12 0 

promovabilitatea 

pe discipline pt. 

cei prezentaţi la 

probe   84,84 

 24,24 

74,24 57,57 25 53,84 0 

 

  AN  ŞCOLAR  2016 - 2017 

  

SITUAŢIE  BACALAUREAT  

mediii între 6 - 7 -  11 

  medii între 7 - 8 -  5 

medii între 8 – 9 -  0 

Numărul  elevilor care au promovat examenul scris la disciplina …..fără a promova 

bacalaureatul 

Inscrişi Prezentaţi Reuşiţi Lb. română Matematică Fizică/9 Biologie/32 Chimie   

 

 

55 

 

 

46 

 

19 

medii 5 - 6 - 20   

medii 6 - 7 -  1   

medii 7 - 8 - 0 

medii 8 - 9 -  0 

 

medii 5 - 6 – 8 

medii 6 - 7 - 4   

medii 7 - 8 -  4 

medii 8 - 9 – 0  

medii 5- 6  1 

1medii 6 -7 - 0   

medii 7 -8 - 0   

medii 8 -9 - 0 

medii 5 - 6 - 

6   medii 6 - 

7 -  0   

medii 7 - 8 - 

0  medii 8 - 

9 - 0 

 

      

TOTAL 55 46 19 19+21 19+16 4+1 15+10 0 

promovabilitatea 

pe discipline pt. 

cei prezentaţi la 

probe 

  83,63 

 

41,30 86,95 76,08 55,55 80,50 0 
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  AN  ŞCOLAR  2017 - 2018 

  

SITUAŢIE  BACALAUREAT  

mediii între 6 - 7 -  7 

  medii între 7 - 8 -  2 

medii între 8 – 9 -  1 

Numărul  elevilor care au promovat examenul scris la disciplina …..fără a promova 

bacalaureatul 

Inscrişi Prezentaţi Reuşiţi Lb. română Matematică Fizică / 7 Biologie / 33 

Chimie 

/  

  

 

 

 

10 

medii 5 - 6 - 9 

medii 6 - 7 -  4   

medii 7 - 8 – 3 

medii 8 - 9 -  0 

 

medii 5 - 6 – 8 

medii 6 - 7 - 1   

medii 7 - 8 -  3 

medii 8 - 9 – 0  

medii 5- 6 -  1 

medii 6 -7 - 0   

medii 7 -8 - 0   

medii 8 -9 - 0 

medii 5 - 6 - 2   

medii 6 - 7 -  0   

medii 7 - 8 - 0  

medii 8 - 9 - 0 

- 

  40 40 

TOTAL 42 40 10  10+16 10+12 4+1 6+2 - 

promovabilitatea 

pe discipline pt. 

cei prezentaţi la 

probe  95,23% 

 

25% 
62,5% 52,5% 12,5% 17,5% - 

 

 

Rezultate obţinute de elevii şcolii în ultimii ani şcolari 

 

Tabel  nominal  cu  elevii  care  au obţinut  diplome  la  olimpiade  şi  concursuri   

în  anul  şcolar  2015 – 2016  

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele elevului 

Clasa Concursul la care a 

participat 

Locul 

obţinut 

Profesorul care l-a 

pregătit 

 

1 

Broinaș Daniel 

Bartoș Botond 

Biba Patrick 

Gecse Krisztian 

XI C 

XI C 

IX C 

IX C 

 

„Tehnorules  Contest” 

 

I 

prof. Șter Nadia 

prof. Leș Alina 

 

2 

Szendrey Cosmin 

Andreca Romeo 

Gratian 

 

X B 

 

„Tehnorules  Contest” 

 

III 

prof. Șter Nadia 

prof. Leș Alina 

3 Biba Patrick 

 

IX C English Speaking 

Contest 

 

II 

prof. Șter Nadia 

prof. Leș Alina 

4 Gecse Krisztian IX C English Speaking 

Contest 

 

II 

prof. Șter Nadia 

prof. Leș Alina 
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5 Andreca Romeo 

Gratian 

X B English Speaking 

Contest 

 

III 

prof. Șter Nadia 

prof. Leș Alina 

 

6 

 

Szendrey Cosmin 

Broinaș Daniel 

 

 

 

XI C 

 

English Speaking 

Contest 

 

Menţiune I 

 

Prof. Șter Nadia 

Prof.Leș Alina 

 

7 

 

Bartoș Botond 

 

 

XI C 

 

English Speaking 

Contest 

 

Menţiune 

III 

prof. Șter Nadia 

prof. Leș Alina 

 

8 

 

Tihoran Sergiu 

Ioan 

 

XI B 

Concurs județean de 

TIC pentru licee 

tehnologice 

 

 

I 

 

prof. Sabou Rita 

 

9 

 

Biba Patrick 

 

 

IX C 

Concurs județean de 

TIC pentru licee 

tehnologice 

 

II 

 

     prof. Sabou Rita 

 

10 

Zamfirescu Adrian 

 

Copil Adi Sorin 

 

IX C 

 

X B 

Concurs județean de 

TIC pentru licee 

tehnologice 

 

III 

 

   prof. Sabou Rita 

 

11 

 

Chiș Remus Vasile 

 

IX B 

Concurs județean de 

TIC pentru licee 

tehnologice 

 

Menţiune 

 

prof. Sabou Rita 

 

12 

 

Berende Vasile 

Nagy Răzvan 

 

XI B 

IX A 

Concursul Regional 

”Interferențe între 

Lirism, Creativitate și 

Reflecție” 

 

III 

 

prof. Moș Carmen 

 

13 

 

Săveanu Daniel 

Samuel 

 

IX A 

Concursul Regional 

”Interferențe între 

Lirism, Creativitate și 

Reflecție” 

 

Mențiune 

 

prof. Moș Carmen 

 

 

 

14 

Nagy Răzvan 

Săveanu Daniel 

Tărțan Vasile 

Matyasovski Florin 

Denuc David 

Berende Vasile 

 

IX A 

IX A 

IX A 

IX A 

IX A 

XI B 

 

Concursul Regional 

”Interferențe între 

Lirism, Creativitate și 

Reflecție” 

 

 

Diplomă de 

participare 

 

 

 

prof. Moș Carmen 

 

 

15 

 

 

Butka Gergo 

Sandor 

 

 

XII A 

Olimpiada la 

disciplinele din aria 

curriculară „Tehnologii” 

– mecanic – faza  

judeţeană 

 

 

II 

prof. Orha  Steluţa 

prof. Perşa 

Alexandru 

prof. Sabou  Rita 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada la 

disciplinele din aria 

 

 

prof. Orha  Steluţa 
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16 Olah Walter XII A curriculară „Tehnologii” 

– mecanic – faza  

judeţeană 

III prof. Perşa 

Alexandru 

prof. Sabou  Rita 

 

 

17 

Câcău  Daniel  

Ionel 

Nagy Endre Sandor 

XII A 

 

XII B 

Olimpiada la 

disciplinele din aria 

curriculară „Tehnologii” 

– mecanic – faza  

judeţeană 

 

 

Mențiune 

prof. Orha  Steluţa 

prof. Perşa 

Alexandru 

prof. Sabou  Rita 

18 Fechete Bogdan XI A Concurs de texte 

”Scriem altfel” 

Diplomă de 

merit 

prof. Moș Carmen 

 

19 

Macovei Gheorghe 

Ursan Lucas 

IX A 

  IX A 

„Ştiu şi aplic!” 

 faza județeană 

II prof. Illeş  Gheorghe 

 

20 

Szaroz Vasile 

Gabriel 

Săveanu Daniel  

X B 

 

IX A 

„Ştiu şi aplic!” 

 faza județeană 

Diplomă de 

participare 

 

prof. Illeş  Gheorghe 

 

21 

 

Zimbru Alina 

Cristina 

 

X B 

Concursul național 

”Mesajul meu antidrog” 

– eseu literar 

 

III 

 

prof. Jurge Raluca 

Anamaria 

 

22 

Stancu Daniel 

Fanea George 

X A 

XI B 

Concursul național 

”Mesajul meu antidrog” 

– grafică 

Mențiune II  

prof. Jurge Raluca 

Anamaria 

 

23 

 

Szabo Alexandra 

 

X B 

Concursul național 

”Mesajul meu antidrog” 

– pictură 

Diplomă de 

participare 

 

prof. Jurge Raluca 

Anamaria 

 

24 

 

Robaș Cătălin 

 

XI C 

Concursul naţional de 

matematică aplicată 

„Adolf Haimovici” –

faza judeţeană 

 

I 

 

prof. Jurge Horea 

Adrian 

 

 

25 

 

 

Robaș Cătălin 

 

 

XI C 

Concursul naţional de 

matematică aplicată 

„Adolf Haimovici” –

faza națională 

 

Diplomă de 

participare 

 

prof. Jurge Horea 

Adrian 

 

26 

 

Balog Raul 

Petrilak Robert 

 

XI C 

XI B 

Concursul naţional de 

matematică aplicată 

„Adolf Haimovici” –

faza judeţeană 

 

Mențiune 

 

prof. Jurge Horea 

Adrian 

 

 

 

27 

 

 

 

Baniai Vlad 

Valentin 

 

 

 

XII C 

Olimpiada la 

disciplinele din aria 

curriculară „Tehnologii” 

– electronică 

automatizări –  

faza  judeţeană 

 

 

 

III 

 

prof. Slătian Faustina 

prof. Mureșan 

Nicolae 

 

 

 

28 

 

 

 

Ardelean Ionuț 

Dumitru  

 

 

 

XI C 

Olimpiada la 

disciplinele din aria 

curriculară „Tehnologii” 

– electronică 

automatizări –  

 

 

Mențiune II 

 

prof. Slătian Faustina 

prof. Mureșan 

Nicolae 
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faza  judeţeană 

 

 

 

29 

 

 

 

Bartoș Botond 

 

 

 

XI C 

Olimpiada la 

disciplinele din aria 

curriculară „Tehnologii” 

– electronică 

automatizări –  

faza  judeţeană 

 

 

Mențiune 

IV 

 

prof. Slătian Faustina 

prof. Mureșan 

Nicolae 

 

 

 

30 

 

 

 

Teremi Ervin 

Miklos 

 

 

 

XI C 

Olimpiada la 

disciplinele din aria 

curriculară „Tehnologii” 

– electronică 

automatizări –  

faza  judeţeană 

 

 

Mențiune V 

 

prof. Slătian Faustina 

prof. Mureșan 

Nicolae 

 

 

 

31 

Colegiul  Tehnic de  

Transporturi  și  

Telecomunicaţii 

„Ion I.C. Brătianu” 

 

  

 

Concursul Național  

”Sanitarii Pricepuți” 

 

 

 

Mențiune 

 

prof. Sabo Camelia 

Asistent medical 

Anișorac Norina 

 

 

 

32 

Colegiul  Tehnic de  

Transporturi  și  

Telecomunicaţii 

„Ion I.C. Brătianu” 

  

Proiectul Național 

”Olimpiadele Kaufland” 

 

Diplomă de 

participare 

 

prof. Jurge Raluca 

Anamaria 

 

Tabel  nominal  cu  elevii  care  au obţinut  diplome  la  olimpiade  şi  concursuri 

în  anul  şcolar  2016 – 2017 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele elevului 

Clasa Concursul la care a 

participat 

Locul 

obţinut 

Profesorul care l-a 

pregătit 

 

 

 

1 

 

 

Petrilak V. Robert 

 

 

 

XI B 

Olimpiada la disciplinele 

din aria curriculară 

„Tehnologii” – Electronică 

Automatizări – Faza  

Judeţeană 

 

 

 

Premiul II 

 

prof. Slătian 

Faustina 

prof. Orha Steluța 

 

 

 

2 

 

 

 

Gabor A. Tamas 

 

 

 

XI B 

Olimpiada la disciplinele 

din aria curriculară 

„Tehnologii” – Electronică 

Automatizări – Faza  

Judeţeană 

 

 

 

Mențiune 

prof. Slătian 

Faustina 

prof. Orha Steluța 

 

 

 

3 

 

 

 

Copil S. Adi Sorin 

 

 

 

XI B 

Olimpiada la disciplinele 

din aria curriculară 

„Tehnologii” – Electronică 

Automatizări – Faza  

Judeţeană 

 

 

 

Mențiune 

prof. Slătian 

Faustina 

prof. Orha Steluța 

 

 

 

4 

 

 

Szendrey I. Cosmin 

Sergiu 

 

 

XI B 

Olimpiada la disciplinele 

din aria curriculară 

„Tehnologii” – Electronică 

 

 

Mențiune 

prof. Slătian 

Faustina 

prof. Orha Steluța 
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Automatizări – Faza  

Judeţeană 

 

 

5 

 

 

Fechete I. Ionuț 

Bogdan 

 

 

XI A 

Olimpiada la disciplinele 

din aria curriculară 

„Tehnologii” – Mecanic – 

Faza Judeţeană 

 

 

Premiul II 

prof. Orha Steluța 

prof. Pop Nicolae 

prof. Sabou Rita 

 

 

6 

 

 

Dron V. Marcus 

Rareș 

 

 

XI A 

Olimpiada la disciplinele 

din aria curriculară 

„Tehnologii” – Mecanic – 

Faza Judeţeană 

 

 

Mențiune 

prof. Orha Steluța 

prof. Pop Nicolae 

prof. Sabou Rita 

 

 

7 

 

 

Grigor Marian 

Vlăduț 

 

 

IX Fp 

 

 

”Concurs  Profesional  

Zollner” 

 

 

Premiul III 

prof. Orha Steluța 

prof. Adam 

Francisc 

prof. Takacs 

Gheorghe 

 

 

8 

 

 

Pop Călin 

 

 

XI Ep 

 

”Concurs  Profesional  

Zollner” 

 

 

Mențiune I 

prof. Slătian 

Faustina 

prof. Adam 

Francisc 

 

 

9 

 

Boroș  Lorand 

 

X Fp 

”Concurs  Profesional  

Zollner” 

 

Mențiune I 

prof. Orha Steluța 

prof. Ursu Daniela  

 

 

 

10 

 

Grigor Alexandru 

Marius 

 

 

IX Fp 

 

 

”Concurs  Profesional  

Zollner” 

 

 

Mențiune I 

prof. Orha Steluța 

prof. Adam 

Francisc 

prof. Takacs 

Gheorghe 

 

11 

 

Stan  Daniel 

 

XI Ep 

 

”Concurs  Profesional  

Zollner” 

 

 

Mențiune I 

prof. Slătian 

Faustina 

prof. Adam 

Francisc 

 

12 

 

Anton Răzvan 

Ștefan 

 

X Fp 

 

”Concurs  Profesional  

Zollner” 

 

Mențiune II 

prof. Orha Steluța 

prof. Ursu Daniela 

 

 

 

13 

 

 

Țoca  Leontin 

 

 

X Fp 

 

 

”Concurs  Profesional  

Zollner” 

 

 

Mențiune 

III 

prof. Orha Steluța 

prof. Adam 

Francisc 

prof. Takacs 

Gheorghe 

 

 

14 

 

Ardelean Paul 

Kocsis Andras 

Mareș Angelo 

Paulic Răzvan 

 

X B 

X B 

X B 

X B 

 

”Concursul Inspiring 

Science” Faza Județeană 

 

 

Premiul III 

prof. Slătian 

Faustina 

prof. Marcu 

Cristian 

prof. Roman Radu 

 

15 

Pusok Csaba Rafael  

Denes Szabolcs 

Jozsef  

X A 

 

X A 

 

Concursul „Ştiu Şi Aplic” 

 Faza Județeană 

 

Locul I 

 

prof. Illeş  

Gheorghe 
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16 

Ursan Lucas 

Alexandru  

Macovei Paul 

Gheorghe 

X A 

 

X A 

 

Concursul „Ştiu Şi Aplic” 

 Faza Județeană 

 

Locul I 

 

prof. Illeş  

Gheorghe 

 

 

17 

 

Anton Răzvan 

Ștefan  

Mocan Alin 

 

X Fp 

 

X Fp 

 

Concursul „Ştiu Şi Aplic” 

 Faza Județeană 

 

Locul II 

 

prof. Illeş  

Gheorghe 

 

18 

Rus Vasile Adrian 

Zelig Florin Nuțu 

X A 

X A 

Concursul „Ştiu Şi Aplic” 

 Faza Județeană 

 

Mențiune I 

prof. Illeş  

Gheorghe 

 

 

 

 

19 

Ursan Lucas 

Alexandru  

Macovei Paul 

Gheorghe 

Pusok Csaba Rafael  

Denes Szabolcs 

Jozsef 

X A 

 

X A 

 

X A 

 

X A 

 

 

Concursul „Ştiu Şi Aplic” 

 Faza Națională 

 

 

Diplomă de 

participare 

 

 

 

prof. Illeş  

Gheorghe 

 

20 

 

Mike F. Patrick 

Zoltan 

 

IX C 

Concursul Naţional de 

Matematică Aplicată 

„Adolf Haimovici” Faza 

Judeţeană 

 

Premiul I 

 

prof. Jurge Horea 

Adrian 

 

21 

 

Szendrey I. Cosmin 

Sergiu 

 

IX 

Concursul Naţional de 

Matematică Aplicată 

„Adolf Haimovici” Faza 

Judeţeană 

 

Premiul II 

 

prof. Jurge Horea 

Adrian 

22 Crăciun Victor 

Cristian 

IX C Olimpiada Județeană de 

Limba Engleză 

 

Mențiune 

prof. Leș Alina 

23 Crăciun Victor 

Cristian 

IX C English Speaking Contest  

Premiul I 

prof. Leș Alina 

 

24 

 

Biba Patrick 

 

X C 

English Speaking Contest  

Premiul II 

 

prof. Leș Alina 

 

 

 

25 

Colegiul  Tehnic de  

Transporturi  și  

Telecomunicaţii 

„Ion I.C. Brătianu” 

  

 

Concursul Național  

”Sanitarii Pricepuți” 

 

 

 

Mențiune 

 

Prof. Sabo 

Camelia 

Asistent medical 

Anișorac Norina 

 

 

 

26 

Colegiul  Tehnic de  

Transporturi  și  

Telecomunicaţii 

„Ion I.C. Brătianu” 

  

Concurs Județean de 

Reviste Școlare 

 

 

Premiul III 

 

 

prof. Sabou Rita 

 

 

27 

 

Ardelean Paul 

Kocsis Andras 

Mareș Angelo 

Pauliuc Răzvan 

 

X B 

X B 

X B 

X B 

 

Elecrotehniada 2017 -   

Cluj  Napoca 

 

 

Locul III 

 

prof. Ursu Daniela 

Simona 

prof. Slătian 

Faustina 
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Tabel  nominal  cu  elevii  care  au obţinut  diplome  la  olimpiade  şi  concursuri 

în  anul  şcolar  2017 – 2018 

 
NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 

CLAS

A 

OLIMPIADA/CONCURSUL LA 

CARE A PARTICIPAT/LOCAȚIA 

PREMIUL 

PROFESOR 

COORDONATOR 

/ÎNDRUMĂTOR 

Kocsis P.  Andras  

Peter 
XI B 

Olimpiada ”Tehnologii” – faza 

națională – Buzău  
Mențiune 

Slătian 

Faustina, 

Takacs 

Gheorghe 

Kocsis Andras 

 

B-Robo-Team  - 

Campionatul Brd First Tech  

Challenge  România, 

Cluj Napoca 

LOC III 

Slătian Faustina, 

Jurge Horea și 

Jurge Raluca 

 

Pauliuc Răzvan 

Ardelean Paul 

Trufan Andrei 

Chiș Remus 

Pop Gabriel 

Filimon Vasile 

Mareș Angelo Crăciun 

Victor 

Lupșea Alexandra X A 
Conc. Interjud. ”Sărbătorile 

Românilor” – Alba Iulia 
I Moiș Ioana Anca 

Crăciun V. Victor 

Cristian 
X C 

Conc. Interjud. ”Sărbătorile 

Românilor” – Alba Iulia 
I Moiș Ioana Anca 

Cionca C.D. Dacian  

Alex 
X C 

Conc. Interjud. ”Sărbătorile 

Românilor” – Alba Iulia 
II Moiș Ioana Anca 

Leș I.L. Daniel 

Laurențiu 
X A 

Conc. Interjud. ”Sărbătorile 

Românilor” – Alba Iulia 
II Moiș Ioana Anca 

Pop V. Claudiu Vasile X A 
Conc. Interjud. ”Sărbătorile 

Românilor” – Alba Iulia 
I Moiș Ioana Anca 

Szulczer A. Adrian 

Bogdan 
X A 

Conc. Interjud. ”Sărbătorile 

Românilor” – Alba Iulia 
II Moiș Ioana Anca 
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Zimbru C.M. Damian X A 
Conc. Interjud. ”Sărbătorile 

Românilor” – Alba Iulia 
II Moiș Ioana Anca 

Raicov M. Patric X C 
Conc. Interjud. ”Sărbătorile 

Românilor” – Alba Iulia 
II Moiș Ioana Anca 

Moldovan A. Gabriel X C 
Conc. Interjud. ”Sărbătorile 

Românilor” – Alba Iulia 
III Moiș Ioana Anca 

Tupicza D. Nicolae 

Ștefan 
IX Dp 

Conc. Interjud. ”Sărbătorile 

Românilor” – Alba Iulia 
M Moiș Ioana Anca 

Vaida N. Casandra 

Ioana 
IX Ep 

Conc. Interjud. ”Sărbătorile 

Românilor” – Alba Iulia 
M Moiș Ioana Anca 

Ardelean V.L. Andre 

Sergio 
X A 

Conc. Interjud. ”Sărbătorile 

Românilor” – Alba Iulia 

DIPLOMA 

DE 

PARTICIPA

RE 

Moiș Ioana Anca 

Kocsis P.  Andras  

Peter 
XI B 

Olimpiada ”Tehnologii” – 

Brătianu 
I 

Slătian Faustina, 

Takacs 

Gheorghe 

Roatiş V. Paul  Florin XI B 
Olimpiada ”Tehnologii” – 

Brătianu 
II 

Slătian Faustina, 

Takacs 

Gheorghe 

Szendrey I. Cosmin - 

Sergiu 
XII B 

Olimpiada ”Tehnologii” – 

Brătianu 
I 

Slătian Faustina, 

Takacs 

Gheorghe 

Pauliuc M. Răzvan XI B 
Olimpiada ”Tehnologii” – 

Brătianu 
III 

Slătian Faustina, 

Takacs 

Gheorghe 

Pop S.P. Gabriel XI B 
Olimpiada ”Tehnologii” – 

Brătianu 
M 

Slătian Faustina, 

Takacs 

Gheorghe 

Macovei Ghe. 

Gheorghe Paul 
XI A 

Olimpiada ”Tehnologii” – Unio 

Traian Vuia 
II 

Orha Steluța, 

Pop Nicolae, 

Sabaou Rita, 

Perșa Alexandru 
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Vaida C.  Mark  

Csongor 
XI Ep Etapa Jud. A Concursurilor La 

Discipl. Tehnologii pentru 

Invățământul Profesional-Unio-

Traian Vuia 

II 
Giurgi Octavian, 

Perșa Alexandru 

Misko  Miklos  Gabor XI Ep III 
Giurgi Octavian, 

Perșa Alexandru 

Papp  Thomas IX B 
Concursul De Reportaje ”Iosif 

Țiproc” 
III Costea  Bianca 

Pop Claudiu  

Concursul De Recitări ”Recitatio” 

DIPLOMA 

DE 

PARTICIPA

RE 

Costea Bianca, 

Moș Carmen 

Roșcău Maria XI C 

Lupșea Alexandra X A 

Szulczer Adrian X A 

Hreniuc Alexandru X A 

Zimbru Damian X A 

Grup  Recitatori  Concursul De Recitări ”Recitatio”  
Costea Bianca, 

Moș Carmen 

Anton Răzvan X 

”Concursul Profesional Zollner” 

Organizat La 

Zes Zolner Electronic S.R.L. 

 

M I Adam Francisc 

Grigor I. Marian 

Vlăduț 
X Fp M I Adam Francisc 

Rusnac  V.Emanuel 

Vasile 
X Fp M II Adam Francisc 

Boroş A.  Lorand  

Krisztian 
XI Fp M III Adam Francisc 

Mareș A. Alexandru 

Gabriel 
IX Fp M IV Adam Francisc 

Grigor I. Alexandru 

Marius 
X Fp M IV Adam Francisc 

Țoca  Leontin XI M V Adam Francisc 

Hoppal M. Erik 

Florian 
IX Fp M VI Adam Francisc 
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Covaci V. Cosmin 

Alex 
IX Fp M VII Adam Francisc 

Andreica  Anghel 

Ionuț 
IX A 

„Ştiu  Şi  Aplic” 

Securitatea Şi Sănătatea În Muncă 

Se Deprind De Pe Băncile Şcolii ! 

Etapa Judeţeană –  26 Aprilie 

2018 

II Illeş  Gheorghe 

Boconcios  Flaviu 

Ioan 
IX A II Illeş  Gheorghe 

Sava  Adrian IX C III Pop  Nicolae 

Kiss  Felician Florin IX C III Pop  Nicolae 

Ciachi  Călin  Ștefan IX C  Pop  Nicolae 

Szarpataki  Levente  

Csaba 
IX C  Pop  Nicolae 

Anton   Ioan Mihai XI C III Pop  Nicolae 

Vaida   Ferenc XI C III Pop  Nicolae 

Holdiș  Viorel  Florin IX Dp - Pop  Nicolae 

Petrișor  Ionuț  

Laurențiu 
IX Dp - Pop  Nicolae 

Guiaş   Cătălin  

Eduard 
XI F  II Pop  Nicolae 

Pusok   Csaba  Rafael XI Fp  II Pop  Nicolae 

Denes  Szabolcs  

Jozsef 
XI Fp  I Pop  Nicolae 

Rezmuves  Justin   XI Fp  I Pop  Nicolae 

Anton  Răzvan XI Fp 
 

 
II Pop  Nicolae 

Mocan Alin XI Fp  II Pop  Nicolae 

Biba 

Patrick  Ştefan 
XI C II 

Șter  Nadia 
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Echipaj -  Biba 

Patrick  Ştefan, Banyi 

Miklos Patrick 

XI C 

Concurs  De  Comunicare În 

Limba Engleză, ”English 

Speaking-Techno Rules Contest” 

 

I 
Șter  Nadia 

 

Tușnea  Ștefan 

Emanuel 
X Dp 

Concurs  De  Comunicare În 

Limba Engleză, ”English 

Speaking-Techno Rules Contest” 

Concurs  De  Comunicare În 

Limba Engleză, ”English 

Speaking-Techno Rules Contest” 

M Leș Alina 

Vraja  Sergiu Daniel X Dp M Leș Alina 

Buga Andrea 

Lupu Adela  

Tupita Alexandru  

Marița Darius  

Papp Thomas  

Pârvu Vlad 

XI C 

XI C 

IX B 

IX B 

IX B 

IX A 

Concursul pentru Sănătate și 

Acordarea primului Ajutor  

”Sanitarii Pricepuți”  

M Sabo Camelia 

Mihalca Remus  IX B 
Olimpiada Județeană de limba 

engleză 
M Șter Nadia  

 

 

I.4  Contextul naţional și regional 

 

Planificarea strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic 

(IPT) are caracter naţional şi este realizată în raport cu obiectivele asumate de România ca stat 

membru al Uniunii Europene.  

Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în creşterea contribuţiei învăţământului 

profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă bazată pe inovare şi 

cunoaştere, participativă şi inclusivă. Învăţământul profesional şi tehnic, prin obiectivele sale, este 

subsumat dublului rol al educaţiei: economic şi social. Prin urmare IPT nu se poate rezuma, în sens 

restrâns, la satisfacerea cerinţelor imediate ale unui loc de muncă, el trebuie să asigure pregătirea 

pentru dezvoltarea unei cariere de succes care presupune integrare socio – profesională, inclusiv în 

plan antreprenorial, și/sau continuarea studiilor. În aceste condiţii învăţământul profesional şi tehnic 

trebuie să asigure absolvenților șansa ocupării unui loc de muncă, văzută ca o etapă, imediată sau 

ulterioară, în procesul învăţării pe parcursul întregii vieţi, care include și învăţarea la locul de muncă 
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în vederea adaptării la cerinţele acestuia. Iată de ce prognoza ofertei IPT realizată în corelare cu o 

cerere previzionată a forţei de muncă şi tranziţia de la şcoală la viaţa activă devin elemente strategice 

pentru o planificare performantă. 

Viziunea asupra TVET este exprimată prin două direcţii majore de acţiune:  

• Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare economico – socială durabilă de la 

nivel local, regional şi naţional, precum şi la interesele şi nevoile de educaţie şi formare ale 

elevilor;  

• Asigurarea calităţii actului educaţional, ca bază a succesului inserţiei socio – profesionale a 

absolvenţilor.  

Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și indicatorilor derivați din 

Strategia Europa 2020:  

1. Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 2010-2020: 

a) creşterea ratei de ocupare a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel puțin 75%;  

b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare;  

c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, dacă 

există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în consumul 

final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990;  

d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la maximum 10% și creșterea procentului persoanelor cu 

vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 40% în 2020;  

e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială cu 20 

de milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 2008;  

 

2. Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele:  

1) până în 2020, în medie, cel puțin 15% dintre adulți ar trebui să participe la programele de învățare 

de-a lungul vieții;  

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

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

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

să fie de cel puțin 40%;  

4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii din sistemele de educație și formare, ar trebui să 

fie sub 10%;  

5) până în 2020, cel puțin 95% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru înscrierea 

obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară;  

6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care au finalizat 

sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de referință, ar 

trebui să fie de cel puțin 82%, comparativ cu 76,5% în 2010. 

 

Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită pentru 

educaţia şi formarea profesională se numără:  

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

Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020;  
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Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România;  

Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020;  

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020; 

Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020;  

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030;  

Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020;  

Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi 

competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni;  

Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020;  

Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru 

perioada 2014-2020;  

Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020;  

Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020;  

Strategia Naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020;  

Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030;  

Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020;  

Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020;  

Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020.  

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

următoarele obiective strategice şi direcţii de acţiune:  

 

Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru 

piaţa muncii, având ca țintă strategică creșterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-

34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față 

de 57,2% în 2014.  

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:  

1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a 

auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor, 

pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi 

formare profesională și pentru creșterea relevanţei pentru piaţa muncii;  

2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, 

definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă 

cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea 

programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii;  

3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare;  

4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională;  

5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale;  

6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională.  

 

Obiectivul strategic 2: Creșterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare 

profesională, având ca ținte strategice:  

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional 

la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014; 

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 

2020, de la 1,5% în 2014.  

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:  
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7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării 

dobândite în context nonformal şi informal;  

8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră;  

9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor 

învăţării dobândite în context nonformal şi informal;  

10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ 

pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile;  

 

Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte strategice:  

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional 

la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ;  

b) Creșterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de 

bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014;  

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 

2020, de la 1,5% în 2014.  

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:  

11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale 

la nivel de sistem;  

12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării;  

13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare 

profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în 

evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal;  

14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue;  

15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională.  

 

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul 

formării profesionale, având ca ținte strategice:  

a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului 

antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;  

b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 4.600 în 

2020, de la 2.800 în 2014.  

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:  

16. Dezvoltarea competențelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din 

cadrul programelor de formare profesională;  

17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională;  

18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării 

premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive.  

 

Context regional 

Planul de Dezvoltare Regională își propune să contribuie la realizarea celor trei obiective de bază ale 

politicii de dezvoltare regională în România, stipulate în Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea 

regională:  

1. Diminuarea dezechilibrelor regionale existente,  

2. Corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor,  

3. Stimularea cooperării inter-regionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere.  

PDR 2014-2020 porneşte de la analiza cantitativă şi calitativă a condiţiilor existente şi a tendinţelor 

înregistrate în perioada de programare trecută (2007-2013) la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-
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Vest (Transilvania Nord) în domenii legate de: resursele naturale, sistemul de aşezări, structura socio-

demografică a populaţiei, infrastructura, mediul, economia, turismul, agricultura şi dezvoltarea rurală, 

administraţia şi buna guvernanţă.  

Analiza situaţiei existente se încheie cu evidenţierea potenţialului şi a nevoilor specifice regiunii, prin 

intermediul analizei punctelor tari și slabe, oportunităţilor și ameninţărilor (SWOT).  

Pe baza acestor informaţii, a viziunii de dezvoltare pe termen lung, precum şi a contextului de 

planificare şi programare de la nivel naţional şi european privind politica de coeziune pentru perioada 

2014-2020, au fost formulate obiective, priorităţi şi acţiuni specifice de dezvoltare ale regiunii pentru 

exerciţiul financiar 2014-2020.  

Ultima parte a documentului oferă informaţii privind cadrul în care ar trebui să se realizeze procesul 

de monitorizare şi evaluare a PDR pe parcursul perioadei 2014-2020. Aceste activităţi sunt 

importante, deoarece perioada actuală de programare pune un accent mai mare pe obţinerea de 

rezultate care să conducă la un impact real mai mare, dar şi pentru a putea realiza rapoartele strategice 

privind implementarea planului în 2016, 2019 şi 2022.  

PDR 2014-2020 oferă cadrul necesar pentru identificarea şi integrarea/corelarea proiectelor la nivelul 

Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, pe baza priorităţilor de dezvoltare pentru următoarea perioadă de 

programare.  

Astfel documentul conţine şi un portofoliu de proiecte prioritare strategice. Prin acest portofoliu se 

dorește să se contribuie la creşterea absorbţiei şi impactului fondurilor la nivel regional. De asemenea, 

se preconizează, că în acest mod impactul asupra dezvoltării regiunii ar fi unul mult mai puternic, 

investiţiile prioritare finanţate din fonduri europene sau guvernamentale fiind multiplicate prin 

investiţiile realizate din fonduri private utilizate pentru proiecte complementare, conexe celor 

prevăzute în cadrul portofoliului de proiecte strategice la nivel regional.  

În cadrul PDR se realizează o analiză detaliată a tuturor sectoarelor de dezvoltare a regiunii Nord-

Vest, un capitol aparte reprezintă Educația, care cuprinde informații relevante atât pentru 

învățământul profesional și tehnic, căt și pentru învățământul superior.  

În continuare sunt prezentate prioritățile identificate în cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

REGIONALĂ, din care sunt preluate prioritățile și obiectivele specifice.  

Strategia de dezvoltare propusă pentru Regiunea Nord-Vest pentru perioada 2014-2020 se bazează 

pe rezultatele analizei SWOT şi pe nevoile şi provocările, care au putut fi identificate în această 

analiză. De asemenea are în vedere viziunea şi obiectivele identificate la nivel regional pe termen 

lung, precum şi orientările de la nivel european şi naţional.În ceea ce priveşte aspectele metodologice 

s-a adoptat orientarea europeană bazată pe concentrarea tematică a resurselor şi orientarea către 

rezultate şi impact, ca răspuns la principalele provocări identificate. Conform logicii de intervenţie 

promovate la nivel european pentru perioada 2014-2020, strategia se structurează pe următoarele 

nivele de intervenţie: obiectiv general, priorităţi şi priorităţi de intervenţie, pentru care s-au stabilit 

obiective specifice, respectiv acţiuni orientative. Fiecare prioritate corespunde mai multor Obiective 

Tematice Europene.  
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I.5. Priorități și obiective la nivel regional și local 

 

OBIECTIVUL GENERAL  

 

Creșterea economiei regionale prin dezvoltare multidimensională şi integrată pentru diminuarea 

disparităţilor intra- şi interregionale şi creşterea standardului de viaţă regional.  

 

 

Prioritatea 1 – Creșterea competitivităţii regiunii şi stimularea cercetării şi inovării 

Prioritatea 2 – Creșterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi a 

informaţiilor  

Prioritatea 3 – Creșterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune  

Prioritatea 4 – Protecţia mediului natural şi antropic, utilizarea eficientă a resurselor şi 

reducerea emisiilor poluante 

 

Prioritatea 1 – Creșterea competitivităţii regiunii şi stimularea cercetării şi inovării  

1.1 Îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor şi a microîntreprinderilor şi creșterea gradului de 

internaţionalizare ale acestora  

OBIECTIV SPECIFIC: Creșterea competitivităţii IMM-urilor şi a microîntreprinderilor prin investiţii 

în infrastructură, acces la servicii şi reţele internaţionale  

1.2 Sprijinirea şi promovarea activităţilor de CDI  

OBIECTIV SPECIFIC: Creșterea capacităţii de cercetare, inovare şi transfer tehnologic,  

1.3 Dezvoltarea şi încurajarea antreprenoriatului  

OBIECTIV SPECIFIC: Dezvoltarea spiritului antreprenorial  

1.4 Dezvoltarea şi valorificarea potenţialului turistic  

OBIECTIV SPECIFIC: Creșterea performanţei sectorului turistic în economia regională.  

Prioritatea 2 – Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi a 

informaţiilor  

2.1 Dezvoltarea unui sistem de transport durabil şi sustenabil  

OBIECTIV SPECIFIC: Dezvoltarea unui sistem integrat de infrastructură de transport regional, 

conectat la reţeaua TEN-T  

2.2 Îmbunătăţirea accesului la infrastructura TIC şi creșterea atractivităţii utilizării reţelelor de către 

mediul privat şi public  

2.2 Îmbunătăţirea accesului la infrastructura TIC şi creșterea atractivităţii utilizării reţelelor de către 

mediul privat şi public.  

Prioritatea 3: Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune  

3.1 Investiţii în educaţie, servicii sociale şi de sănătate şi în îmbunătăţirea calităţii  

serviciilor din aceste domenii  

OBIECTIV SPECIFIC: Creșterea calităţii infrastructurii şi a serviciilor în domeniul educaţiei, 

sănătăţii şi a serviciilor sociale durabile şi incluzive  

3.2 Dezvoltarea capitalului uman  

OBIECTIV SPECIFIC: Promovarea ocupării forţei de muncă  

3.3 Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în zonele urbane şi rurale  

OBIECTIV SPECIFIC: Îmbunătăţirea calităţii vieţii grupurilor vulnerabile şi dezavantajate, precum 

şi asigurarea accesului la servicii sociale, de sănătate şi de educaţie de calitate  

3.4 Dezvoltarea capacităţii administrative regionale  

OBIECTIV SPECIFIC: Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a administraţiei publice.  
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Prioritatea 4: Protecţia mediului natural şi antropic, utilizarea eficientă a resurselor şi 

reducerea emisiilor poluante  

4.1 Promovarea eficienţei energetice în sectorul public şi privat  

4.2 Protecţie împotriva efectelor schimbărilor climatice  

4.3 Protejarea biodiversităţii şi a resurselor naturale (apă, aer, sol)  

4.4 Dezvoltare urbană durabilă  

4.5 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în sectoarele apă şi deşeuri  

4.6 Dezvoltarea sustenabilă a patrimoniului cultural şi construit. 

Aspecte demografice 

 

Județul Satu Mare, poartă deschisă spre Europa Apuseană este situat în nord-vestul României, în zona 

frontierei comune cu Ungaria şi Ucraina, mai exact în centrul Europei, pe o suprafaţă de 4418 km² și 

are o poziţie strategică în cadrul regiunii Nord-Vest şi a euroregiunii Carpatică, fiind o poartă de 

intrare dinspre Ungaria, prin punctul de trecere al frontierei Petea, şi Ucraina, prin Halmeu. 

La nivelul județului Satu Mare există un număr de două municipii, patru oraşe şi 59 de comune. 

Împărţirea administrativă a județului este următoarea:  

• două municipii: Satu Mare și Carei  

• patru oraşe: Negreşti Oaş, Tăşnad, Livada, Ardud  

• 59 comune (având 220 sate). 

Populaţia totală, conform statisticilor din 20 octombrie 2011, era de 344.360 locuitori, având o 

densitate de 77,9 locuitori pe km pătrat, numărul populației fiind în continuă descreștere. 

 

Analizând evoluția populației în perioada 2008-2016, cea mai drastică scădere se înregistrează în anul 

2011.  

 

Județul Populația totală la 1 iulie 2016 față de 

2008 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

difere

nţa în 

nr. 

pers. 

difer

enţa 

în % 

Satu 

Mare 
365535 364938 364104 344360 362215 361198 392129 390907 390069 24534 

6.71 

Nord 

Vest 
2722063 2718648 2716456 2711016 2707326 2703742 2837677 2834188 2832637 110574 

4.06 

România 21504442 21469959 21431298 21354396 21316420 21267165 22299730 22242738 22214995 710553 3.3 
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Populaţia rezidentă pe grupe de vârstă, la 20 octombrie 2011: 

 

 
 

 

În ceea ce priveşte gradul de îmbătrânire, în comparaţie cu situaţia la nivel naţional, putem constata 

că în județul Satu-Mare ponderea populației vârstnice de 65 de ani şi peste, raportată la populaţia 

tânără sub 15 ani este mult mai mică, ceea ce înseamnă că populaţia județului Satu Mare nu este 

îmbătrânită. 

Datorită trendului descendent al demografiei, în mod accentuat pentru populaţia tânără, se impune 

nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de investiţii 
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corespunzătoare în capitalul uman. Datorită reducerii prognozate a populației tinere există pericolul 

unui deficit de forţă de muncă tânără calificată.  

Reducerea naturală prognozată a populației tinere va fi agravată de migraţia externă. Se desprinde 

nevoia de racordare realistă la piaţa europeană, naţională şi regională a muncii a activităţilor de 

informare, orientare şi consiliere în scopul realizării unei oferte de şcolarizare cât mai aproape de 

cererea de pe piaţa muncii.  

Proiecţiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015-2025) o consolidare relativă 

a vârstei de mijloc (35-55 ani) activă pe piaţa muncii, ceea ce va conduce la o nevoie crescândă de 

formare continuă - oportunitate în atenţia şcolilor interesate de compensarea pierderilor de populaţie 

şcolară.  

Faţă de aceste constatări, se recomandă:  

• măsuri la nivelul reţelei şcolare: optimizarea alocării resurselor prin concentrarea pregătirii în 

şcoli viabile; rezolvarea problemelor de acces; funcţionarea reţelelor de şcoli, care împreună să 

realizeze o ofertă cuprinzătoare şi diversificată; eliminarea paralelismelor nejustificate; 

colaborare pentru acoperire teritorială optimă; diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru 

adulţi); implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi;  

• nevoi sporite de personal calificat - asistenţă socială şi medicală; nevoi educaţionale specifice 

(educaţie non-formală). 

  

Sistemul de educaţie şi formare profesională trebuie să contribuie prin măsuri specifice care să aibă 

în vedere următoarele:  

• ofertă de pregătire adecvată şi asigurarea condiţiilor de învăţare în unităţile de învăţământ, în 

special în mediul rural, pentru a atrage elevii să rămână cât mai aproape de domiciliu;  

• educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului cultural specific şi resurselor naturale 

din mediul rural;  

• îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în mediul rural prin dotarea corespunzătoare a atelierelor şi 

laboratoarelor unde se realizează pregătire de specialitate.  

 

Datorită diversității etnice, se impun o serie de măsuri, cum ar fi:  

• educaţie multiculturală;  

• soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor;  

• programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate. 
 

Principalii indicatori economici. Evoluţii şi situaţia actuală. 

Din punct de vedere al dezvoltării economice, județul Satu Mare ocupă o poziţie medie la nivelul 

regiunii. Se observă că, pe parcursul ultimilor ani, dezvoltarea economică a județului s-a aliniat, în 

linii mari, tendinţei regionale. 

Produsul intern brut/locuitor a înregistrat creșteri pînă în anul 2008, comparativ cu anul 2004, iar 

începând cu anul 2009, a început din nou să scadă. Raportat la celelalte judeţe din regiunea Nord-

Vest, PIB-ul județului Satu Mare se situează la aproximativ acelaşi nivel cu PIB-ul judeţelor 

Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Sălaj, însă sub media regională. 

Nivelul scăzut al PIB/locuitor denotă faptul că activitatea economică la nivelul județului Satu Mare 

are o valoare adăugată relativ redusă, bazată în special pe industria prelucrătoare, care angajează peste 

38% din forţa de muncă a județului. 
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Economia județului Satu Mare, destul de echilibrată, este orientată către activitatea de industrie, 

comerț, producția și furnizarea energiei electrice, termice, gaz, apă caldă și aer condiționat, transport 

și depozitare, hoteluri și restaurante (județul dispune de multe stațiuni cu apă termală), etc. Județul 

Satu Mare este un important centru administrativ cu ieșire la 2 țări, cu resurse umane, materiale, 

bogate, cu o forță de muncă instruită datorită instituțiilor de învățământ de la Satu Mare și Cluj unde 

se instruiesc tinerii, cu un potențial mare în domeniul agriculturii (o suprafață mare din terenul agricol 

are un potențial uriaș, făcând parte din Câmpia de Vest cu soluri din cele mai bune, precum și din 

lunca Someșului), precum și existența la nivelul județului a unei populații calificate în producția de 

mobilier, în construcții și cea a confecțiilor. Județul are un potenţial uriaş de creştere pe domeniile 

menţionate. Ca şi neajunsuri ar fi de amintit lipsa investițiilor, a unei autostrăzi care să lege acest oraş 

de oraşele importante din ţară şi străinătate, precum și necesitatea modernizării aeroportului.  

 

 

La dezvoltarea economiei judeţene un aport important îl au investiţiile. Cele mai mari investiţii s-au 

realizat în industria prelucrătoare, productia și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă 

caldă și aer condiționat, distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 

decontaminare, transport și depozitare. 

Principalele investiţii străine realizate până în prezent au fost orientate în special spre industrie, 

îndeosebi spre ramura maşinilor şi echipamentelor, dar şi spre cea a mobilierului şi a fabricării 

aparatelor electrocasnice. În cadrul economiei județului, după cifra de afaceri, locul principal este 

ocupat de industrie, comerţ, construcţii, transport şi depozitare. 

Investitorii importanţi din județul Satu Mare provin din: Germania, Ungaria, Suedia, Austria, Italia, 

Franţa, Olanda, state membre a Uniunii Europene. Principalele domenii de activitate în care s-au 

efectuat investiţii străine sunt: fabricarea de piese, subansamble pentru autovehicule, fabricarea de 

componente electronice pentru autoturisme, fabricarea de produse de cauciuc, fabricarea de produse 

electrocasnice, fabricarea de echipamente electrice, fabricarea de echipamente electrice și 

electrotehnice pentru motoare de autovehicule, fabricarea plăcilor, foliei și tuburilor din material 

plastic, fabricarea de mobilă, fabricarea de material plastic pentru construcții. 

 

Principalele concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru ÎPT 

 

Dinamica investiţiilor brute şi a investiţiilor străine impune pentru sistemul de educatie, cunoaşterea 

limbilor străine, formarea unor compentenţe adecvate pentru noile tehnologii, design, marketing, 

calitate, tehnici de vânzare, creşterea nivelului tehnic de calificare; colaborarea între şcoli pentru 

calificările care presupun competenţe combinate: tehnice şi comerciale/economice, tehnice/artistice, 

cunoaşterea IT, formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile; adaptabilitate 

crescută a forţei de muncă la sarcini de muncă diverse, consolidarea pregătirii profesionale indiferent 

de calificare cu competenţe specifice economiei de piaţă; asigurarea unei pregătiri de bază largi, 

competenţe tehnice generale solide; dezvoltarea parteneriatului şcoală-agenţi economici. 

Tendinţa de creştere a ponderii unor sectoare economice în paralel cu scăderea ponderii altor sectoare, 

precum si diversitatea activităţilor industriale sau dimpotrivă concentrarea activităţilor industriale în 

anumite sectoare impune:  

• ofertă educațională care să reflecte noile priorități ale zonei în ansamblu, dar și în perspectiva 

reorganizarii teritoriale, prioritățile economice pe cele două componente de bază ale pieței 
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muncii: dezvoltarea antreprenoriatului și dezvoltarea calificărilor (pregătirea tehnologică 

modernă/meseriile viitorului);  

• investiţii în resursa umană şi formarea profesională a cadrelor didactice în noile tehnologii pentru 

dobândirea de noi competenţe şi abilităţi cerute de piaţa muncii: educaţie iniţială (prin sistemele 

ÎPT şi universitar) şi educaţie continua, pentru dobândirea de noi competenţe: mediu, calitate, 

comunicare, managementul riscului, conducerea afacerilor, pentru o activitate mai eficientă şi 

adaptată la condiţiile pieţei în continuă schimbare, precum şi pentru asigurarea competitivităţii;  

• planurile de școlarizare vor trebui să reflecte necesitatea creșterii nivelului de calificare şi 

asigurarea unei pregătiri de bază largi, competențe tehnice generale, solide;  

• eficientizarea parteneriatelor şcoală agent economic, prin introducerea elementelor de 

învățământ dual;  

• realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor economici. 

  

 

 

Piața muncii 

Piaţa muncii din România a suferit transformări majore în contextul procesului de restructurare 

economică manifestate prin reducerea populației active şi a populației ocupate, menţinerea șomajului 

la valori relative constante (cu excepţia perioadelor de recesiune economică), dar şi creșterea 

șomajului de lungă durată. Una dintre priorităţile Strategiei Europa 2020 se referă la creșterea 

favorabilă a incluziunii.  

Acţiunile din cadrul acestei priorităţi vizează modernizarea şi consolidarea politicilor în materie de 

ocupare a forţei de muncă, de educaţie şi de formare, precum şi a sistemelor de protecţie socială.  

Ţinta generală asumată prin Strategia Europa 2020, în domeniul ocupării forţei de muncă, este 

atingerea, până în anul 2020, a unui nivel de 75% pentru rata de ocupare a forţei de muncă (grupa de 

vârstă 20 - 64 ani). 
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Rata de ocupare a avut o evoluție ascendentă în perioada 2002-2008 după care scade până în 2011, 

ca urmare a crizei economice și iar crește până în 2014 când înregistrează cea mai mare valoare 

(63,8%) după care scade ușor în 2015 la 63,4%.  

Ratele de ocupare a forței de muncă sunt în general mai scăzute în rândul femeilor, persoanelor 

rezidente în mediul urban și al lucrătorilor în vârstă de 15-24 ani. În 2015, în regiunea Nord-Vest, 

rata de ocupare a bărbaților a atins 71,3 %, față de 55,4 % la femei. În cazul tinerilor (15-24 ani), în 

anul 2015, rata de ocupare se situa sub media națională (21,5% față de 24,5%) și era mai redusă în 

mediul urban şi în cazul femeilor. 

În județul Satu Mare rata șomajului înregistrat a avut valori fluctuante, relativ mici, până în 2008 

după care în 2009, pe fondul crizei economice, crește de la 3% până la 6,5%, continuând pe un trend 

descrescator până în anul 2016 când atinge 4%.  

Deși rata șomajului pentru județul Satu Mare nu este una mare, la sfârșitul anului 2016 fiind sub 

media națională (5%), totuși este peste cea din regiunea N-V (3,4%). 

 

 

Din analiza realizată pe județele regiunii Nord-Vest (Anexa 3d BFM regiune și județe) la sfârșitul 

anului 2014, reiese că județul Satu Mare are o pondere a populației ocupate peste cea din regiune, in 

sectoarele industrie (24%) și construcții (7,9%) în timp ce în agricultură și servicii (32,9) ponderile 

sunt sub cele din regiune. În cadrul regiunii, ponderea populației ocupate în agricultură este mai mare 

în județele Satu Mare și Maramureș, dar cu un trend descrescător în intervalul dat (35% în 2014) și 

de numai 20% în județul Cluj. 

 

Prognoza cererii de formare profesională  

Structura cererii potențiale, pe domenii de formare ale IPT, în ipotezele scenariului moderat în 

regiunea Nord-Vest în perspectiva 2017-2020: 

 

Domenii de formare   %  

   

Agricultură   2,6  

Chimie industrială   1,2  

Construcţii instalaţii şi lucrări 

publice  

 8,6  

Comerţ   13,9  

Economic   14,4  

Electric   3,7  

Electromecanică   3,0  

Electronică automatizări   3,7  

Fabricarea produselor din lemn   2,3  

   

Industrie alimentară   0,9  

Industrie textilă şi pielărie   13,9  

Materiale de construcţii   0,9  

Mecanică   21,5  

   

Turism şi alimentaţie   7,4  
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Resurse naturale şi protecţia 

mediului  

 1,9  

   

Tehnici poligrafice   0,1  

Total   100,0  

 

Distribuţia locurilor de muncă pentru care se estimează creșteri, după domeniul de calificare – 

ocupații relevante pentru liceul tehnologic sau învățământul profesional: cele mai multe locuri de 

muncă pentru care firmele estimează că vor crește cererea la orizontul următoarelor 12 luni și care 

necesită calificări relevante pentru liceul tehnologic și învățământul profesional aparțin domeniilor 

electric (27,2%), mecanică (19,5%), electronică automatizări (13,4%), industrie textilă și pielărie 

(11,1%), urmate de comerț (8%), construcții, instalații și lucrări publice (7,7%), chimie industrială 

(5,1%) și turism și alimentație (3,4%). 

 

Principalele concluzii din analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru ÎPT- cum se regăsesc în PRAI 

2016 – 2025 regiunea Nord-Vest  

Creșterea ratei de ocupare și a ratei de activitate la nivelul regiunii presupune dezvoltarea 

învățământului profesional și tehnic, cu precădere a învățământului profesional după reînființare, 

începând cu anul școlar 2014 – 2015. Domeniile și calificările vor fi stabilite în funcție de cerințele 

angajatorilor.  

Creșterea relevanței ÎPT în raport cu cerințele pieței muncii pentru creșterea ratei de ocupare în rândul 

absolvenților. Necesitatea monitorizării inserției absolvenților de învățământul profesional și tehnic. 

Realizarea unor parteneriate eficiente între unitățile de învățământ și operatorii economici, astfel încât 

numărul de elevi angajați la operatorii economici unde au efectuat instruirea practică să crească.  

Sprijinirea elevilor din mediul rural de către comunitate și operatori economici pentru finalizarea 

studiilor.  

Asigurarea în proiectele planurilor de școlarizare a claselor pentru continurea studiilor de către 

absolvenții învățământului profesional la învățământ liceal (zi, seral, frecvență redusă), iar pentru 

absolvenții de liceu, continuarea studilor în învățământul postliceal, pentru creșterea șanselor de 

ocupare pe piața muncii.  

Creșterea ponderii calificărilor din domeniul fabricarea produselor din lemn, pe nivelurile de 

calificare 3, 4 și 5. Menținerea trendurilor la calificările din industrie, agricultură și construcții. În 

stabilirea calificărilor se va ține cont și de solicitările agenților economici locali.  

Dezvoltarea sectoarelor economice și implicit creșterea numărului de locuri de muncă vacante în 

întreaga regiune are o semnificație deosebită pentru învățământul profesional și tehnic în sensul 

dezvoltării acelor domenii de calificare solicitate de piața muncii și alocarea prin planurile de 

școlarizare anuale a unui număr mai mare de locuri pentru calificările cerute.  

Prin proiectele planurilor de școlarizare ale ISJ-urilor din regiune se vor prevedea cu prioritate 

clase/grupe de studiu pentru domeniile: mecanică, electric, electronică și automatizări, construcții, 

fabricarea produselor din lemn.  

Raportat la nivelul de calificare solicitat pentru locurile de muncă vacante la nivelul regiunii Nord-

Vest, se constată că piața muncii din regiune are nevoie de calificări de nivel 3, dobândite prin 

învățământ profesional. Structura planului de școlarizare pentru învățământul profesional la nivelul 

fiecărui județ al regiunii, va cuprinde clase/grupe de studiu în funcție de cele mai solicitate calificări.  

În funcție de particularitățile de dezvoltare a subramurilor industriei prelucrătoare în fiecare județ al 

regiunii, la stabilirea planului de școlarizare pentru învățământul profesional și tehnic se va ține cont 
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de solicitările agenților economici locali, în parteneriat cu unitățile de învățământ profesional și 

tehnic. 

 

Învăţământul profesional şi tehnic din judeţ 

 

Populaţia şcolară din sistemul de educație sătmărean este pe un trend descendent. În 2016 se constată 

o scădere cu 14% a populației școlare comparativ cu anul 2007. 

Analiza evoluției numărului de elevi cuprinși în învățământul liceal la nivelul Regiunii Nord-Vest, a 

scos în evidență cea mai mare scădere la nivelul regiunilor de dezvoltare, în perioada 2007-2016. La 

nivelul tuturor județelor Regiunii Nord-Vest s-a înregistrat o scădere a numărului de elevi. În județul 

Satu Mare în 2015-2016 erau cu 3351 de elevi mai puțin în învățământul liceal față de anul școlar 

2007-2008. În anul școlar 2015-2016, din cei 10129 elevi din învățământul liceal 52,7% erau de sex 

feminin, respectiv 97% în unități de învățământ liceal din mediul urban. 

Din datele statistice analizate pentru Regiunea Nord-Vest în perioada 2007-2016 s-a constatat că în 

toate regiunile de dezvoltare numărul elevilor înscriși în învățământul profesional a fost ridicat în 

perioada 2007-2010, a scăzut apoi dramatic în perioada 2010-2012, după care a înregistrat o creștere 

anuală care a devenit semnificativă în 2016. Regiunea Nord-Vest se situează pe locul al treilea după 

Regiunile Nord-Est (17826 de elevi) și Centru (11507 elevi) cu 10668 elevi în învățământul 

profesional.  

Analiza pe județele regiunii situează în anul 2016, județul Bihor pe primul loc cu 2383 elevi, urmat 

de județul Cluj cu 2148 de elevi și județul Maramureș cu 2072 de elevi. În anul 2016, în județul Satu 

Mare erau 1625 de elevi în învățământul profesional, din care 69,4% de sex masculin, respectiv 89,3% 

în unități de învățământ din mediul urban. 

Pentru învățământul postliceal datele statistice arată că numărul elevilor a crescut simțitor în toate 

regiunile de dezvoltare. Regiunea Nord-Vest se află pe locul al treilea după regiunile Sud-Vest 

Oltenia și Nord-Est, în ceea ce privește numărul de elevi din învățământul postliceal. Analiza pe 

județe arată că în anul 2016, județul Cluj are cel mai mare număr de elevi din învățământul postliceal, 

4225 de elevi, urmat de către județul Bihor cu 2988 de elevi și județul Maramureș cu 2039 de elevi.  

La nivelul județului Satu Mare, în anul 2016 erau 1699 elevi în învățământul postliceal, din care 

68,5% elevi de sex feminin, 100% în unități de învățământ postliceal din mediul urban. 

Județul Satu Mare este caracterizat printr-o rată scăzută de cuprindere în învăţământ în perioada 2007-

2016 ,mult mai mică decât media la nivel regional și și național. Raportat la nivel național și regional, 

rata de cuprindere în învățământ la nivelul anului școlar 2015-2016 este următoarea: 
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Se pot observa diferențe procentuale semnificative la toate nivele de învățământ față de media de la 

nivel regional, respectiv național. 

La nivelul Regiunii Nord-Vest  în perioada 2004-2016, populaţia şcolară  cuprinsă în învăţământul 

tehnic şi profesional a avut o evoluţie descendentă, de la 79021 de elevi în 2004, la 45194 de elevi în 

2016, adică o reducere la 57,19%. Același trend descrescător a fost înregistrat și la nivel național. În 

județul Satu Mare, populația școlară cuprinsă în învățământul profesional și tehnic a scăzut de la 

11023 de elevi în 2004, la 5465 de elevi în 2016, ceea ce reprezintă o reducere la 49,57%. 

În perioada 2004-2009 ponderea învățământului profesional și tehnic la nivelul Regiunii Nord-Vest 

a fost în medie de 60%, scăzând apoi an de an până la o valoare de 48,1% în 2016. Ponderea la nivel 

regional a fost mai scăzută decât la nivel național, fapt explicat prin creșterea în mai mare măsură a 

ponderii învățământului liceal din filiera teoretică și vocațională în Regiunea Nord-Vest. La nivelul 

județului Satu Mare, în perioada 2004-2009 ponderea învățământului profesional și tehnica fost în 

medie 62%, scăzând apoi an de an până la valoarea de 47,1%  în 2016. 
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Cuprinderea elevilor în învăţământul liceal tehnologic în anul şcolar 2016-2017  

 

Din datele statistice furnizate, analiza numărului de clase, elevi și ponderea acestora pe cele 17 

domenii de formare în care se școlarizează în învățământul liceal filiera tehnologică, în Regiunea 

Nord-Vest în anul școlar 2016-2017, a evidențiat următoarele:  

 Regiunea Nord-Vest ocupă o poziție de mijloc între celelalte regiuni de dezvoltare în ceea ce 

privește numărul de elevi cuprinși în învățământul liceal tehnologic în anul 2016-2017 cu 25.651 de 

elevi. Pe primul loc se situează Regiunea Nord-Est cu 45.441 de elevi;  

 Domeniile de formare cu cel mai mare număr de elevi în învățământul liceal tehnologic la nivelul 

regiunii sunt: Economic cu 6700 de elevi (26,18%) - ponderea la nivel național 20,3%, Turism 

alimentație cu 4219 elevi (16,38% )- ponderea la nivel național 15,9%, Mecanica cu 3475 elevi 

(13,56%) - ponderea la nivel național 14,6%, Electronică, automatizări cu 2711 elevi (10,59%) - 

ponderea la nivel national 8,1%.  

 Domeniile cu cel mai mic număr de elevi în învățământul liceal tehnologic la nivelul regiunii sunt: 

Chimia industrială cu 111 elevi (0,43%) - ponderea la nivel national 0,8%, Fabricarea produselor din 

lemn cu 271 elevi (1,03%) – ponderea la nivel national 1,2%, Producția media cu 276 elevi (1,09%) 

- ponderea la nivel național 6,1%, Electromecanica cu 315 elevi (1,23%) –ponderea la nivel național 

2,1%, și Silvicultura cu 442 elevi (1,72%) – ponderea la nivel național 1,4%.  

 Analiza ponderilor pe calificări profesionale pe județele regiunii arată că cea mai solicitată 

calificare la nivelul fiecărui județ este ”Tehnician în activități economice” din domeniul Economic, 

cu o pondere în jurul a 25% din totalul calificărilor școlarizate prin liceu tehnologic. Pentru domeniul 

Turism și alimentație calificările cele mai cerute: Tehnician în gastronomie și Tehnician în turism 

ocupă ponderi ridicate în județele Bihor, Cluj și Satu-Mare, în timp ce în județele Maramureș și 

Bistrița-Năsăud doar calificarea Tehnician în turism, este solicitată de către elevi. Județul Sălaj nu are 

o pondere ridicată pentru calificările din domeniul Turism și alimentație.  

 Calificările cele mai cerute din domeniul Mecanică sunt: Tehnician mecatronist în județele: Satu-

Mare, Sălaj și Bihor; Tehnician transporturi în județele: Bistrița-Năsăud, Cluj. Foarte cerută în 

județul Sălaj este calificarea Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii.  

 Din domeniul Electronică, automatizări calificarea Tehnician operator tehnică de calcul este cerută 

în jud. Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu-Mare și Tehnician în automatizări în județul Sălaj.  

 Sunt unele calificări profesionale care la nivel regional nu au o pondere ridicată în preferințele 

elevilor la nivelul unor județe înregistrază ponderi mari: calificarea Tehnician ecolog şi protecţia 

calităţii mediului înregistrează o pondere de 8,01% și Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere 

4,93%, în jud. Bistrița-Năsăud; calificarea Tehnician designer vestimentar 6,77% în județul 

Maramureș și 4,92% în județul Satu-Mare. Calificarea Tehnician în industria alimentară ocupă o 

pondere de 5,57%  în cifra de școlarizare a județul Satu-Mare.  

 

Cuprinderea elevilor în învăţământul profesional în anul şcolar 2016-2017  

 

Analiza numărului de clase, elevi și ponderea acestora pe cele 15 domenii de formare în care se 

școlarizează în învățământul profesional, în Regiunea Nord-Vest în anul școlar 2016-2017, a 

evidențiat următoarele:  

 Regiunea Nord-Vest ocupă o poziție fruntașă între celelalte regiuni de dezvoltare în ceea ce privește 

numărul de elevi cuprinși în învățământul profesional în anul 2016-2017 cu 12.136 de elevi. Pe primul 

loc se situează Regiunea Nord-Est cu 20.429 de elevi, urmată de Regiunea Centru cu 12.895 de elevi.  

 Domeniile de formare cu cel mai mare număr de elevi în învățământul profesional la nivelul 

regiunii sunt:  
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• Mecanica cu 4603 elevi (38%) - ponderea la nivel național 40,59%;  

• Turism și alimentație cu 2553 elevi (21%) - ponderea la nivel național 13,96%;  

• Fabricarea produselor din lemn cu 904 elevi (8%) – ponderea la nivel național 4,33%;  

• Industrie textilă și pielărie cu 872 elevi (7%) – pondere la nivel național 8,11%;  

• Construcţii, instalaţii şi lucrări publice cu 652 elevi (5%) – pondere la nivel național 5,46%.  

 Domeniile de formare cu cel mai mic număr de elevi în învățământul profesional la nivelul regiunii 

sunt:  

 

• Silvicultura cu 53 elevi (0,66%) – ponderea la nivel național 0,48%;  

• Chimia industrială cu 111 elevi (0,68%) - ponderea la nivel national 0,48%,  

• Electronică, automatizări cu 207 elevi (2%) – ponderea la nivel national 0,89%;  

• Agricultura cu 221 elevi (2,1%) – ponderea la nivel national 5,29%.  

Analiza ponderilor pe calificări profesionale pe județele regiunii arată că cea mai solicitată calificare 

la nivelul fiecărui județ este ”Mecanic auto” din domeniul Mecanică, cu o pondere în jurul a 20% din 

totalul calificărilor școlarizate prin învățământ profesional. Pentru domeniul Turism și alimentație 

calificările cele mai cerute: Bucătar și Ospătar (chelner) în unități de alimentație ocupă ponderi 

ridicate în județele Bihor, Cluj și Maramureș. Județele Sălaj, Bistrița-Năsăud și Satu-Mare nu au o 

pondere ridicată pentru calificările din domeniul Turism și alimentație.  

Domeniul Fabricarea produselor din lemn are o pondere de 15% prin calificările Tapiţer - plăpumar 

– saltelar și Tâmplar universal, în județele Satu-Mare, Sălaj -10,6%, Maramureș 7,8%.  

Domeniul Industrie textilă și pielărie, cu calificarea Confecționer produse textile deține o pondere 

însemnată în județele Maramureș (10,2) și Satu-Mare (9,3%), iar în celelalte județe ponderea se 

menține la o valoare semnificativă în jur de 5%.  

Sunt unele calificări profesionale care la nivel regional nu au o pondere ridicată dar în preferințele 

elevilor, la nivelul unor județe înregistrază ponderi mari: calificarea Frizer-coafor-manichiurist-

pedichiurist înregistrează o pondere de 5% în județele Bihor, Bistrița-Năsăud și Satu-Mare; în județul 

Bistrița-Năsăud calificările Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic 10,1% și Sudor 15,9%; 

în județul Cluj calificarea Operator la maşini cu comandă numerică 6,8%; județul Sălaj calificarea 

Comerciant-vânzător 7,8%. 

 

Cuprinderea elevilor în învăţământul postliceal în anul şcolar 2016-2017 

 

În anul școlar 2016-2017, numărul elevilor școlarizați prin școala postliceală la nivelul Regiunii 

Nord-Vest a fost de 4916 elevi. Numărul cel mai mare de elevi școlarizați prin școala postliceală a 

fost în domeniul Sănătate și asistență pedagogică, 2382 de elevi, urmat de domeniul Economic cu 

335 elevi și Turism și alimentație cu 295 elevi. Cei mai puțini elevi au fost înscriși la domeniul 

Fabricarea produselor din lemn, 44 de elevi și domeniul Textile-pielărie cu 92 de elevi.  

Comparativ, la nivel național domeniile cu cea mai mare cuprindere a elevilor la școala postliceală 

sunt: Sănătate și asistență pedagogică, Transporturi, Informatică, Turism și alimentație.  

Analiza numărului de elevi școlarizați prin școala postliceală de stat în anul școlar 2016-2017 la 

nivelul județelor regiunii a evidențiat faptul că județul Cluj are cei mai mulți elevi 1529, urmat de 

județul Bihor cu 1423 de elevi și Satu Mare cu 1274 de elevi. Județele Bistrița-Năsăud și Maramureș 

au un număr mic de elevi înscriși la școala postliceală, 397 elevi respectiv 293 elevi. Calificările cele 

mai solicitate sunt din domeniul Sănătate și asistență pedagogică, Asistent medical generalist și 

Asistent medical de farmacie, marea majoritate a elevilor din toate județele optând pentru aceste 

calificări.  
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La școala de maiștri numărul de elevi este mult mai mic decât cel de la școala postliceală. La nivelul 

regiunii în anul școlar 2016-2017 au frecventat școala de maiștri un număr total de 502 elevi, 

repartizați pe 6 domenii de formare: Construcţii, instalaţii și lucrări publice, Electric, Energetic, 

Fabricarea produselor din lemn, Mecanică, Transporturi. Cei mai mulți elevi se înregistrează la 

calificările din domeniul Construcţii, instalaţii și lucrări publice – 182 de elevi.  

Analiza numărului de elevi școlarizați prin școala de maiștri, în anul școlar 2016-2017, la nivelul 

județelor regiunii a evidențiat faptul că județul Cluj are cei mai mulți elevi - 340. Celelalte județe au 

un număr foarte mic de elevi, iar județul Sălaj nu are clase de școală de maiștri. Calificările cu cel 

mai mare număr de elevi sunt din domeniul Construcții, instalații și lucrări publice (Maistru instalator 

în construcții) și Transporturi (Maistru electromecanic auto). 

 

Gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor economici pentru şcolarizarea în învăţământul 

profesional 

 

Învățământul profesional este organizat pe baza parteneriatului școală-operator economic cu scopul 

satisfacerii solicitărilor de pe piața muncii, de către sistemul de învățământ profesional și tehnic. 

Pentru toate domeniile de formare în care se școlarizează prin învățământul profesional, operatorii 

economici solicită locuri pentru planul anual de școlarizare, inspectoratelor școlare.  

Pentru anul școlar 2016-2017 la nivelul Regiunii Nord-Vest, operatorii economici au solicitat în total 

10.747 de locuri, din care au fost aprobate de către inspectoratele școlare județene 5572 de locuri, 

adică 51,8%, datorită constrângerilor legate de fundamentarea planurilor anuale de școlarizare. 

 

 
 

Cele mai multe locuri pentru învățământul profesional au fost solicitate de către operatorii economici 

din județele Maramureș și Satu-Mare, 2702 locuri, respectiv 2399 locuri, iar cele mai puține în județul 

Sălaj, 760 de locuri. Analiza gradului de satisfacere a solicitărilor operatorilor economici pe județe a 
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evidențiat că ponderea cea mai ridicată a fost în județul Sălaj 73,7% și cea mai scăzută în județul 

Satu-Mare de 40,9%. 

La nivelul județelor regiunii sunt domenii pentru care solicitările operatorilor economici au fost 

satisfăcute în proporție de peste 50% în toate județele (Industrie textilă și pielărie, Electromecanică). 

Pentru alte domenii de formare ponderea satisfacerii solicitărilor operatorilor economici a fost redusă 

în județele unde elevii nu optează pentru calificările din domeniul respectiv. 

 

 

Parteneriatul cu operatorii economici 

 

Școlarizarea elevilor prin învățământul profesional presupune încheierea unor contracte de parteneriat 

cu operatorii economici. Cele mai multe contracte de parteneriat încheiate cu operatorii economici au 

fost în Regiunea Nord-Est (990), urmată de Regiunea Centru (968) și Regiunea Nord-Vest cu 871 de 

contracte încheiate. La nivelul Regiunii Nord-Vest, situația contractelor încheiate este redată în figura 

de mai jos:  

 

 
 

La nivelul regiunii se identifică aceleși domenii cu număr mare de contracte ca și la nivel național: 

Mecanica cu 330 contracte încheiate și Turism și alimentație cu 219 contracte încheiate. Domeniul 

Construcții, instalații și lucrări publice se află pe locul al treilea cu 70 de contracte încheiate la nivelul 

regiunii. Calificările profesionale cu cel mai mare număr de contracte încheiate, la nivelul regiunii: 

Mecanic auto (196), Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie (112), Bucătar (82), 

Comerciant-vânzător (45).  

Analiza pe județele regiunii arată că județul cu cele mai multe contracte de parteneriat încheiate cu 

operatorii economici este Bihorul, cu 216 contracte, urmat de Maramureș cu 177 contracte încheiate 

și Cluj cu 174 contracte încheiate. Cele mai puține contracte încheiate sunt în Sălaj – 72 de contracte 

încheiate. 



 

 

 

Plan de Acţiune al Şcolii 2016 – 2020  

Liceul Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu” Satu Mare 

  

 

49 

 

 

Resursele umane din ÎPT 

 

În ceea ce priveşte oferta de personal care sprijină învăţământul tehnic şi profesional putem spune că 

județul Satu Mare dispune într-o pondere destul de mare de cadre didactice calificate, atât în mediul 

urban cât și în mediul rural. 

 

 

 
 

În județul Satu Mare, se constată un interes crescut din partea cadrelor didactice din învăţământul 

tehnologic de a se forma continuu pentru a putea promova un învăţământ de calitate, preponderent 

formativ, la nivelul standardelor europene, folosind tradiţiile învăţământului preuniversitar românesc 

şi în concordanţă cu cerinţele pieţei.  

Este necesară existenţa planurilor de dezvoltare a resurselor umane la nivelul inspectoratelor şcolare, 

atât pentru profesori cât şi pentru maiştri instructori. Participarea la cursuri de calificare/recalificare 

este facilitată de accesarea Fondului Social European (FSE), prin realizarea de proiecte şi a 

participării maiştrilor instructori la cursuri postliceale, cu finanţare de la buget. 

Ţinând cont că populaţia şcolară este în scădere în perioada următoare, fapt ce implică şi scăderea 

normelor didactice, obligă la identificarea şi planificarea unor măsuri adecvate: 

 mobilitate în cadrul sistemului; 

 reconversie profesională. 

Pentru  dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT trebuie luate măsuri în ceea ce 

priveşte actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi schimbările 

organizaţionale din mediul economic. De asemenea, trebuie avute în vedere şi competenţele metodice 

şi cele aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii. 

 

Infrastructura unităţilor şcolare din IPT 

 

Infrastructura unităților de învățământ din învățământul profesional și tehnic are o însemnătate 

capitală în asigurarea unui învățământ de calitate. La nivelul județului Satu Mare, un număr de 7 

unități de învățământ au fost cuprinse în Programul Phare TVET, prin care s-au amenajat și dotat cu 

echipamente specifice ateliere/laboratoare școlare.  
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La începutul anului școlar 2015-2016, unitățile de învățământ profesional și tehnic din județul Satu 

Mare dețineau 76 de ateliere școlare, 123 de laboratoare și 2116 PC-uri, din care 2016 conectate la 

internet.  

Prin contractele încheiate cu operatorii economici, pentru învățământul profesional, se asigură 

condiții bune de desfășurare a pregătirii practice în întreprinderi. În ultimii ani, majoritatea 

operatorilor economici parteneri contribuie și la dotarea atelierelor/laboratoarelor școlare din unitățile 

de învățământ profesional și tehnic.  

Este necesară identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea infrastructurii şi a 

dotărilor, elaborarea de proiecte pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii, respectiv dotarea 

cu echipamente didactice pentru pregătirea de specialitate. 

Ţinte pe termen mediu pentru oferta IPT pe niveluri de formare profesională şi domenii de 

pregătire 

 

Din datele statistice analizate pentru perioada 2007-2016, referitoare la populația școlară din județul 

Satu Mare, pe nivele de educație, se constată următoarele:  

 creșterea numărului de elevi din învățământul primar cu 994;  

 scăderea numărului de elevi din învățământul gimnazial cu 3069;  

 scăderea numărului de elevi din învățământul liceal cu 3351;  

 creșterea numărului de elevi din învățământul postliceal cu 1126;  

 numărul de elevi înscriși în învățământul profesional a fost ridicat în perioada 2007-2010, 

a scăzut apoi dramatic în perioada 2010-2012, după care a înregistrat o creștere anuală, care a 

devenit semnificativă în 2016.  

Conform datelor statistice, județul Satu Mare a înregistrat o creștere a gradului de cuprindere în 

învățământ pentru grupa de vârstă 15-18 ani, de la 68,1% în 2007 la 74,4% în 2016, dar se situează 

sub media regională și națională de 80%.  

În județul Satu Mare, populația școlară cuprinsă în învățământul profesional și tehnic a scăzut de la 

11023 de elevi în 2004, la 5465 de elevi în 2016, ceea ce reprezintă o reducere la 49,57%. Același 

trend descrescător a fost înregistrat și la nivel regional unde procentul de diminuare a numărului de 

elevi în perioada analizată a fost la 57,19%. 

În perioada 2004-2009 ponderea învățământului profesional și tehnic la nivelul județului Satu Mare, 

a fost în medie de 62% (față de 60% la nivel regional), scăzând apoi an de an până la valoarea de 

47,1% în 2016 (față de 48,1% la nivel regional).   

Ponderile anuale ale ofertei de școlarizare, în clasa a IX-a din învățământul profesional și tehnic, au 

crescut de la 52,54% în anul școlar 2014-2015, la 58% în anul școlar 2017-2018. Creșterea s-a regăsit 

și în ponderea învățământului profesional și tehnic în planul de școlarizare realizat la clasele a IX-a.  

Domeniile de formare cu cel mai mare număr de elevi în învățământul liceal tehnologic, la nivelul 

județului Satu Mare, sunt: Economic, Turism alimentație, Mecanică, Industrie alimentară, Protecția 

mediului. 

Domeniile de formare cu cel mai mare număr de elevi în învățământul profesional, la nivelul județului 

Satu Mare, sunt: Mecanică, Fabricarea produselor din lemn, Industrie textilă, Turism și alimentație, 

Industrie alimentară, Electronică automatizări, Comerț.  

Pentru anul școlar 2016-2017, la nivelul județului Satu Mare, operatorii economici au solicitat în total 

2399 de locuri, din care au fost aprobate de către inspectoratul școlar județean 980 de locuri, adică 

40,9%, datorită constrângerilor legate de fundamentarea planului de școlarizare.  

Pentru anul școlar 2016-2017, la nivelul județului Satu Mare, s-au încheiat 135 de contracte cu 

operatori economici, pentru pregătirea practică a elevilor din învățământul profesional. Calificările 

profesionale cu cel mai mare număr de operatori economici parteneri: Mecanic auto (41), 



 

 

 

Plan de Acţiune al Şcolii 2016 – 2020  

Liceul Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu” Satu Mare 

  

 

51 

 

Comerciant-vânzător (10), Confecționer produse textile (9), Bucătar (9), Tinichigiu vopsitor auto (8), 

Eelectrician (5).  

Domeniile de formare cu cele mai multe școli în județul Satu Mare, analizate pentru anul școlar 2016-

2017: Mecanică (8 școli), Fabricarea produselor din lemn (6 școli), Industrie textilă (6 școli), 

Electronică automatizări (5 școli), Economic (5 școli), domenii care sunt și cele mai solicitate de către 

operatorii economici.  

La nivel național analizând datele statistice se poate afirma că evoluția ponderii personalului didactic 

pe categorii de vârstă a evoluat în sensul creșterii ponderii categoriei 35-54 ani și 55-64 ani, cu o 

creștere în ultimii ani a ponderii categoriei 65 de ani și peste. Categoria de vârstă 35-54 ani și 55-64 

ani reprezintă 81% din totalul cadrelor didactice din sistemul de învățământ profesional și tehnic în 

anul 2015-2016, iar categoria 65 ani și peste atinge o pondere de 2%.  

La nivelul județului Satu Mare, ponderea personalului didactic calificat (98,63%) din învățământul 

profesional și tehnic este ușor mai ridicată decât media națională (98,28%).  

La începutul anului școlar 2015-2016, unitățile de învățământ profesional și tehnic din județul Satu 

Mare dețineau 76 de ateliere școlare, 123 de laboratoare și 2116 PC-uri, din care 2016 conectate la 

internet.  

România a alocat în 2014, 2,75% din PIB pentru cheltuielile publice totale din educație (excluzând 

dezvoltarea educațională timpurie a copiilor). După situațiile Eurostat, România alocă cel mai mic 

procent din PIB pentru educație comparativ cu celelalte state ale Uniunii Europene, fiind pe ultimul 

loc. Cheltuielile publice pentru învățământul secundar superior și postliceal non-terțiar (nivelurile 3 

și 4), în 2014, situează România din nou pe ultimul loc între statele uniunii cu un procent 0,67%.  

Având în vedere mecanismele de finanţare în vigoare şi autonomia comunităţii locale, este esenţială 

antrenarea autorităţilor locale în procesul de planificare strategică pe termen lung în ÎPT. Principalele 

probleme identificate în cadrul acestui proces sunt referitoare la:  

- slaba legătură şi controlul redus între nivelul regional de planificare şi nivelul decizional în 

învăţământ (inspectoratele şcolare judeţene şi şcolile, autorităţile locale);  

- finanţarea învăţământului preponderent centrată pe activităţile curente/pe termen scurt şi foarte puţin 

pe nevoile şi priorităţile pe termen lung;  

- antrenarea insuficientă a agenţilor economici în efortul de planificare pe termen lung în ÎPT; 

- neimplicarea sau implicarea formală a partenerilor sociali din Consiliile de Administraţie ale școlilor 

în procesul de planificare pe termen lung la nivelul şcolii.  

Conform datelor statistice de la INS, analiza rezultatelor elevilor prin prisma promovabilității, la 

sfârșitul anului școlar 2014-2015, a scos în evidență faptul că județul Satu Mare are o promovabilitate 

la nivelul învățământului liceal de 97,6%, egală cu media la nivel de regiune si mai mare decât media 

la nivel național care a fost de 96,3%. La nivelul învățământului profesional, procentul de 

promovabilitate a fost de 95,1 %, mai mare cu aproape 3 procente decât cel de la nivel regional (92,2 

%) și cu 5 procente față de cel de la nivel național (90,1%.). Promovabilitatea la școala postliceală a 

fost de 97,2 %, cu 1,7 puncte procentuale mai mică decât cea din Regiunea Nord-Vest (98,9%), 

apropiată de media la nivel național de 97,3%.  

Pentru școala de maiștri ponderea elevilor promovați a fost de 95,1 %, ușor mai mare decât cea din 

Regiunea de Nord-Vest (94,9%), mai mică decât media națională de 96,4%.  

Datele statistice la nivelul învățământului liceal, arată o creștere semnificativă a ponderii tinerilor în 

vârstă de 18 ani care finalizează liceul, cu sau fără examen de bacalaureat. Peste jumătate din tinerii 

în vârstă de 18 ani au finalizat învăţământul liceal cu sau fără examen de bacalaureat. Dacă în anul 

școlar 2006-2007, rata de absolvire era de 46,5 %, în anul școlar 2014-2015 aceasta a ajuns la 85 %. 

Pe toată perioada analizată, rata de absolvire la nivel liceal, în județul Satu Mare, a fost mai mică 

decât cea de la nivel regional și național.  
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La învățământul profesional, rata de absolvire analizată în perioada 2006-2016, a avut o evoluție 

descrescătoare de la 50,3% în 2006 la 16,3% în 2011, iar apoi în perioada în care nu au mai fost 

repartizate locuri la învățământul profesional (2011-2013) rata a scăzut foarte mult la 3,9%. În 

perioada 2014-2015, rata de absolvire a reînceput să crească ușor. Aceeași evoluție a fost înregistrată 

și la nivel regional, respectiv național. De remarcat este faptul că, pe toată perioada analizată, rata de 

absolvire a învățământului profesional în județul Satu Mare a fost mai mare decât cea înregistrată la 

nivel regional și național.  

Începând cu anul 2009-2010, intrarea in lichidare a Școlilor de Arte și Meserii şi alocarea locurilor în 

clasa a IX-a doar în învățământul liceal a determinat o creștere a procentului elevilor ce au abandonat 

studiile liceale. O parte dintre elevii care ar fi optat pentru ruta profesională de şcolarizare au intrat la 

liceu, însă au abandonat studiile pe parcurs. În învățământul liceal și profesional, abandonul școlar a 

înregistrat o scădere semnificativă în anul școlar 2012-2013, cel mai probabil ca urmare a revigorării 

rutei profesionale, după care în anul școlar 2014-2015 a început din nou să crească. În perioada 

analizată, rata abandonului școlar în învățământul liceal și profesional (calculat prin metoda ”intrare-

ieșire”) prezintă valori mai mari decât cele înregistrate la nivel regional, respectiv național.  

Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional a tinerilor (18-24 ani), la nivel național și regional, 

este mult mai ridicată decât media europeană. Dacă media europeană în 2015 era de 11%, România 

avea o rată de 19,1%, iar Regiunea Nord-Vest de 16,9%.  

Testarea PISA aplicată în 2009, 2012 și 2015 a scos în evidență că procentul persoanelor cu 

performanțe scăzute și a celor cu performanțe de vârf din UE este diferit de la țară la țară. România 

s-a situat pe penultimul loc cu un procent de 38,7% la performanță în citire, pentru compețențele în 

matematică, România fiind antepenultima cu 39,9%, iar pentru competențele în domeniul științelor 

România ocupă locul 24. 

În anul 2016, 16,7 % dintre persoanele cu vârste între 18 și 24 de ani din UE-28 nu erau încadrate 

profesional și nu urmau niciun program educațional sau de formare (NEET). Rata României, în 2016 

era de 23,6, cu 6,9 procente mai ridicată.  

Datele statistice arată că rata de participare la formarea continuă a populației adulte din UE, se 

menține la valoarea de 10,8% în 2016. Comparativ, la nivel național, rata de participare a scăzut în 

2016 la 1,2% și rămâne în continuare mult mai scăzută decât media europeană. 

 

CAPITOLUL II. ANALIZA NEVOILOR 

 

II.1 Analiza mediului extern 

 

Demografia 

 

Actuala situaţie demografică este rezultatul cumulat al complexelor evoluţii ale natalităţii (fertilităţii), 

mortalităţii şi migraţiei externe. Se constată o deteriorare a situației demografice, fără semne de 

redresare. Procesul de degradare continuă de fapt, prin acumulări şi consolidarea potenţialului negativ 

al dezechilibrelor care afectează structura pe vârste a populaţiei. În plus, rezultatele recensământului 

evidenţiază o dimensiune neaşteptat de mare a migraţiei externe, ceea ce amplifică gradul de 

deteriorare a tabloului demografic general. Avem în faţă evoluţii fundamental negative. Contextul 

socioeconomic poate fi considerat responsabil de creşterea mortalităţii şi de recrudescenţa migraţiei 

externe. Datorită trendului descendent al demografiei, este nevoie de o viziune realistă asupra 

dezvoltării economice şi sociale în următoarele decenii. În definirea şi structurarea unei strategii 

pentru dezvoltare durabilă, populaţia este elementul central şi nu vedem cum o astfel de construcţie 

ar putea fi elaborată şi transpusă în realitate fără semne de redresare a stării demografice. Din această 
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perspectivă, componenta majoră a unei strategii de dezvoltare durabilă ar trebui să fie însăşi stoparea 

derapajului demografic în care ne aflăm. Efectele deficitului demografic sunt multiplicatoare, 

determinând: creșterea ratei de dependență a vârstnicilor față de cei mai tineri; creșterea cheltuielilor 

publice și private asociate acestor dependențe; deficite de calificări profesionale în economie, care 

pot deveni cronice; apariția dezechilibrelor în distribuția resurselor demografice pe populația activă 

și cea dependentă; fluxurile de elevi și din învățământul vor scădea în ritmuri și mai rapide decât în 

prezent, iar numărul școlilor va urma aceeași traiectorie descendentă, la fel ca și necesarul social de 

cadre didactice. 

Toate aceste constatări raportate la sistemul de educație, impun: 

• nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de investiţii 

corespunzătoare în capitalul uman;  

• nevoia de racordare realistă la piaţa europeană, naţională şi regională a muncii a activităţilor de 

informare, orientare şi consiliere în scopul realizării unei oferte de şcolarizare cât mai aproape 

de cererea de pe piaţa muncii;  

• măsuri la nivelul reţelei şcolare: optimizarea alocării resurselor prin concentrarea pregătirii în 

şcoli viabile; rezolvarea problemelor de acces; funcţionarea reţelelor de şcoli, care împreună să 

realizeze o ofertă cuprinzătoare şi diversificată; eliminarea paralelismelor nejustificate; 

colaborare pentru acoperire teritorială optimă; diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru 

adulţi); implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi; 

• nevoi sporite de personal calificat - asistenţă socială şi medicală; nevoi educaţionale specifice 

(educaţie non-formală);  

• ofertă de pregătire adecvată şi asigurarea condiţiilor de învăţare în unităţile de învăţământ, în 

special în mediul rural, pentru a atrage elevii să rămână cât mai aproape de domiciliu;  

• educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului cultural specific şi resurselor naturale 

din mediul rural;  

• îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în mediul rural prin dotarea corespunzătoare a atelierelor şi 

laboratoarelor unde se realizează pregătire de specialitate;  

• educaţie multiculturală;  

• soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor;  

• programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate.  

 

Profilul economic 

 

Dinamica investiţiilor brute şi a investiţiilor străine impune pentru sistemul de educatie:  

• cunoaşterea limbilor străine;  

• formarea unor compentenţe adecvate pentru noile tehnologii, design, marketing, calitate, tehnici 

de vânzare, creşterea nivelului tehnic de calificare;  

• colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate: tehnice şi 

comerciale/economice, tehnice/artistice, cunoaşterea IT;  

• formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile;  

• adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de muncă diverse, consolidarea pregătirii 

profesionale indiferent de calificare cu competenţe specifice economiei de piaţă;  

• asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide;  

• dezvoltarea parteneriatului şcoală-agenţi economici.  
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Tendinţa de creştere a ponderii unor sectoare economice în paralel cu scăderea ponderii altor sectoare 

în formarea PIB şi a VAB, precum si diversitatea activităţilor industriale sau dimpotrivă concentrarea 

activităţilor industriale în anumite sectoare impune:  

• o ofertă educațională care să reflecte noile priorități ale zonei în ansamblu, dar și în perspectiva 

reorganizarii teritoriale, prioritățile economice pe cele două componente de bază ale pieței 

muncii: dezvoltarea antreprenoriatului și dezvoltarea calificărilor (pregătirea tehnologică 

modernă/meseriile viitorului);  

• investiţii în resursa umană şi formarea profesională a cadrelor didactice în noile tehnologii pentru 

dobândirea de noi competenţe şi abilităţi cerute de piaţa muncii: educaţie iniţială (prin sistemele 

ÎPT şi universitar) şi educaţie continua, pentru dobândirea de noi competenţe: mediu, calitate, 

comunicare, managementul riscului, conducerea afacerilor, pentru o activitate mai eficientă şi 

adaptată la condiţiile pieţei în continuă schimbare, precum şi pentru asigurarea competitivităţii;  

• planurile de școlarizare vor trebui să reflecte necesitatea creșterii nivelului de calificare şi 

asigurarea unei pregătiri de bază largi, competențe tehnice generale, solide;  

• eficientizarea parteneriatelor şcoală agent economic, prin introducerea elementelor de 

învățământ dual;  

• realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor economici.  

 

Piața muncii 

 

Piața muncii a avut o evoluție sinuoasă, fiind puternic influențată pe de o parte de schimbările 

structurale din economie, pe de altă parte de discontinuitatea reformelor politice. Semnificativ din 

perspectiva acestei analize este șomajul în rândul tinerilor. Numărul de tineri care nu sunt încadrați 

profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare este de asemenea ridicat,aceștia 

fiind inactivi din punct de vedere economic. Piața muncii, raportată la creșterea ratei de ocupare și a 

ratei de activitate impune:  

• pregătirea forței de muncă care să satisfacă, într-o măsură din ce în ce mai mare, o piață în căutare 

de muncitori înalt calificați, deținători de noi competențe;  

• dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, cu precădere a învățământului profesional, în 

special al celui dual, pe domeniile și calificările stabilite în funcție de cerințele pieței muncii;  

• creșterea relevanței ÎPT în raport cu cerințele pieței muncii pentru creșterea ratei de ocupare în 

rândul absolvenților;  

• monitorizarea inserției absolvenților de învățământul profesional și tehnic;  

• realizarea unor parteneriate eficiente între unitățile de învățământ și operatorii economici, astfel 

încât numărul de elevi angajați la operatorii economici unde au efectuat instruirea practică să 

crească;  

• sprijinirea elevilor din mediul rural de către comunitate și operatori economici pentru finalizarea 

studiilor;  

• asigurarea în proiectele planurilor de școlarizare a claselor pentru continurea studiilor de către 

absolvenții învățământului profesional la învățământ liceal (zi, seral, frecvență redusă), iar pentru 

absolvenții de liceu, continuarea studilor în învățământul postliceal, pentru creșterea șanselor de 

ocupare pe piața muncii;  

• creșterea ponderii calificărilor din domeniul fabricarea produselor din lemn pe nivelurile de 

calificare 3, 4 și 5 și menținerea trendurilor la calificările din industrie, agricultură și construcții. 

Prin proiectele planurilor de școlarizare se vor prevedea cu prioritate clase/grupe de studiu pentru 
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domeniile: mecanică, electric, electronică și automatizări, construcții, fabricarea produselor din 

lemn. 

 

Învățământul profesional și tehnic 

 

Problemele învățământului profesional și tehnic nu sunt noi. Dimpotrivă, ele s-au cronicizat în ultimii 

ani ca urmare a reformelor multiple și fragmentate din domeniul educației, modificărilor structurale 

din peisajul economic și investițional și distanțării accentuate a învățământului profesional și tehnic 

de nevoile economiei și ale pieței muncii. În momentul de față învățământul profesional și tehnic 

trebuie să facă față unor multiple provocări și presiuni pentru a răspunde nevoilor elevilor de a avea 

oportunități de educație de calitate, care să le dea șansa unei vieți împlinite și prospere, de a răspunde 

presiunilor angajatorilor pentru care forța de muncă bine calificată reprezintă un element foarte 

important în decizia de a investi și dezvolta afaceri pe termen lung, nevoilor unei economii în 

schimbare, care utilizează calificări moderne și complexe, presiunilor externe din partea UE de a 

moderniza sistemul de învățământ profesional și tehnic pentru a crește competitivitatea și coeziunea 

socială.  

Principalele măsuri care se impun pentru sistemul de educație sunt:  

• flexibilitate – asigurarea condițiilor pentru implementarea unor modele variate de abordare a ÎPT 

la nivel local, adaptate la contextul local și pornind de la o serie de standarde și principii de bună 

practică agreate la nivel național;  

• sistem centrat pe nevoile elevilor și angajatorilor – dezvoltarea unui sistem care să pună accentul 

pe oferirea de șanse tinerilor, indiferent de categoria socială, de a se califica într-o profesie care 

să le aducă beneficii și satisfacție pe termen lung și pe interesele angajatorilor de a avea acces la 

forță de muncă bine calificată, cu competențe specifice și transversale solid asimilate; sistem 

predictibil și informat (legat de nevoile pieței muncii) – dezvoltarea unui sistem de ÎPT care să 

pornească de la cunoașterea nevoilor de forță de muncă calificată realizată profesionist și 

sistematic, de la evaluarea performanțelor legate 8 de inserția absolvenților pe piața muncii;  

• un sistem de ÎPT participativ – dezvoltarea unui sistem de ÎPT care să includă toți factorii 

interesați;  

• crearea unui model de ÎPT mixt, în care școlile organizate în sistem dual să coexiste cu cele în 

care procesul de învățare (inclusiv practica elevilor) este organizat preponderent la nivelul școlii;  

• asumarea de către angajatori a unui rol activ în domeniul pregătirii profesionale (a elevilor și 

cadrelor didactice): integrarea ÎPT în propriile strategii de asigurare a resurselor umane; 

implicarea activă în structurile de parteneriat care urmează să guverneze ÎPT; modificarea 

statutului tutorilor de practică, inclusiv prin consolidarea competențelor didactice;  

• reconsiderarea activității școlii din perspectiva nevoilor individuale ale elevilor: susținerea 

financiară a copiilor proveniți din medii dezavantajate; consolidarea procesului de orientare 

școlară și profesională începând de la nivel de gimnaziu; implementarea unor mecanisme de 

selecție a elevilor pe bază de aptitudini;  
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• deschiderea reală a școlii către piața muncii: creșterea atenției acordate competențelor de tip trans 

curricular, cu precădere a celor antreprenoriale în curriculumul școlar începând cu educația 

timpurie (învățământul primar);  

• modificarea raportului teorie-practică în favoarea celei din urmă, mai cu seamă în cazul liceului 

tehnologic; revizuirea curriculumului din ÎPT pentru a determina măsura în care acesta răspunde 

noilor cerințe ale pieței muncii, schimbărilor tehnologice, precum și cerințelor specifice unui 

curriculum bazat pe competențe;  

• creșterea eficacității contractului de practică încheiat; apropierea activității de practică de 

condițiile reale de muncă din întreprinderi, în principal prin creșterea ponderii învățământului 

dual și a practicilor asociate acestuia; regândirea curriculumului din domeniul ÎPT din 

perspectiva relevanței pentru piața muncii și creșterea nivelului angajabilității absolvenților; 

reconsiderarea mecanismelor de formare profesională continuă a profesorilor și maiștrilor, 

acordând o pondere importantă formării la nivel de întreprindere, în condiții reale de muncă;  

• eficientizarea rețelei școlare prin reorganizarea acesteia la nivelul fiecărei județ;  

• autorizarea/acreditarea unităților de învățământ pe calificări solicitate de operatorii economici;  

• acțiuni de orientare și consiliere a elevilor, părinților, diriginților, cadrelor didactice;  

• marketing educațional realizat la nivelul unităților ÎPT;  

• monitorizarea inserției absolvenților la nivel de unitate de învățământ și la nivel județean;  

• autorizarea unităţilor de învăţământ ca furnizoare de formare profesională continuă în toate 

judeţele regiunii.  

 

Din analiza realizată rezultă următoarele recomandări: 

 

• Eficientizarea rețelei școlare prin reorganizarea acesteia la nivelul județului;  

• Autorizarea/acreditarea unităților de învățământ pe calificări solicitate de operatorii economici;  

• Acțiuni de orientare și consiliere a elevilor, părinților, diriginților, cadrelor didactice;  

• Marketing educațional realizat la nivelul unităților ÎPT;  

• Monitorizarea inserției absolvenților la nivel de unitate de învățământ și la nivel județean;  

• Autorizarea unităţilor de învăţământ ca furnizoare de formare profesională continuă.  

 

II.2  Analiza mediului intern 

Analiza mediului intern se bazează pe:  

- rapoartele de activitate din anii şcolari anteriori;  

- rapoartele anuale de autoevaluare a calităţii, întocmite la nivelul comisiilor;  

- concluziile întâlnirilor profesorilor la nivelul ariilor curriculare;  

- datele statistice anuale privind examenele de certificare a competentelor profesionale şi de 

absolvire, inserţie profesională ş.a.m.d. 
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Diagnoza nevoilor educaţionale 

 

• resursele umane şi materiale existente permit desfăşurarea în bune condiţii a procesului 

educaţional;  

• este necesară democratizarea decizională prin instituirea unor relaţii noi între: profesor–elev, 

profesor–părinţi, conducerea managerială–comunitatea locală, asigurând un cadru instituţional 

adecvat echipei educaţionale cu elevii, părinţii şi membrii comunităţii locale;  

• activitatea educaţională se caracterizează prin receptivitate, dinamism şi promptitudine din partea 

tuturor factorilor implicaţi în procesul instructiv– educativ;  

• şcoala poate asigura o gamă de specializări care permit însuşirea unor calificări profesionale cu o 

bună căutare pe piaţa muncii.  

 

 

Diagnoza nevoilor de dezvoltare instituţională 

Analiza scopurilor actuale ale activităţii organizatorice: 

• consolidarea poziţiei şcolii pe piaţa locală a educaţiei prin creşterea calităţii procesului 

educaţional;  

• în condiţiile sporirii autonomiei decizionale la nivel de unitate şcolară se impune creşterea rolului 

echipei manageriale în domeniile curriculare şi extracurriculare, ale programelor de parteneriat, 

ale celor de politică financiară şi resurse umane;  

• dezvoltarea bazei materiale a şcolii prin accesarea diferitelor proiecte şcolare de la nivel naţional 

şi european; 

• informatizarea procesului instructiv–educativ prin realizarea accesului şcolii la comunicaţiile 

moderne, punerea în funcţiune a unei reţele informaţionale moderne şi eficiente. 

 

Analiza informaţiilor de tip cantitativ: 

Analiza populaţiei şcolare: 

Nr. 

Crt. 

Nivel  Filieră Profil/ 

Domeniu 

Specializare/Calificare 

profesională 

Număr clase  Număr 

elevi  

1. Liceal  Tehnologică mecanic Tehnician mecatronist a IX-a 1 26 

   electronică 

automatizări 

Tehnician telecomunicaţii a IX-a 1 27 

   electric Tehnician electrician 

electronist auto 

a IX-a 1 27 

   mecanic Tehnician mecatronist a X-a 1 20 

   electronică 

automatizări 

Tehnician telecomunicaţii a X-a 1 21 
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   electric Tehnician electrician 

electronist auto 

a X-a 1 20 

   mecanic Tehnician mecatronist a XI-a 2 56 

   electronică 

automatizări 

Tehnician telecomunicaţii a XI-a 1 24 

   electric Tehnician electrician 

electronist auto 

a XI-a 1 17 

   mecanic Tehnician mecatronist a XII-a 2 50 

   electronică 

automatizări 

Tehnician telecomunicaţii a XII-a 1 19 

   electric Tehnician electrician 

electronist auto 

a XII-a 1 18 

   mecanic Tehnician transporturi a XIII-

a 

1 25 

2 Şcoala 

profesională 

 mecanic Mecanic auto a IX-a 0,5 14 

   mecanic Operator la maşini cu 

comandă numerică DUAL 

a IX-a 0,5 21 

   electronică 

automatizări 

Electronist aparate și 

echipamente DUAL 

 

a IX-a 

 

0,5 

 

10 

    

electric 

Electrician de întreţinere şi 

reparaţii aparatură 

electrocasnică 

 

a IX-a 

 

0,5 

 

10 

   mecanic Mecanic auto a X-a  1 23 

   mecanic Operator la maşini cu 

comandă numerică DUAL 

a X-a 0,5 10 

   electronică 

automatizări 

Electronist aparate și 

echipamente DUAL 

 

a X-a 

 

0,5 

 

9 

   mecanic Tinichigiu vopsitor auto a X-a 1 16 

   mecanic Mecanic auto a XI-a 1 22 



 

 

 

Plan de Acţiune al Şcolii 2016 – 2020  

Liceul Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu” Satu Mare 

  

 

59 

 

    

electric 

Electrician de întreţinere şi 

reparaţii aparatură 

electrocasnică 

 

a XI-a 

 

0,5 

 

13 

   mecanic Tinichigiu vopsitor auto a XI-a 0,5 8 

3.  Postliceal   Transporturi Tehnicican transporturi auto 

interne şi internaţionale 

an I 1 28 

   Transporturi Tehnicican transporturi auto 

interne şi internaţionale 

an II 1 26 

 

 

 

Numar de clase pe nivel de învățământ 

 

 

2018 – 2019  Liceu zi Liceu seral Școală 

profesională 

Școală 

postliceală 

TOTAL 

Număr clase 12 3 8 2 25 

 

Pentru anul şcolar 2018 – 2019  planul de şcolarizare a fost realizat în mare parte, nerealizându-se o 

clasă de școală profesională – învățământ dual. În urma mobilităţii elevilor avem  la începutul anului 

şcolar 579 elevi. Cel mai mic efectiv de elevi a fost de 17 elevi la clasa a XII-a A, iar cel mai mare 

Număr clase

Liceu zi

Liceu Seral

Școala Profesională

Școala Postliceală
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efectiv a fost de 39 elevi la clasa a XI-a seral. Se remarcă o creştere a numărului de elevi la școala 

profesională  faţă de anul precedent. 

Resurse umane:  

Numărul cadrelor didactice în anul şcolar 2018 – 2019 este de 47, din care 5 maiștri instructori și un 

un profesor psiholog arondat Cabinetului Școlar de Asistență Psihopedagogică, toți calificați. 

Nr. total de 

cadre 

didactice 

calificate 

Numărul cadrelor pe nivel de calificare 

Absolvent 

al unei 

instituţii în 

domeniul 

postului (*) 

Definitivat Grad 

II 

Grad 

I 

A doua 

instituţie de 

învăţământ 

superior 

absolvită 

Absolvent 

cursuri 

postunivers

itare 

Masterat în 

domeniul 

specializării 

sau în 

domeniul 

educaţiei 

Mast

erat 

în 

alte 

dom

enii 

Doctorat în 

domeniul 

specializării 

sau în 

domeniul 

educaţiei 

Doctorat  în 

alte 

domenii 

47 47 1 11 29 3 6 10 2 0 0 

 

Personal didactic auxiliar şi nedidactic în anul şcolar 2018 – 2019 este: didactic auxiliar – 8 și 

nedidactic – 12.  

Spaţiile şcolare:  

Școala de are 3 corpuri de clădire şi anume:  

• clădirea principală, în care se desfășoară activitatea educativă; 

• clădirea care adăpostește atelierele școlare (parter) și internatul de băieți (etaj I); 

• clădirea sălii de sport. 

INFORMAȚII PRIVIND SPAȚIILE ȘCOLARE ȘI AUXILIARE  
   "'"  

• 18 săli de clasă  

•   3 cabinete:  
o Informatică  
o Legislaţie rutieră  
o Psihopedagogic  

 •    2 laboratoare:  
o 1 Fizică  
o 1 Electronică  

       •    4 ateliere:  
o 1 Mecanic auto  
o 1 Prelucrări mecanice  
o 1 Lăcătuşerie  
o 1 Electronică  

 
Școala mai dispune de următoarele spații: 

o Sală de sport  

o Teren de sport  

o Bibliotecă cu 18.385 volume  
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o Centru de formare şi informare  

o Cabinet medical  

o Internat cu 60 de locuri (geam şi uşi termopan, parchet melaminat, 3-4 elevi in cameră)  

o Cantină cu o capacitate de 150 de locuri care deservește internatul școlar.  

 

Echipamente şi utilaje: 

În domeniul auto există un atelier modern dotat corespunzător pentru desfăşurarea activităţii practice: 

- un elevator mecanic de 4 tone    

- un aparat de diagnosticat autoturisme GUTMANN 

- set complet de scule necesar 

Fiecare arie curriculară a fost dotată cu echipamente TIC (lap-top-uri şi videoproiectoare). 

Deficienţe: 

- echipamente şi utilaje în număr redus şi depăşite moral pentru domeniul electronică 

automatizări; 

- materiale didactice insuficiente pentru nivelele de calificare. 

 

Investiţii şi realizări: 

S-au făcut următoarele: 

 

1. Refacerea unei părți a instalației electrice din clădirea şcolii. 

2. Igienizarea toaletelor din incinta şcolii. 

3. Parchetarea, zugrăvirea și dotarea cu mobilier școlar a unei săli de clasă din incinta 

școlii, realizată din sponsorizarea S.C. Draxlmaier Satu Mare.  

4. Dotarea minimală a tuturor atelierelor școlii. 

5. Achiziționarea de materiale didactice pentru fiecare arie curriculară. 

 

Deficienţe: - lipsa finanţării pentru reabilitarea clădirii şcolii. Sala de sport este neutilizabilă de doi 

ani, fiind închisă de către DSP Satu Mare. 

 

Analiza informaţiilor de tip calitativ  

Ambianţa în şcoală  

Cultura organizațională este mediul intern ce caracterizează unitatea de învaățământ și care îi 

determină comportamentul și eficiența în raport cu sarcinile sale specifice. 

Puncte de interes maxim: 

• oferta şcolii să fie în concordanţă cu necesităţile comunităţii locale și a agenților economici; 

• profesionalizarea elevilor să se facă  în vederea obţinerii unui loc de muncă după absolvire şi 

asigurării dezvoltării personale a acestora. 

 

Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşament faţă de 

copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, 
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dorinţă de afirmare, toleranţă, respect reciproc. Se întâlnesc şi cazuri de individualism, competiţie, 

intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire.  

Colectivul de cadre didactice este unit, cu multe cadre tinere care creează o ambianţă plăcută, un 

climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad moderat de angajare a membrilor instituţiei şcolii; 

este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, 

colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.  

Conducerea şcolii a elaborat şi completat Regulamentul intern care cuprinde norme privind activitatea 

elevilor, cadrelor didactice şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic. Directorii sunt 

comunicativi şi ascultă sugestiile profesorilor şi ale elevilor, face aprecieri frecvente şi sincere la 

adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict 

birocratic.  

Toate acestea se reflectă parţial pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor 

didactice şi a elevilor, întrucât starea disciplinară din şcoală este satisfăcătoare în cea mai mare parte, 

constatându-se tendinţa tot mai puţin accentuată de vedetism în comportament, agresivitate verbală 

şi fizică a elevilor.  

 

Mediul social de provenienţă al elevilor  

Elevii provin din medii sociale diferite și din tot județul Satu Mare. De aici și numărul mare de elevi 

navetişti, între care pot să apară conflicte, care se rezolvă cu colectivele de elevi, cu participarea 

cadrelor didactice şi a părinţilor.  

Starea materială a majorităţii familiilor din care provin elevii este precară, mai ales în zonele rurale. 

Părinţii sunt interesaţi de educaţia copiilor, cu preponderenţă la liceu şi clasele IX – X, interesul 

scăzând spre clasele mari. 

Calificarea personalului didactic 

Toate cadrele didactice sunt calificate, din care: 29 au gradul didactic I, 11 au gradul didactic II, 1 au 

gradul definitiv. Se constată o bună pregătire profesională a tuturor cadrelor didactice, toţi fiind 

preocupaţi de autoperfecţionare.  

Predarea și învățarea 

Pentru învăţământul profesional şi tehnic disciplinele tehnologice au o pondere mai ridicată faţă de 

cele de cultură generală. Competenţele profesionale se dobândesc prin disciplinele tehnologice şi 

instruire practică, proiectate pe module. 

La disciplinele tehnologice predau ingineri respectiv maiştri instructori în specialitate, instruirea 

practică este făcută de 5 maiştri calificaţi, iar practica comasată a fost realizată la societăți comerciale 

în funcție de domeniul de specializare. 

 

Învăţarea centrată pe elev 
 

Constatări în urma asistenţelor: 
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1. Metodele active de învăţare sunt folosite de cadrele didactice în proporţie de 60%. 

2. A crescut considerabil numărul orelor ţinute în cabinetele multimedia şi cabinetul de informatică, 

folosind tehnologii moderne de comunicare şi informare: calculator,  videoproiector, acces 

internet. 

3. Ca urmare a folosirii tehnologiei TIC s-a constatat o creştere a atractivităţii lecţiilor şi a  

interesului  elevilor. 

4. Vizitele la întreprinderi precum şi desfăşurarea instruirii practice la agenţi economici contribuie 

la inserţia profesională a absolvenţilor. 

5. Colaborarea diriginților cu  psihopedagogul școlii și cu părinții, activităţile de orientare şcolară 

şi profesională din şcoală, ţinteşte trezirea interesului absolvenţilor claselor a X-a, precum și a 

absolvenților de școală profesională,  pentru a-şi continua studiile la nivelul următor.  

6. Şcoala acordă atenţie deosebită elevilor care întâmpină dificultăţi de învăţare sau de adaptare la 

cerinţele şcolii: pregătire suplimentară, şedinţe de consiliere individuală sau colectivă, burse, 

reducere a cazării în internatul școlii, etc. 

7. Rata de abandon este scăzută, fapt îmbucurător. 

    

S-au constatat şi anumite deficienţe: 

1. Peste 30% din ore se realizează după metode tradiţionale de învăţare, neglijând rolul elevului. 

2. Unele cadre didactice (4) au probleme în ce priveşte organizarea colectivelor de elevi. 

3. Unele cadre didactice (8) deşi au urmat cursuri de iniţiere şi aprofundare TIC în informatică evită 

să folosească noile tehnologii de comunicare. 

4. O cauză a rezultatelor slabe este  slaba pregătire a elevilor care intră în clasa a IX-a precum şi 

absenteismul. 

 

Circulaţia informaţiei la nivelul şcolii  

La nivelul colectivului de cadre didactice există o comunicare buna care permite o fluidizare a 

transmiterii informaţiei de la echipa managerială către cadrele didactice şi invers.  

Managementul unităţii şcolare  

Echipa managerială este formată din: director, director adjunct şi un coordonator de proiecte şi 

programe educative şcolare şi extraşcolare. Consiliul de administraţie este format din 9 membri, 

conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar. 

Proiectarea şi organizarea activităţii este bună în planul comunicării, deciziei, monitorizării şi 

evaluării activităţii din toate compartimentele. Comisiile metodice sunt organizate pe arii curriculare. 

De asemenea mai există toate celelalte comisii pe domenii de activitate, conform actualelor 

reglementări, precum şi comisia de evaluare şi asigurare a calităţii.  

Parteneriat şi colaborare 

 

Având în vedere că şcoala deserveşte comunitatea şi nevoia de racordare a educaţiei la viaţă se impune 

tot mai mult parteneriatul dintre şcoală: 
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- autorităţi locale (Consiliul local, Primărie); 

- agenţi economici 

- părinţi 

- poliţie de proximitate 

- cu alte instituţii de învăţământ din ţară şi peste hotare. 

 

1. Parteneriatul cu autorităţile locale (Consiliul local, Primăria) 

 

Colaborarea cu autoritățile locale este relativ bună. Situația proprietății școlii este una deosebită. 

Deși Primăria Satu Mare administrează de peste 20 de ani clădirea, în CF nu apare ca proprietar. 

De aproximativ 10 ani s-a inițiat un proces pentru clarificarea situației juridice, proces nefinalizat 

până la ora actuală. Pe lângă utilități, lucrările care se realizează an de an într-o clădire din anul 

1902, nu sunt suficiente, având în vedere ca este o clădire din patrimonul cultural. Starea clădirii 

este una proastă, necesită renovare atât exterior, cât și interior. Clădirea sălii de sport este într-o 

stare deplorabilă, necesitând reparații de urgență. Această clădire este neutilizabilă, deoarece s-a 

suspendat activitatea de către DSP Satu Mare în urmă cu doi ani. Aici aportul autorităților locale 

ar fi benefic. 

2. Parteneriate cu agenţii economici: 

 

 
Domeniile de pregătire şi calificările din  

planul de şcolarizare   

(învăţământ de zi) 

PARTENERI    SOCIALI 

Nivelul de 

calificare  

Domeniul de 

pregatire/ 

profilul  

Calificarea Denumirea organizaţiei partenere  Localitatea 

3 4 5 7 8 

a IX-a 

mecanic  tehnician mecatronist A.F.  CRIȘAN  N. TOMA Vama, jud. Satu Mare 

electronică 

automatizări  
tehnician telecomunicaţii 

ORZA DENT SRL Satu Mare 

I.I.  BENDEL ȘTEFAN Tășnad, jud. Satu Mare 

SC  MULTI GAME  SRL Satu Mare 

 SC SERGIU DAVID & 

BENIAMIN SRL 

 Terebești, jud. Satu 

Mare 

electric 
tehnician electrician 

electronist auto 
 SC BENTODON SRL 

 Medieșu Aurit, jud. 

Satu Mare 

a X-a mecanic  tehnician mecatronist SC PUSCAS CO  SRL Satu Mare 
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  electronică 

automatizări 
tehnician telecomunicaţii   

a XI -a 

 mecanic   tehnician  mecatronist 

S.C. AUTO AS SRL Satu  Mare 

S.C.  HANDELS  S.R.L. Baia  Mare 

S.C. UNIO  S.A. Satu  Mare 

S.C. AVE IMPEX SRL Satu  Mare 

S.C. SYNTIUM  

AUTOSERV SRL 
Satu  Mare 

electronică 

automatizări  
tehnician telecomunicaţii 

SC  TECHNOSAM  SRL Satu Mare 

SC  BODNAR  SRL Satu  Mare 

SC UNIO  S.A. Satu  Mare 

electric  
tehnician electrician 

electronist  auto 

SC SYNTIUM  

AUTOSERV SRL 
Satu  Mare 

a XII -a  

mecanic  Tehnician  mecatronist 

SC AUTO DIGIT 

CONTROL SRL 
Satu  Mare 

SC  ALFRED SRL Satu  Mare 

electronică 

automatizări  

Tehnician  telecomunicaţii 
SC  TECHNOSAM  SRL Satu  Mare 

tehnician electronist SC  BODNAR  SRL Satu  Mare 

Clasa  

a IX-a inv. 

Prof. 

mecanic  mecanic auto   

electric 

operatori la maşini cu 

comandă numerică 

S.C. DRAXLMAIER 

ROMÂNIA SISTEME 

ELECTRICE S.R.L. 

Satu  Mare 

electrician de întreţienere şi 

reparaţii aparatură 

electrocasnică 

S.C. CONTITECH  FLUID 

AUTOMOTIVE  

ROMÂNIA  SRL 

Satu  Mare 

SC  COFFEE TREND  SRL Satu  Mare 

SC AISBERG  SRL Satu  Mare 
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S.C. DRAXLMAIER 

ROMÂNIA SISTEME 

ELECTRICE S.R.L. 

Satu  Mare 

SC ELECTRO CENTER  

SRL 
Satu  Mare 

Clasa  

a X-a inv. 

Prof. 

mecanic  mecanic auto 

SC AVE IMPEX SRL Satu  Mare 

I.I.  BOLOS  ZSOLT   Satu  Mare 

I.I.  DOBIE  NICOLAE Satu  Mare 

electric 

electrician de întreţienere şi 

reparaţii aparatură 

electrocasnică 

SC POSZET SRL Satu  Mare 

SC FOLDA SECURITY 

ROMÂNIA  SRL   Satu  Mare 

SC  ALFRED SRL Satu  Mare 

SC AUTO DIGIT 

CONTROL SRL Satu  Mare 

SC  BODNAR  SRL Satu  Mare 

SC AISBERG  SRL Satu  Mare 

SC  COD  COM  AUTO  

SRL 
Satu  Mare 

ELECTROMECANICA  

SATU MARE  SRL 
Satu  Mare 

SC ELECTRO CENTER  SRL Satu  Mare 

Clasa a XI-a 

inv. prof. 
mecanic  mecanic auto 

SC AUTO REFLEX SRL SATU MARE 

SC AUTO AS SRL SATU MARE 

SC ESEDRA SRL SATU MARE 

SC AUTO DIGIT 

CONTROL SRL 
SATU MARE 

SC SYNTIUM AUTOSERV 

SRL 
SATU MARE 

S.C.  C.C ITALCARD  

S.R.L. 
SATU MARE 
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anul I şcoala 

postliceală  
transporturi  

tehnician transporturi auto 

interne şi internaţionale 
SC AUTO REFLEX  SRL SATU MARE 

anul II 

şcoala 

postliceală  

transporturi  
tehnician transporturi auto 

interne şi internaţionale 
SC AUTO REFLEX  SRL SATU MARE 

 

Parteneriatul în sistem dual cu Draxlmaier Satu Mare pentru școala profesională este unul durabil. 

Colaborăm în sistem dual și cu alte societăți comerciale din Satu Mare. Societățile partenere oferă 

elevilor care realizează instruirea  practică la firmă, o bursă suplimentară de 200 lei/lună, transport 

gratuit de la școală la firmă și o masă la prânz. În acest an școlar, tot mai multe firme sunt interesate 

de parteneriate în sistem dual, ceea ce este benefic pentru elevii noștri. 

Menționăm că, aceste societăți sunt interesate și de mici investiții: parchetări, renovări de spații, 

precum și de dotări cu diverse materiale didactice. 

 

3. Parteneriatul cu părinţii s-a încheiat printr-un protocol cu Comitetul de Părinţi pe şcoală, care: 

• este reprezentat  în Consiliul de Administraţie printr-un reprezentant, este preşedintele 

Comitetului de Părinţi pe şcoală; 

• se implică în viaţa şcolii; 

• participă la elaborarea ofertei educaţionale al şcolii, a planului de acţiune al şcolii. 

 

4. Parteneriate cu alte instituţii: 

 

• Pateneriat cu Inspectoratul General al Poliției Române – Inspectoratul de Poliție Județean Satu 

Mare – Poliția Municipiului Satu Mare, parteneriat concretizat prin existența și aplicarea 

”Planului comun de acțiune 2018-2019 pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor și a 

personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente”. 

• Protocol de colaborare a programului ”Spune nu absenteismului școlar” derulat împreună cu 

Inspectoratul de Poliție al Județului Satu Mare și Poliția Municipiului Satu Mare. 

• Protocol de colaborare încheiat cu Organizația Caritas Satu Mare – Centrul ”Sfântul Paul” 

pentru desfășurarea mai multor activități: programe școlare de educație non-formală, grupuri 

tematice, voluntariat ș.a. 

• Acord de parteneriat încheiat cu Asociația Stea, care vizează activități de promovare a 

voluntariatului în cadrul școlii, activități de educație non-formală. 

 

5. Școala noatră are parteneriate cu alte instituţii de învăţământ și anume: 

• Acord de parteneriat educațional cu Universitatea Tehnică din Cluj Napoca; 

• Acord de parteneriat cu Palatul Copiilor Satu Mare; 

• Acord de parteneriat – Concurs de TIC pentru licee tehnologice – Liceul Tehnologic ”Elisa 

Zamfirescu” Satu Mare și Liceul Tehnologic Construcții de Mașini „Unio” Satu Mare; 

• Acorduri de parteneriat educațional cu următoarele școli generale din județ: 

- Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Satu Mare 
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- Liceul Tehnologic Ardud 

- Școala Gimnazială ”Bălcescu Petofi” Satu Mare 

- Școala Gimnazială ”Octavian Goga” Satu Mare 

- Școala Gimnazială Păulești 

- Școala Gimnazială Homorodu de Mijloc 

- Școala Gimnazială ”Vasile Lucaciu” Satu Mare 

- Școala Gimnazială ”George Coșbuc” Medieșu Aurit 

- Școala Gimnazială Odoreu 

- Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Satu Mare 

- Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Satu Mare 

- Școala Gimnazială ”Gellert Sandor” Micula 

- Școala Gimnazială ”Bălcescu Petofi” Satu Mare 

- Școala Gimnazială Halmeu 

- Școala Gimnazială Botiz 

- Școala Gimnazială Poiana Codrului 

- Școala Gimnazială Pomi 

- Școala Gimnazială Valea Vinului 

- Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Satu Mare. 

 

Activitatea de Consiliere şi Orientare 

 

Acţiuni de orientare 

şi consiliere 

profesională 

(denumirea 

acţiunii)  

Cine a 

organizat  

Agenţi 

economici 

implicaţi  

Alţi parteneri 

implicaţi  

Grup 

ţintă 
Scop Observaţii  

Program de 

orientare şcolară şi 

profesională 

„Viitorul meu 

depinde de mine !” 

Consilier 

şcolar 
 

IPJ, 

Jandarmeria 

Satu Mare 

Clasele 

a XI 

profesio

nală, a 

XII-a 

liceu 

Cunoaşterea 

intereselor şi 

abilităţilor proprii 

ale elevilor, 

utilizarea 

mijloacelor de 

promovare 

personală în 

vederea luării 

celei mai bune 

decii privind 

orientarea şcolară 

Acţiune 

organizată la 

nivelul 

şcolii 
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şi/sau 

profesională 

Informarea/  

Promovarea ofertei 

educaţionale de 

către diferite 

instituţii de studiu 

Consilier 

Educativ, 

Consilier 

şcolar, 

diriginții 

claselor a 

XII-a 

 

IPJ, 

Jandarmeria, 

Pompieri, 

Universitatea 

Tehnică din 

Cluj Napoca, 

Universitaea 

Tehnică 

Timişoara 

Elevii 

claselor 

a XII-a 

Orintarea şcolară 

şi profesională a 

elevilor, viitori 

absolvenţi 

Acţiuni 

organizate în 

şcoală 

Participarea elevilor 

la Tabăra de vară 

ELECTRO 

SUMMER 

Universitat

ea Tehnică 

din Cluj 

Napoca 

  

Elevi din 

clasele a 

X-XI-a 

Familiarizarea 

elevilor cu mediul 

universitar 

Acţiune 

organizată la 

Universitate

a Tehnică 

din Cluj 

Napoca 

Participarea elevilor 

la bursa locurilor de 

muncă pentru 

absolvenţi 

AJOFM 

Satu Mare 
  

Elevii 

claselor 

a XII-a 

Familiarizarea 

elevilor cu 

cerinţele de pe 

piaţa muncii 

Acţiune 

organizată la 

nivel 

județean 

Ziua Porţilor 

deschise la Liceul 

Brătianu în cadrul 

Săptămânii 

Meseriilor 

Conducerea 

și cadrele 

didactice 

din școală 

Draxlmaier, 

Metamob, 

Zollner 

ISJ Satu 

Mare 

Elevii 

claselor 

a VIII-a 

Promovarea 

ofertei 

educaţionale a 

Liceului 

Tehnologic  ”Ion 

I. C. Brătianu” în 

rândul elevilor din 

clasele a VIII-a 

Acţiune 

organizată la 

nivelul şcolii 

Participare la Târgul 

educaţiei 

ISJ Satu 

Mare, 

CJRAE 

Draxlmaier, 

Metamob, 

Zollner 

 

Elevii 

claselor 

a VIII-a 

Promovarea 

ofertei 

educaţionale a 

Liceului 

Tehnologic  ”Ion 

I. C. Brătianu” în 

Acţiune 

organizată la 

nivel 

județean 
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rândul elevilor din 

clasele a VIII-a 

 

Activităţile de consiliere individuală – pentru elevi s-au axat pe diferite tipuri de probleme, după 

cum urmează: 

• Autocunoaştere şi dezvoltare personală: 20 activităţi 

• Dificultăţi de învăţare/managementul învăţării: 26 activităţi 

• Absenteism /risc de abandon şcolar: 15 activităţi 

• Probleme emoţionale, dificultăţi de relaţionare: 10 activităţi 

• Probleme de comportament/conflicte: 22 activităţi 

• Orientare şcolară şi profesională: 26 activităţi 

• Consum de alcool, tutun, droguri: 6 activităţi 

- consilieri individuale părinţi: 28 activităţi 

- consilieri individuale cadre didactice: 7 

Activităţile de consiliere de grup:  

• 163 elevi consiliaţi în activităţi de grup 

• 10 părinţi consiliaţi în activităţi de grup 

• 4 cadre didactice consiliate în activităţi de grup 

Activităţile de consiliere colectivă: - 130 activităţi de consiliere colectivă la orele de dirigenţie, cu 

tematici precum: 

• Autocunoaştere şi dezvoltare personală 

• Comunicare eficientă 

• Managementul informaţiilor şi al învăţării 

• Stil de viaţă sănătos 

• Orientare şcolară şi profesională 

Lectorate cu părinţii: 4  

Programe de prevenţie intervenţie desfășurate:  

Titlul programului 
 

Tipul  

programului 

Nr. activităţi 

realizate  

Nr. 

participanţi 

9 ne pasă Program de prevenire a violenţei 

în mediul şcolar 

8 92 

PREZENT Program de prevenire a 

absenteismului 

10 43 
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Voluntariat în cadrul SNAC: 

• La pizza – împreună cu copiii de la Casa de tip Familial Felicia 

• Toamna– împreună cu copiii de la Casa de tip Familial Felicia 

• Anotimpurile împreună cu copiii de la Casa de tip Familial Felicia 

• Saptamana legumelor si a fructelor donate 

• Atelierul lui Mos Craciun  împreună cu copiii de la Casa de tip Familial Felicia şi cei de la 

Liceul Bratianu 

• Serbare si Targ de Craciun cu participarea copiilor de la Casa Felicia 

• Minispectacol de Craciun la Centrul pentru persoane vârstince Sansa 

• Minispectacol de Craciun la Penitenciar 

• Iarna in imagini/Beneficiari, voluintari SNAC ai liceului 

• În aşteptarea primăverii 

• La căpşuni 

• Şi noi suntem copii 

• 2 activităţi la CTF Felicia, voluntari şi nenficiari SNAC ai liceului şi benefiiari de la CTF 

Felicia: „Lecturi pentru vacanţă”. 

 

Parteneriate cu alte instituţii: 

Denumirea programului Parteneri 

Absolvent vs delincvent 

„Biblioteca vie” 

 

 

Penitenciarul Satu Mare 

 

Şi copiii pot salva vieţi Ambulanţa Satu Mare 

Campania „Alege conştient” CEPCA Satu Mare 

Campania de prevenire a 

criminalităţii  

IPJ Satu Mare 

 

 

II.3  Analiza SWOT 

 

 

PUNCTE TARI: 

1. Profilul şi specializările şcolii sunt adaptate cu cererea de pe piaţa muncii. În anul școlar 2016-

2017 școala a fost autorizată pentru o nouă calificare din domeniul electronică automatizări – 

electronist aparate și echipamente, foarte solicitată de către agenții economici din Satu Mare. 

2. Existenţa unei bune baze materiale, cu atelierul de mecanică auto și laboratorul de electrotehnică 

reabilitate și dotate cu echipamente moderne; 

ALEGE CONŞTIENT Program de prevenire a 

consumului de droguri 

4 68 
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3. Personal didactic si auxiliar competent, calificat şi profesionist; 

4. Implicarea cadrelor didactice în elaborarea de materiale didactice auxiliare, articole s.a.; 

5. Elevii au rezultate bune la învăţătură, promovabilitate de 90,12%; 

6. Rezultate bune la concursuri şi olimpiade şcolare, la faza judeţeană şi naţională, sesiuni de 

comunicări ştiinţifice; 

7. Preocupare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare: reamenajarea spaţiilor unor cabinete şi 

laboratoare şi dotarea cu echipamente moderne (calculatoare, videoproiectoare, table interactive, 

echipamente pentru atelierul auto, material didactic adecvat şi modern); 

8. Planul de școlarizare s-a realizat 100% pentru clasele de liceu, iar la școala profesională nu s-a 

realizat o clasă în sistem dual; 

9. Bursa „Bani de liceu” motivează elevii pentru a-şi continua studiile. La fel, bursa acordată elevilor 

din școala profesională îi motivează  pe elevii claselor a VIII-a să urmeze aceste cursuri; 

10. Parteneriate viabile şi eficiente cu agenţii economici, școli partenere, Universitatea Tehnică Cluj, 

Poliţia, Direcţia de Sănătate Publică și alte instituții municipale și județene; 

11. Cooptarea profesorilor şcolii ca metodişti, rezultat al experienţei profesionale a acestora; 

12. Organizarea de cursuri de formare continuă a profesorilor în colaborare cu ISJ Satu Mare şi 

C.C.D.; 

13. Membri în Comisia Naţională de Specialitate (CNS) şi concursuri şcolare; 

14. Existenţa în şcoală a unui Cabinetul Şcolar de Asistenţă Psihopedagogică şi a unui profesor 

psiholog; 

15. Şcoala funcționează anual ca centru pentru examenele pentru certificarea competenţelor 

profesionale, bacalaureat, ECDL; 

16. Rezultate bune la examenele şcolare (absolvire, examen de certificare a competenţelor 

profesionale nivelele 3, 4 și 5); 

17. Şcoala asigură condiţii optime pentru instruirea practică săptămânală în atelierele şi laboratoarele 

şcolii, precum şi la agenții economici parteneri;  

18. Parteneriate în sistem dual cu Draxlmaier Satu Mare pentru școala profesională. Societatea 

parteneră oferă elevilor care realizează instruirea  practică la firmă, o bursă suplimentară de 200 

lei/lună, transport gratuit de la școală la firmă și o masă la prânz. 

19. Preocupare constantă pentru promovarea imaginii şcolii; 

20. Şcoala editează anual revista „Info Express”;  

21. Activităţi extracurriculare cu rezultate deosebite la nivel judeţean şi regional; 

23. Profesorii folosesc metode care promovează egalitatea de şanse si împiedică discriminarea; 

24. Elevii primesc feed-back asupra propriului lor progres; 

25. Se aplică teste iniţiale pentru a se stabili programe de recuperare a cunoştinţelor de baza la 

disciplinele de cultură generală; 

26. Implicarea în număr mare a elevilor în activităţi extracurriculare; 

27. Activităţile de instruire practică se desfăşoară şi la agenţii economici de profil; 

28. Şcoala dispune de internat cu 60 de locuri şi cantină cu o capacitate maximă de 150 locuri. 

 

 



 

 

 

Plan de Acţiune al Şcolii 2016 – 2020  

Liceul Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu” Satu Mare 

  

 

73 

 

PUNCTE SLABE: 

1. Nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor; 

2. Nivel scăzut al interesului manifestat de părinţi faţă de problemele şcolii; 

3. Absenteism ridicat în rândul elevilor din învăţământul obligatoriu; 

4. Populaţia şcolară provenită din familii cu venituri mici; 

5. Reticenţa la schimbare manifestată de unele cadre didactice; 

6. Slaba motivaţie şi implicare a elevilor în procesul instructiv-educativ; 

7. Uzura fizică si morală a unei părţi din materialul didactic; 

8. Lipsa altor resurse financiare (sponsori cu putere financiară mare, comenzi pentru producţia de 

diferite produse în atelierele şcolii) nu permite realizarea tuturor obiectivelor fixate prin planul de 

acțiune al școlii decât treptat; 

9. Din cauza programelor şcolare încărcate şi ritmului lent de învăţare al majorităţii elevilor şcolii, 

predomină evaluarea sumativă în defavoarea celei formative; 

10. Procent relativ scăzut de promovare a examenului de bacalaureat; 

11. Motivaţia elevilor pentru învăţare este scăzută. 

 

 

OPORTUNITĂŢI: 

1. Creşterea asistenţei financiare din partea Uniunii Europene prin programe Phare, FSE, FEDR, 

POS-DRU, ROSE; 

2. Disponibilitatea agenţilor economici de a se implica în elaborarea de CDL-uri;  

3. Necesitatea de forță de muncă la nivel local cu calificări școlarizate de școala noastră (operator 

CNC, electrician, tinichigiu); 

4. Existenţa Planurilor Regionale de Acţiune pentru învăţământul Profesional si Tehnic (PRAI), a 

Planurilor Locale de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic (PLAI) la nivel judeţean, iar 

la nivelul şcolilor a Planurilor de Acţiune ale Şcolilor (PAS); 

5. Politica de finanţare pe bază de programe a Uniunii Europene; 

6. Susţinerea unităţii şcolare de către agenții economici parteneri cu sponsorizări pentru renovarea 

sau dotarea unor spații. 

 

AMENINŢĂRI: 

1. Accentuarea gradului de sărăcie şi izolare a unor zone rurale; 

2. Insuficientă conştientizare a părinţilor elevilor privind rolul lor de principal partener educaţional al 

şcolii; 

3. Instabilitate economică, scăderea ratei de absorbţie a absolvenţilor de către piaţa forţei de muncă; 

4. Resurse bugetare insuficiente. 

5. Scăderea efectivelor de elevi ca urmare a indicelui scăzut de natalitate; 

6. Creşterea costurilor pe care le presupune cazarea în căminul şcolii şi gradul de ocupare a acestuia 

în continuă scădere; 

7. Starea economică şi socială modestă a majorităţii familiilor din care provin elevii determină o slabă 

preocupare pentru progresul şcolar şi pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor; 

8. Nivelul de trai scăzut determină elevii ciclului superior să abandoneze şcoala pentru a se încadra 

şi a sprijini material familia; 

9. Scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 ani ca urmare a scăderii ratei natalităţii; 
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10. Interesul scăzut al absolvenţilor de învăţământ superior de a urma o carieră didactică în 

învăţământul preuniversitar datorită salarizării. 

 

 

II. 4  Rezumatul  aspectelor ce necesită dezvoltare 
 

Principalele măsuri care se impun pentru sistemul de educație sunt:  

• flexibilitate – asigurarea condițiilor pentru implementarea unor modele variate de abordare a ÎPT 

la nivel local, adaptate la contextul local și pornind de la o serie de standarde și principii de bună 

practică agreate la nivel național;  

• sistem centrat pe nevoile elevilor și angajatorilor – dezvoltarea unui sistem care să pună accentul 

pe oferirea de șanse tinerilor, indiferent de categoria socială, de a se califica într-o profesie care 

să le aducă beneficii și satisfacție pe termen lung și pe interesele angajatorilor de a avea acces la 

forță de muncă bine calificată, cu competențe specifice și transversale solid asimilate; sistem 

predictibil și informat (legat de nevoile pieței muncii) – dezvoltarea unui sistem de ÎPT care să 

pornească de la cunoașterea nevoilor de forță de muncă calificată realizată profesionist și 

sistematic, de la evaluarea performanțelor legate  de inserția absolvenților pe piața muncii;  

• un sistem de ÎPT participativ – dezvoltarea unui sistem de ÎPT care să includă toți factorii 

interesați;  

• crearea unui model de ÎPT mixt, în care școlile organizate în sistem dual să coexiste cu cele în 

care procesul de învățare (inclusiv practica elevilor) este organizat preponderent la nivelul școlii;  

• asumarea de către angajatori a unui rol activ în domeniul pregătirii profesionale (a elevilor și 

cadrelor didactice): integrarea ÎPT în propriile strategii de asigurare a resurselor umane; 

implicarea activă în structurile de parteneriat care urmează să guverneze ÎPT; modificarea 

statutului tutorilor de practică, inclusiv prin consolidarea competențelor didactice;  

• reconsiderarea activității școlii din perspectiva nevoilor individuale ale elevilor: susținerea 

financiară a copiilor proveniți din medii dezavantajate; consolidarea procesului de orientare 

școlară și profesională începând de la nivel de gimnaziu; implementarea unor mecanisme de 

selecție a elevilor pe bază de aptitudini;  

• deschiderea reală a școlii către piața muncii: creșterea atenției acordate competențelor de tip trans 

curricular, cu precădere a celor antreprenoriale în curriculumul școlar începând cu educația 

timpurie (învățământul primar);  

• modificarea raportului teorie-practică în favoarea celei din urmă, mai cu seamă în cazul liceului 

tehnologic; revizuirea curriculumului din ÎPT pentru a determina măsura în care acesta răspunde 

noilor cerințe ale pieței muncii, schimbărilor tehnologice, precum și cerințelor specifice unui 

curriculum bazat pe competențe;  

• creșterea eficacității contractului de practică încheiat; apropierea activității de practică de 

condițiile reale de muncă din întreprinderi, în principal prin creșterea ponderii învățământului 

dual și a practicilor asociate acestuia; regândirea curriculumului din domeniul ÎPT din 

perspectiva relevanței pentru piața muncii și creșterea nivelului angajabilității absolvenților; 
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reconsiderarea mecanismelor de formare profesională continuă a profesorilor și maiștrilor, 

acordând o pondere importantă formării la nivel de întreprindere, în condiții reale de muncă;  

• eficientizarea rețelei școlare prin reorganizarea acesteia la nivelul fiecărei județ;  

• autorizarea/acreditarea unităților de învățământ pe calificări solicitate de operatorii economici;  

• acțiuni de orientare și consiliere a elevilor, părinților, diriginților, cadrelor didactice;  

• marketing educațional realizat la nivelul unităților ÎPT;  

• monitorizarea inserției absolvenților la nivel de unitate de învățământ și la nivel județean;  

• autorizarea unităţilor de învăţământ ca furnizoare de formare profesională continuă în toate 

judeţele regiunii.  

 

 

 

 

Din analiza realizată rezultă următoarele recomandări: 

 

• Eficientizarea rețelei școlare prin reorganizarea acesteia la nivelul județului;  

• Autorizarea/acreditarea unităților de învățământ pe calificări solicitate de operatorii 

economici;  

• Acțiuni de orientare și consiliere a elevilor, părinților, diriginților, cadrelor didactice;  

• Marketing educațional realizat la nivelul unităților ÎPT;  

• Monitorizarea inserției absolvenților la nivel de unitate de învățământ și la nivel județean;  

• Autorizarea unităţilor de învăţământ ca furnizoare de formare profesională continuă.  
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CAPITOLUL III. CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE 

 

1. Procesul de elaborare şi consultările implicate: 

-   Pentru elaborarea PAS - ului s-au organizat întâlniri cu participarea persoanelor interesate; 

-   S-a desemnat grupul operaţional, s-au stabilit priorităţile PAS, structura informaţiilor care trebuie 

colectate, analizate şi ulterior definitivate; 

 -  S-au stabilit sarcinile membrilor echipei; 

 - Au fost consultaţi: reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai agenţilor economici, ai părinţilor, ai elevilor, 

responsabilii comisiilor metodice, directori ai altor şcoli similare pentru identificarea problemelor 

existente care trebuie să fie luate in considerare. 

 

Surse de informaţii: 

a) Documente de  proiectare a activităţii şcolii: 

• documente ale catedrelor, ale comisiei diriginţilor; 

• documente care atestă parteneriatele şcolii; 

• oferta de şcolarizare. 

b) Documente de analiză a activităţii şcolii: 

• rapoarte ale catedrelor; 

• rapoarte ale Consiliului de Administraţie; 

• rapoarte ale echipei manageriale; 

• rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii: secretariat, administraţie, contabilitate, 

bibliotecă. 

c) Documente de prezentare şi promovare a şcolii; 

d) Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, Regiunea Nord-

Vest, PLAI Satu Mare; 

e) Chestionare, discuţii, interviuri; 

f) Rapoarte scrise ale ISJ Satu Mare întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală. 

 

2. Monitorizarea şi evaluarea în implementare 

 

Coordonarea generală a activităţilor va fi realizată de directorul şcolii, prof. ing. Ursu Daniela. S-a 

stabilit echipa de monitorizare şi evaluare cu sarcini concrete.  

 

- Implementarea Planului de Acţiune al Şcolii va fi realizată de către întregul personal al şcolii; 

- Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat prin: 

• Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

• Includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale consiliului de administraţie, 

ale consiliului profesoral, ale catedrelor; 

• Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul consiliului profesoral şi al consiliului de 

administraţie; 

• Revizuire periodică şi corecţii.   
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Evaluarea se va face pe baza ţintelor indicatorilor asociaţi acestora pentru fiecare obiectiv, se vor 

avea în vedere realizările concrete, măsurabile obţinute, saltul calitativ. 

Monitorizarea şi evaluarea vor constitui activităţi permanente şi nu de final. După monitorizarea 

unei perioade se face şi evaluarea a ceea ce s-a obţinut. Vor fi realizate rapoarte care vor fi prezentate in 

Consiliul de Administraţie, în şedinţa Consiliului reprezentativ al părinţilor, semestrial în Consiliul 

Profesoral unde vor fi invitaţi reprezentanţi ai consiliului local, ai agenţilor economici, ai părinţilor, ai 

primăriei.  

 

Planul activităţii de monitorizare şi evaluare: 

Tipul activităţii Responsabil Frecvenţa 
Datele întâlnirilor 

de analiză 

Monitorizarea periodică a 

implementării activităţii 

propuse la obiective 

Director,  

prof. ing. Ursu  Daniela 

Semestrial Decembrie 2018 -

iunie 2019 

Constatarea de deficienţe 

şi stabilirea acţiunilor de 

corectare în lumina 

rezultatelor obţinute pe o 

perioadă 

Director adjunct, 

 prof. ing. Slătian 

Faustina 

 

Semestrial Decembrie 2018 -

mai 2019 

Analiza informaţiilor 

privind progresul realizat 

în atingerea ţintelor  

Director,  

prof. ing. Ursu  Daniela 

Anual Iunie 2019 

Stabilirea metodologiei de 

evaluare şi a indicatorilor 

de evaluare a impactului 

asupra comunităţii 

Directori Anual Octombrie 2018 

Prezentarea generală a 

programului realizat in 

atingerea ţintelor precum 

şi actualizarea activităţii 

din PAS în lumina 

evaluării 

Director,  

prof. ing. Ursu Daniela 

 

 

Anual Iunie 2019 

 

 


