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Partea 1 – Context 
 

1.1. Viziunea / Misiunea  

 

     Viziunea şcolii constă în dezvoltarea unui mediu de educaţie şi formare profesională care să asigure 

pentru tinerii şi adulţii din bazinul Țării Lăpușului, în domeniul de expertiză industrie, servicii de 

educaţie şi instruire profesională de calitate, stimulând dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului 

economic şi social al zonei.  

 

     Misiunea acestei organizaţii şcolare este acela de a răspunde prompt şi calitativ nevoilor de formare 

profesională iniţială a elevilor şi formare continuă a adulţilor în domeniiile mai sus amintite, pornind de 

la valorile cheie ale furnizorului de formare: organizarea permanentă şi responsabilă a demersului 

didactic din perspectiva egalizării şanselor, asigurarea pentru toată comunitatea, indiferent de forma de 

învăţământ, a accesului la programele educaţionale la dimensiuni europene şi reducerea deficitului de 

competenţe pe piaţa muncii.  

 

1.2. Profilul actual al şcolii 

 

Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” este furnizor de educaţie într-o zonă situată în partea de 

sud a judeţului Maramureş, oraşul Târgu Lăpuş reprezentând polul de dezvoltare socio-economică a 

Ţării Lăpuşului  în componenţa căreia intră cele 13 sate aparţinătoare oraşului precum şi comunele 

învecinate - Suciu de Sus, Groşii Ţibleşului, Lăpus, Cupşeni, Coroieni, Vima Mică, Cerneşti, elevii 

liceului nostru  provenind din toate aceste localităţi.  

Unitatea are în componenţă şi 5 structuri de învăţământ, 4 preşcolar  şi 1 structura de învăţământ 

primar situate în localitățile Dobric, Inău, Borcut, Stoiceni și Cufoaia. 

În anul şcolar 2019-2020 în cadrul Liceului Tehnologic „Grigore C. Moisil”  funcţionează 5 

grupe de copii preşcolari, 14 clase de învăţământ primar, 8 clase – ciclul gimnazial, 8 clase de liceu zi și 

5 de seral la care se adaugă 6 clase  de invatamant profesional. 

Domeniile de pregătire ale claselor de liceu sunt servicii (economic) şi tehnic ( mecanică și 

industria de prelucrare a lemnului). Domeniile de pregătire ale claselor de profesională sunt: construcții 

instalații și lucrări publice, industria de prelucrare a lemnului și  industria textilă, toate cu specializări 

necesare integrării forței de muncă pe piața locală și județeană. 

În anul şcolar 2019-2020 au fost înscrişi pe lângă cei  41 copii preşcolari, 340 elevi în ciclul 

primar, 152 în ciclul gimnazial şi  383 elevi în ciclul liceal și profesional. 

Deşi faţă de anul şcolar 2018-2019 numărul de elevi a scăzut din cauza restructurării unităţilor 

şcolare din zonă  ca urmare a  reducerii demografice a populației, Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” 

Târgu Lăpuș a rămas o școală atractivă pe plan local,  ceea ce denotă faptul că oferta şcolii este adecvată 

nevoilor de pregătire şi formare, profesionalismul şi seriozitatea cadrelor didactice din şcoală fiind de 

asemenea un factor determinant în alegerea unităţii de către elevi.  

Personalul școlii este format din 75 cadre didactice, 8 cadre didactice auxiliare și 15 angajați ca 

personal nedidactic.  

Deci condiţiile de formare şi de integrare socială există, de reducere a excluziunii sociale de 

asemenea, mai ramâne un singur factor de îndeplinit şi anume, voinţa celor care sunt implicaţi în 

procesul de educaţie. Chiar dacă unii dintre elevii şcolii au abandonat cursurile, acest lucru se datorează 

condiţiilor familiale şi mijloacelor precare de întreţinere pe parcursul studiilor şi nu faptului că meseriile 

pentru care se pregătesc, nu ar fi căutate pe piaţa muncii. Dimpotrivă, acest lucru este demonstrat de 

numărul mare de elevi angajaţi după absolvire în diverse domenii. 

Performanţele obţinute de elevii Liceului Tehnologic „Grigore Moisil” Târgu Lăpuş la diversele 

concursuri şi olimpiade precum şi realizarea profesională a absolvenţilor claselor de liceu ne face să 

credem că şcoala se îndreaptă într-o direcţie favorabilă, că furnizează servicii de educaţie şi formare la 

standarde avansate, conform celor cerute de UE şi  că certificatele de absolvire, cu care se prezintă 
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tinerii la angajare, constituie cartea de vizită a viitorului lor. 

 

 

1.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul 2018-2020 

 

Dotarea şcolii cu noi computere, astfel încât numărul acestora a ajuns la 82 repartizate după 

cum urmează:  

- 65 calculatoare în 3 laboratoare de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 

(din care 2 prin programul SEI V si 1 prin Proiectul EBC); 

- 3 calculatoare în folosinţa altor cabinete din şcoală; 

- 1 laptop, pentru desfăşurarea muncii specifice administratorului de reţea 

- 3 laptop uri pt activitatile didactice si extrascolare 

- 1 computer utilizate doar de profesori în sala profesorală  

- 13 calculatoare pentru administraţie , bibliotecă şi staţii server. 

 În  laboratorul de informatizare şi în cel de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor sunt 

amplasate şi câte o imprimantă, un scanner, un server, iar în birouri administrative 3 copiatoare. 

Datorită acestor dotări s-au putut desfăşura activităţi de învăţare centrată pe elev prin 121 de 

lecţii în laboratoarele de TIC numărul lor fiind în continuă creştere;  

• s-a instalat platforma programelor AEL şi INSAM pentru lecţii şi teste create de către 

profesori. 

• există conectare permanentă la INTERNET pentru toate cele 83 computere;si wi- fi in 

incinta scolii 

• majoritatea cadrelor didactice au fost instruite în utilizarea calculatorului şi AEL precum 

şi a platformei INSAM; CIP TIC 

• au fost create soft-uri educaţionale de către profesori: 

• toţi elevii din  anii terminali ai fiecărui ciclu de învăţământ au participat la interviuri 

individuale de orientare profesională, menite să îi ajute în alegerea instruirii în mod adecvat. 

• s-a introdus o nouă perspectivă asupra experienţei de muncă, bazată pe competenţe. 

• reactualizarea fondului de carte şi amenajarea unui „colţ” metodic în CDI; 

• amenajarea cabinetelor de consiliere psiho-pedagogică şi logopedie, dotarea acestora cu 

mobilier adecvat şi logistic 

• amenajarea salilor de clasa,transformarea unui spatiu desinat depozitarii materialelor in 

sala de curs.  

• informatizarea sălilor de clasă, cabinetelor şi cancelariei profesorilor prin instalarea unor 

calculatoare de lucru, conectate la Internet. 

• toţi elevii înscrişi la examenele de certificare a competenţelor nivel 3 şi 4 au fost declaraţi 

admişi. 

 

Rezultatele obţinute de elevi şi perspectiva dezvoltării economico-sociale au decis continuarea 

politicii şcolii, Liceul Tehnologic Grigore Moisil dovedindu-se a fi soluţia cea mai viabilă  pentru Ţara 

Lăpuşului şi chiar mai mult, pentru zona de  sud a judeţului Maramureş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

POPULAŢIE ŞCOLARĂ 

Efectivele şcolare. Situaţia numerică a populaţiei şcolare cuprinse în diferitele forme de învăţământ, 

în anul şcolar 

2018-2019 

Tip de 

învăţământ 
Nivel TOTAL 

 

SEM. I 

 

SEM. II 

 

 

Masă 

Preşcolar 41 
 

42 

 

43 

Primar 340 334 331 

Gimnazial 152 148 148 

Liceal 240 240 237 

Învăţământ 

profesional 
143 

142 137 

Total 916 906 896 

  

ABSENTEISMUL ŞCOLAR , AN  ŞCOLAR 2018-2019 

Absenteism 
Nr. 

elevi 

Semestrul 1 
  

 
Total 

semestru 
I 

 
Total 

semestru 
I 

motivate 
Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 

 
Ianuarie 

Total 
din care 
motivate 

Total 
din care 
motivate 

Total 
din care 
motivate 

Total 
din care 
motivate 

Total 
din care 
motivate 

Total 
primar 

338 21 0 24 20 20 16 24 24 

 
19 

 
19 

 
108 

 
79 

Total 
gimnazial zi 

148 30 30 527 517 727 650 383 352 

 
307 

 
252 

 
1974 

 
1801 

Total liceal  385 129 73 5046 2886 7343 3987 3725 1890 
 

2495 
 

1352 
 

18738 
 

10188 

Total 871 180 103 5597 3423 8090 4653 4132 2266 

 
2821 

 
1623 

 
20818 

 
12068 

 

Semestrul 2 

Total 
an 

Total an 
motivate 

Februarie Martie Aprilie Mai Iunie  Semestrul II 

Total 
din care 
motivate 

Total 
din care 
motivate 

Total 
din care 
motivate 

Total 
din care 
motivate 

Total 
din care 
motivate 

Total 
din care 
motivate 

8 8 79 79 12 6 342 11 152 0 893 104 701 183 

450 374 1088 874 416 318 764 630 68 38 2786 2234 4760 4035 

3979 2690 5538 3166 2805 1410 5213 2429 1078 253 18613 9948 37351 20136 

4437 3072 6705 4119 3233 1734 6319 3070 1298 291 22292 12286 42812 24354 
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EVOLUȚIA NUMĂRULUI TOTAL DE ABSENȚE LA NIVELUL LICEULUI 

TEHNOLOGIC „GRIGORE C. MOISIL” ÎN PERIOADA 2014-2019 

 
 

• 2,74% din totalul absențelor la nivel județean (1560997). 
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ACŢIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU REDUCEREA ABSENTEISMULUI 

 

• Monitorizarea   la nivelul unităţii şcolare a absenţelor: colectarea în format 

electronic/listat, a informaţiilor privind numărul de absenţe, cu scopul de a observa 

tendinţele şi a lua măsurile corespunzătoare; 

• Monitorizarea  claselor în care se înregistrează cazuri de abandon şcolar; 

• Monitorizarea elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi angrenarea lor în 

diverse activităţi şcolare; 

• Consilierea  elevilor și părinților în vederea elaborării de planuri de acţiuni pentru 

diminuarea absenteismului, prevenirea abandonului şcolar şi a măsurilor necesare 

asigurării bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ; 

• Derularea de activităţi specifice de  asistenţă, consiliere şi control cu privire la 

procesul instructive-educativ: la nivelul CEAC s-au întocmit proceduri de 

monitorizare a frecvenţei elevilor la cursuri 

• Verificarea înregistrării în documentele şcolare a absenţelor; 

• Dotarea şcolii cu supraveghere video. 

• Numirea unei comisii responsabile cu serviciul pe şcoală al elevilor şi cadrelor 

didactice şi elaborarea unui program de desfăşurare a acestor activităţi. 

• Organizarea şi monitorizarea serviciului pe şcoală efectuat de către cadre didactice  în 

baza Regulamentului de Ordine Interioară; 

• Prezenţa la intrarea în şcoală  a persoanelor din cadrul personalului nedidactic, în baza 

Regulamentului de Ordine Interioară;  

• Limitarea accesului persoanelor neautorizate în incinta şcolilor. Instruirea şi 

verificarea personalului de pază/de serviciu la poartă: intrarea în unităţile şcolare a 

elevilor şi a cadrelor didactice se face prin legitimarea acestora de către profesorul de 

serviciu şi elevii de serviciu, cât şi completarea registrului de evidenţă pentru 

persoanele care intră în şcoală, în care se vor consemna şi persoanele care sunt căutate; 

• Instruirea personalului nedidactic pentru asigurarea securităţii elevilor pe timpul 

desfăşurării cursurilor (eliminarea şi verificarea tuturor neregulilor din clasă şi şcoală 

prin asigurarea iluminării corespunzătoare, a ambientului termic, a utilizării 

echipamentelor şi instalaţiilor din şcoală); 

• Personalul de întreţinere ,,monitorizează”  elevii prezenţi pe holuri şi în curtea şcolii în 

timpul orelor de curs şi informează profesorul de serviciu sau conducerea şcolii; 

• Reactualizarea Regulamentului de Ordine Interioară, în baza legislaţiei în vigoare, cu 

prevederi clare şi sancţiunile care se aplică elevilor în cazul comiterii de abateri ce 

contravin reglementărilor în vigoare, precum şi întocmirea planului operaţional 

minimal al unităţilor şcolare, privind reducerea fenomenului violenţei în mediul 

şcolar; 

• Aprobarea, de către Consiliul Profesoral, Consiliul reprezentativ al Părinţilor şi 

conducerea şcolii, a Regulamentului de Ordine Interioară cu privire la condiţiile de 

acces şi a unor reguli de intrare în şcoală a părinţilor; 

• Prelucrarea Regulamentului Şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interioară la fiecare 

clasă de elevi; 

• Organizarea de consilii profesorale cu temă în care să se analizeze cauzele 

absenteismului şi abandonului şcolar şi găsirea unor soluţii punctuale pentru 

înlăturarea acestora; 

• Colaborarea permanentă dintre directorii, profesorii şi diriginţii în vederea identificării 

elevilor problemă sau a unor persoane suspecte care frecventează zona unităţilor de 

învăţământ; 

• Dezbateri în cadrul orelor de dirigenţie privind situaţia şi cauzele care au generat 
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absenţele, pentru fiecare elev în parte, Încheierea angajamentelor şi a proceselor 

verbale; 

• Modificarea atitudinii cadrelor didactice în relaţionarea cu elevii prin pozitivare, 

toleranţă, înţelegere, o mai bună comunicare etc.; 

• Elaborarea sau reactualizarea protocoalelor de parteneriat cu autorităţile locale, Poliţie, 

Jandarmerie, Spital, ISU; 

• În cazul producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum şi 

despre prezenţa nejustificată a unor persoane în unităţile şcolare sau în apropierea 

acestora, directorii sau orice cadru didactic va informa în cel mai scurt timp organele 

de poliţie sau jandarmi, la apelul de urgenţă 112; 

• Informarea elevilor privind pericolul social al vagabondajului, implicării în grupuri 

infracţionale etc. 

• Sprijinirea elevilor aflaţi în situaţie de risc/cu abateri comportamentale în vederea 

reintegrării lor în colectivul de elevi şi cuprinderea lor în programe educative specifice 

problematicii vizate; 

• Identificarea persoanelor străine care vin în incinta şcolii şi a elevilor care creează 

probleme de disciplină; 

• Consemnarea în scris a actelor de indisciplină pentru fiecare clasă în parte; 

• Sancţionarea elevilor care absentează nemotivat, în conformitate cu legislaţia ţării, cu 

Regulamentul Şcolar şi cu Regulamentul de Ordine Interioară 

• Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educative extraşcolare (serbări, vizite, 

spectacole, cercuri de interese, excursii, drumeţii etc.) în care să fie antrenaţi şi elevii 

aflaţi în situaţie de risc. 

• Stabilirea şi aplicarea unui program de recuperare a materiei şcolare pentru elevii care 

absentează şi afişarea lui în cele mai vizibile locuri ale şcolii, precum şi informarea şi 

implicarea familiei în acest program de recuperare; 

• Vizitarea familiilor elevilor cu probleme de frecvenţă şi de integrare şcolară; 

• Implicarea părinţilor în organizarea timpului liber al elevilor, prin participarea acestora 

la acţiuni educative (excursii, concursuri, sesiuni de comunicări etc.; 

• Implicarea părinţilor în stabilirea programului de recuperare a elevilor aflaţi în situaţie 

de absenteism/abandon şcolar; 
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1.4. Priorităţi naţionale 

 

Elaborarea PLAI  din acest an a fost realizată cu pe baza datelor disponibile din surse 

statistice oficiale (anuarul statistic al Romaniei 2009, date furnizate de INS), din studii 

previzionale la orizontul anului 2013 (Comisia Naţională de Prognoză) şi din surse administrative 

(statistici ale ISJ Maramureş, ANOFM, AJOFM Maramureş).  

Evoluţiile pieţei muncii şi economiei din ultimele luni, în condiţiile crizei economico-

financiare, arată că previziunile privind cererea de forţă de muncă la orizontul anului 2013 

utilizate în PLAI ACTUALIZAT ÎN ANUL 2011 au un grad ridicat de relativitate. În acest 

context CLDPS apreciază că la acest moment, PLAI furnizează direcţiile majore de acţiune 

pentru dezvoltarea ÎPT ca răspuns la cererea actuală şi previzionată a pieţei muncii, dar nu 

poate furniza recomandări suficient de detaliate pentru fundamentarea ofertei de formare 

profesională iniţială începând cu anul şcolar 2011-2012, ca răspuns la cererea pieţei muncii.    

În aceste condiţii,  CLDPS consideră necesară o actualizarea PLAI în luna octombrie 

2011 pe baza unei monitorizări lunare a evoluţiilor pieţei muncii. Astfel oferta ÎPT pentru anul 

2012-2013 va putea fi fundamentată prin PLAI pe baza unor informaţii mai recente în raport 

cu momentul deciziei privind planul de şcolarizare (decembrie, conform Metodologiei de 

fundamentare a cifrei de şcolarizare). 

Adaptarea ofertei IPT la cererea pieţei muncii se realizează pe baza informaţiilor şi analizelor 

referitoare la demografie, economie, piaţa muncii şi cele referitoare la sistemul IPT. Analiza 

SWOT stă la baza identificării priorităţilor, obiectivelor, precum şi a măsurilor Planului de 

Acţiune. În acest plan de acţiune s-a propus ca obiectiv general: Creşterea calităţii educaţiei şi 

formării continue in IPT prin dezvoltarea ofertei  educaţionale cu următoarele priorităţi:   

1. Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi tehnic 

2. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii 

3. Dezvoltarea parteneriatului social (pentru îmbunătăţirea calităţii în IPT) 

4. Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi 

5. Creşterea calităţii  in procesul educaţional  şi egalitatea de şanse în IPT 

6. Corelarea între învăţământul  universitar şi învăţământul profesional şi tehnic 

7. Creşterea rolului CLDPS ca structură partenerială judeţeană 

Măsurile din Planul de Acţiune sunt asumate în vederea implementării de către membrii 

CLDPS, proces care va fi monitorizat şi astfel se asigură continuitatea şi calitatea procesului 

de corelare a ofertei de formare profesională iniţială IPT cu cererea pieţei muncii 

Aproape de pieţele europene, cu o bună accesibilitate pe căi aeriene, Regiunea Nord-Vest 

(Transilvania de Nord) are o poziţie geografică strategică, fiind poarta de intrare în România 

dinspre Uniunea Europeană şi Ucraina. Procesul de extindere a Uniunii Europene către est va 

conduce în final la creşterea cu 30% a pieţei muncii, precum şi la o mai mare diversitate. 

Problemele pieţei muncii din statele care au aderat în mai 2004, precum şi din ţările candidate nu 

sunt diferite fundamental de cele ale vechilor state membre, totuşi în multe cazuri sunt mai acute 

şi necesită restructurări majore. Nivelul ridicat al şomajului din noile state membre, precum şi din 

ţările candidate a condus la creşterea relevanţei măsurilor active şi abordărilor preventive, 

solicitând totodată necesitatea unor servicii publice de ocupare eficiente. 

În Planul Naţional de Dezvoltare pe perioada 2007-2013, dezvoltarea resurselor umane 

reprezintă o prioritate naţională majoră, alături de creşterea gradului de ocupare şi combaterea 

excluziunii sociale. Prioritatea este stabilită în acord cu Agenda Lisabona şi cu prevederile 

Strategiei Europene de Ocupare revizuite, cu Liniile Directoare pentru politicile de ocupare, care 

trebuie să sprijine trei obiective strategice interdependente: ocuparea deplină, calitatea şi 

productivitatea muncii şi coeziunea şi incluziunea socială.  

Obiectivul UE de a deveni cea mai dinamică şi competitivă economie din lume, solicită 

sistemelor educaţionale şi de formare din ţara noastră adaptarea la cerinţele societăţii cunoaşterii şi 
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la cerinţele crescânde ale pieţei muncii. În judeţul Maramureş, procesul de planificare se 

raportează în mod constant la un concept menit să călăuzească eforturile tuturor părţilor implicate, 

concept care reprezintă de fapt VIZIUNEA de dezvoltare a judeţului pe termen lung (2027). 

Direcţiile-cheie sunt creşterea adaptabilităţii forţei de muncă, dezvoltarea antreprenoriatului, ca 

premisă pentru creşterea gradului de ocupare, formarea profesională continuă şi învăţarea pe 

parcursul întregii vieţi, asigurarea accesului egal la educaţie şi pe piaţa muncii, creşterea gradului 

de incluziune socială. Oraşul Târgu Lăpuş s-a aliniat la Strategia Europeană pentru Ocupare, 

revizuită, politica naţională în domeniul ocupării forţei de muncă fiind în concordanţă cu liniile 

directoare integrate ale acestei strategii. Strategia de dezvoltare a resurselor umane elaborată în 

cadrul Planului Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013, asigură pe de o parte 

continuitatea documentelor programatice naţionale anterioare, iar pe de altă parte, corespondenţa 

cu orientările strategice la nivel european şi cerinţele specifice legate de accesarea Fondului Social 

European post-aderare. Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a resurselor umane îl 

constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia pe piaţa muncii, prin 

asigurarea oportunităţilor egale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a 

muncii moderne, flexibile şi inclusive care să conducă până în anul 2015 la integrarea durabilă pe 

piaţa muncii a 900.000 persoane. Obiectivele politicii de dezvoltare naţională cuprinse în Strategia 

de dezvoltare a României pe termen mediu şi lung cer corelarea obiectivelor dezvoltării naţionale 

cu fondul deja dobândit în Europa de Vest, în privinţa calităţii vieţii umane şi cu deosebită atenţie 

faţă de generaţiile viitoare. Obiectivele politicii de dezvoltare regională vin şi ele în întâmpinarea 

politicilor de dezvoltare naţională.  

În acest sens,  Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” ( fost Grup Școlar Târgu  Lapus) are 

propriile sale obiective, vizând accesul egal şi sporit la educaţie, formarea profesională iniţiată de calitate 

în sprijinul creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă prin specializările pe care le promovează, 

încurajând astfel egalizarea şanselor pe piaţa muncii. Există de asemenea un număr important de ramuri 

care-şi păstrează pe termen mediu şi lung locul în economia regională, industria textilă şi a pielăriei 

precum şi prelucrarea lemnuilui având o pondere mare la formarea cifrei de afaceri a judeţului. 

Piaţa muncii în Maramureş este într-o schimbare profundă, astfel: 

a. Industria confecţiilor textile şi a confecţiilor din piele este, azi, foarte bine reprezentată 

şi considerăm noi că se va menţine în următorii 10 ani;  

b. De asemenea, considerăm că industria confecţiilor se va transforma din lohn pur în 

industrie cu linie proprie de modele; 

c. Industria de prelucrare a lemnului va cunoaşte o mare dezvoltare, în special prelucrarea 

cu înaltă valoare adăugată; 

d. Serviciile de toate tipurile vor cunoaşte o dezvoltare rapidă, urmând ca până în anul 

2015 ponderea populaţiei ocupate în acest domeniu să se dubleze la nivelul judeţului 

nostru; 

e. Ocupaţiile din turism şi agricultură vor cunoaşte o mare dezvoltare atât ca număr, dar 

în mod special ca diversitate şi calitate a ocupaţiilor; 

f. Judeţul Maramureş este în atenţia producătorilor de componente electrice şi 

electronice. Astfel, în foarte scurtă vreme, în acest domeniu sunt ocupate peste 1.000 

de persoane, numărul acestora urmând să crească. 

g. Ocupaţiile legate de soft, de electronică, vor fi din ce în ce mai cerute, chiar dacă ele 

vor favoriza ocuparea într-o altă meserie. 

În condiţiile unei dependenţe a ratei şomajului de nivelul de calificare, este preferabilă 

trecerea în sistemul IPT, de la calificări de nivel   3 și 4, care oferă absolvenţilor noştri şanse mai 

mari de a se integra pe piaţa muncii, dar mai cu seamă alcătuirea unor clase de învăţământ 

profesional , specializările oferite fiind cele solicitate de principalii agenţi economici din zonă şi 

anume confecţioner de articole din piele şi înlocuitori, confecţioner produse textile, tâmplar 

universal, tapiţer-plăpumar-saltelar şi zidar-pietrar-tencuitor. În acest sens, Liceul 

tehnologic”Grigore Moisil”  vizează îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare 
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profesională pentru elevi, evaluarea nevoilor de formare a consilierilor şi diriginţilor cu privire la 

orientarea carierei profesionale a elevilor precum şi dezvoltarea competenţelor existente şi 

introducerea de noi competenţe pentru specializarea funcţională astfel încât elevii să se poată 

adapta la dinamica pieţei muncii. Pentru realizarea acestor obiective este necesară dezvoltarea şi 

sprijinirea programelor de formare şi dezvoltare profesională pentru cadrele didactice. 

         Totodată, în vederea creşterii nivelului de pregătire al elevilor noştri se vor avea în vedere cu 

prioritate următoarele aspecte: 

• Învăţarea centrata pe elev; 

• Parteneriatul cu agentii economici 

• Orientarea şi consilierea 

• Dezvoltarea şi revizuirea curriculum-ului;  

• Modernizarea bazei materiale 

• Dezvoltare de standarde; 

• Formarea continuă a personalului  

• Asigurarea calităţii şi implementarea sistemului de asigurare a calităţii în învăţământ 

• Sistemul informaţional 

• Management educaţional 

• Şanse egale 

• Utilizarea ITC în predare 

• Elevii cu nevoi speciale 

• Dezvoltarea de materiale pentru formare diferenţiată 
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1.5. Priorităţi şi obiective regionale şi locale 

 

Analizele din prezentul document urmăresc evoluţiile şi tendinţele demografice ale pieţei 

muncii şi economiei regionale (din perspectiva cererii actuale şi viitoare de educaţie), precum şi 

situaţia curentă a învăţământului profesional şi tehnic regional (oferta de educaţie şi formare 

profesională). 

Analiza demografică indică un declin general al populaţiei, în mod deosebit pentru  

grupele tinere de vârstă, însoţit de îmbătrânirea populaţiei. Se mai reţin din analiza demografică, 

diversitatea etnică specifică regiunii, gradul ridicat de urbanizare al regiunii, dar şi ponderea 

semnificativă a populaţiei rurale din judeţul Maramureş. Bilanţul demografic a fost influenţat 

decisiv de sporul natural negativ, dar şi de soldul negativ al migraţiilor, care, după 1990, a avut ca 

direcţie principală Uniunea Europeană sau continentul nord-american. Scăderea demografică din 

ultimul deceniu a afectat cu preponderenţă aşezările situate la mare distanţă de căile de 

comunicaţie şi de principalele centre polarizatoare, precum şi cele a căror creştere demografică a 

fost influenţată şi de volumul şi calitatea fluxurilor migraţionale.  

Bilanţul demografic general negativ este o consecinţă directă a celui deficitar migratoriu, 

rezultat al migraţiei orientate, în special, spre ţările Uniunii Europene. Atât declinul speranţei de 

viaţă la naştere, cât şi migraţia externă au accelerat procesul de îmbătrânire a populaţiei, cu efecte 

majore asupra sistemului educaţional viitor. 

Având în vedere evoluţiile ultimului deceniu, se anticipează reducerea contingentului 

populaţiei de vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15-64 ani, concomitent cu creşterea 

numerică continuă a populaţiei în vârstă de 65 ani şi peste. Acest lucru determină creşterea 

raportului de dependenţă demografică, precum şi creşterea nevoii de servicii sociale şi asistenţă, 

alocarea unui procent mai mare din PIB pentru servicii medicale, pensii şi alte facilităţi pentru 

populaţia de vârsta a treia. 

Eficientizarea reţelei şcolare va trebui să ia în considerare numărul de intrări care vor fi 

ţinând cont de rezultatul acestei analize: spor natural negativ, populaţie îmbătrânită, alături şi de 

un fenomen mai recent, dar cu efecte foarte mari asupra populaţiei active din regiune, anume cel al 

migraţiei externe. Previziunile privind numărul viitor de clase şi de elevi din sistemul IPT vor ţine 

cont şi de aceste fenomene demografice.  

Constatările demografice recomandă măsuri la nivelul reţelei şcolare pentru raţionalizarea 

ofertei în raport cu nevoile de calificare şi acoperirea teritorială (segmentarea ofertei prin 

diferenţiere/eliminarea paralelismelor între şcoli teritorial apropiate), asigurarea accesului la 

educaţie şi formare profesională (cu accent pe calitatea serviciilor şi varietatea opţiunilor). De 

asemenea, invită şcolile să colaboreze în reţea şi să-şi diversifice oferta de servicii (în special prin 

formarea adulţilor, pentru compensarea pierderilor de populaţie şcolară). 

Din analiza mediului economic regional se constată diversitatea activităţilor economice, 

specificul industrial al regiunii, creşterea ponderii serviciilor în economia regională (având cea 

mai mare contribuţie în formarea PIB regional), precum şi dinamica construcţiilor. Se desprind 

concluziile cu privire la creşterea încurajatoare a investiţiilor (industrie, transport, depozitare, 

comunicaţii, comerţ) şi a firmelor cu capital străin; înfiinţarea unor parcuri industriale în toate 

judeţele regiunii (orientări strategice spre ramuri cu valoare adăugată mare: materiale de 

construcţii, industrie alimentară, fabricarea de produse ecologice, electronică, IT, mecanică fină, 

servicii pentru întreprinderi etc.). În paralel cu restructurările din industrie care au afectat firmele 

mari, a crescut numărul şi personalul din întreprinderile mici şi mijlocii. 

În condiţiile în care zona montană acoperă aproape jumătate din suprafaţa regiunii, o 

secţiune distinctă este afectată analizării problematicii ruralului montan, din perspectiva socio-

economică a localităţilor şi gospodăriilor ţărăneşti, a mediului şi dezvoltării durabile – conducând 

la necesitatea unui program coerent de măsuri specifice în educaţie şi formare profesională în toate 

judeţele regiunii. Economia locală indică un ritm constant de creştere anual, industria 
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prelucrătoare având ponderea cea mai mare în această dezvoltare. 

La nivelul local, ca şi la nivelul regiunii, a avut loc acelaşi trend care s-a manifestat la 

nivel naţional, generând scăderea ponderii agriculturii şi a sectorului industrial şi creşterea 

ponderii sectorului de servicii. Industria prelucrătoare a beneficiat de investiţii directe care îi va 

permite să crească atât volumul producţiei, cât şi productivitatea muncii – pe tipuri de activităţi. 

Din analiza ANIMMC, precum şi din analiza indicatorilor studiaţi, rezultă un indice de 

specializare funcţională a Regiunii Nord-Vest în următoarele ramuri: IT&C, învăţământ superior 

şi cercetare, turism, agricultură, industria alimentară şi a bunurilor de consum (mobilă şi 

confecţii), industria de maşini şi echipamente. 

 Cea mai mare pondere a şomerilor o deţine populaţia cu vârste între 15 şi 25 de ani, urmată 

de cea cu vârsta de 25-34 de ani. Pentru prima grupă de vârstă, pe plan educaţional se impune o 

completare a cunoştinţelor care se dovedesc insuficiente pentru cerinţele de pe piaţa muncii, 

coroborată cu fixarea cunoştinţelor din ultimii ani de învăţământ, pentru ca absolvenţii să 

stăpânească mult mai bine deprinderile practice care fac să le crească şansele de ocupare a unui 

loc de muncă.  

Cea de-a doua grupă de vârstă va avea de ales între specializarea sau perfecţionarea pe o 

anumită meserie, sau reorientarea spre dobândirea competenţelor specifice unei alte meserii cerute 

pe piaţa muncii. Acest lucru se poate realiza prin cursurile de calificare şi recalificare oferite de 

centrele de formare profesională din cadrul agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, 

precum şi de către agenţii economici autorizaţi în acest sens, pe baza studiilor pieţei muncii prin 

raportul cerere – ofertă de locuri de muncă la nivel local şi regional. În acest sens, învăţământul 

pentru adulţi este o oportunitate care trebuie valorificată la maximum. Instituţiile care ar putea la 

fel de bine să satisfacă cerinţele de calificare pentru adulţi, atât din punct de vedere al personalului 

de predare, cât şi din punct de vedere al bazei materiale şi dotărilor, sunt instituţiile de învăţământ. 

Proiecţiile arată că în anul 2018 -2019 cererea de forţă de muncă va fi orientată spre: 

1. industria prelucrătoare 

2. construcţii 

3. comerţ 

4. transport – depozitare – comunicaţii  

5. hoteluri şi restaurante.  

În ceea ce priveşte educaţia şi formarea profesională la nivelul  Liceului Tehnologic 

„Grigore C. Moisil” Târgu Lăpuş, este vizată analiza contextului european şi naţional, precum şi 

principalii indicatori care definesc contextul educaţional, evoluţia populaţiei şcolare, 

cheltuielile/elev, situaţia resurselor umane din învăţământul profesional şi tehnic, condiţiile de 

învăţare (baza materială), cheltuielile medii alocate/elev, numărul de elevi care revin unui 

profesor, implicaţiile descentralizării funcţionale şi importanţa implicării partenerilor sociali, 

gradul de acoperire a serviciilor de orientare şi consiliere, opţiunile elevilor pentru ÎPT, evoluţia 

ratelor de cuprindere în educaţie şi de abandon şcolar, ratele de tranziţie pe niveluri educaţionale 

etc.  

Liceul Tehnologic”Grigore C. Moisil”  vizează punerea la dispoziţia elevilor specializări 

de viitor pentru adaptarea la dezvoltarea economică locală şi regională. Domeniile de excelenţă ale 

regiunii care se disting prin potenţialul lor inovativ ,,dezvoltare tehnologică’“ şi poziţionare pe 

pieţele europene a produselor regionale sunt: industrie textilă şi pielărie, fabricarea produselor din 

lemn, construcţii, turism.  

Piaţa muncii se doreşte a fi una competitivă, într-o economie bazată pe cunoaştere. În acest 

sens, individul trebuie pregătit pe tot parcursul vieţii pentru a-şi actualiza permanent competenţele, 

pentru a face faţă exigenţelor pieţei. 
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Partea a 2- a –  Analiza nevoilor 

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN  

 a fost făcută pe baza PLAI 2013-2020, cu date relevante pentru şcoala noastră. 

 

2.1.1. Aspecte demografice2.DEMOGRAFIA 

 

2.1. SITUAŢIA CURENTĂ 

 

2.1.1 Populaţia totală. Dinamica generală 

 

Populaţia totală a judeţului Maramureş la 1 iulie 2009 este de 511311, în scădere faţă de anul 

2006, când populaţia era 515.313.  Faţă de anul 1995 se observă o stabilizare a declinului demografic 

începând cu perioada 2002-2006 pe fondul unei uşoare îmbunătăţiri a condiţiilor demografice ce s-au 

resimţit în stabilizarea  sporului natural, care însă continuă să aibă valori negative destul de ridicate. 

Faţă de anul 2006, ultimul an cu un număr al populaţiei depăşind 515.000 locuitori, numărul populaţiei 

judeţului a înregistrat un trend descendent, ajungând la 1 iulie 2010 la un număr de 511.093 locuitori. 

 

 

Dinamica 

populaţiei  

Jud MM 

2007 2008 2009 2010 

Total 513000 511828 511311 511093 

Masculin 252394 251667 251331 251311 

Feminin 260606 260161 259980 259782 

Tabel: Dinamica populaţiei judeţului Maramureş, 

pe sexe, 2007-2010 
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Fig. 2.1. Grafic privind dinamica populaţiei judeţului Maramureş, pe sexe, 2007-2010 

Sursa: INS, Statistica teritorială, 2007-2009, Anuarul statistic 2007, 2008, 2009,  

Date statistice  2010 
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2.1.2 Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural)  

 

Privind distribuţia populaţiei pe medii rezidenţiale, se constată  o scădere accentuată a 

numărului populaţiei din mediul urban, de la  303.097 locuitori la data de 1 iulie 2006, la 200.702 

locuitori la 1 iulie 2010. Şi în ceea ce priveşte numărul populaţiei în mediul rural se înregistrează o 

scădere semnificative în perioada 2007-2010, diferenţa în cifre absolute fiind de  860 persoane.  

 
 

Dinamica 

populaţiei 

Jud MM 

2007 2008 2009 2010 

Total 513000 511828 511311 511093 

Urban 301749 300778 300721 300702 

Rural 211251 211050 210590 210391 

Tabel: Dinamica populaţiei judeţului 

Maramureş, pe medii, 2007-2010 
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Fig. 2.2. Grafic privind dinamica populaţiei judeţului Maramureş, pe medii 

rezidenţiale, 2007-2010 

 

Sursa: INS, Statistica teritorială, 2007-2009, Anuarul statistic 2007, 2008, 2009,  

Date statistice  2010 

 

2.1.3 Distribuţia pe sexe 

 

Distribuţia populaţiei judeţului Maramureş pe sexe relevă un relativ echilibru în ponderea în 

total populaţie, cu un uşor avantaj în favoarea populaţiei de sex feminin. Acest avantaj s-a menţinut în 

evoluţia pe sexe a populaţiei judeţului pe perioada 2007-2010,  dar în evoluţie s-au înregistrat abateri ca 

valoare absolută şi ca pondere, de la un an la altul. Astfel, faţă de anul 2006, cînd numărul populaţiei de 

sex feminin depăşea numărul populaţiei de sex masculin cu 7849 persoane, la nivelul anului 2010, 

pentru perioada comparabilă (1 iulie) numărul  populaţiei de sex feminin depăşeşte numărul populaţie 
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de sex masculin cu 8471 persoane.  

 

Dinamica populaţiei 

judeţului Maramureş 

2007 2008 2009 2010 

Total 513000 511828 511311 511093 

Masculin (M) 25394 251667 251331 251311 

Feminin (F) 260606 260161 259980 259782 

Diferenţa F-M 8212 8494 8649 8471 

 

 

Sursa: INS, Statistica teritorială, 2007-2009, Anuarul statistic 2007, 2008, 2009,  

Date statistice  2010 

 

2.1.4 Structura pe grupe de vârstă 

 

Dinamica populaţiei pe grupe mari de vârstă în regiunea NV indică tendinţa de îmbătrânire 

demografică, caracterizată prin creşteri uşoare ale ponderii efectivelor din grupa 0-14 ani, de la 15,7% 

in 

2007, la 15,5 % la 1 iulie 2010,  pe fondul creşterii ponderii populaţiei din grupa de peste  65 ani, 

indicator care alături de alţi factori de influenţă, caracterizează fenomenul de îmbătrânire a populaţiei. 

Astfel, de la  18,7% la 1 iulie 2007, ponderea populaţiei de vârsta a treia, peste 65 de ani acrescut la 

19,4%, la 1 iulie 2010, ceea ce demonsttrează declinul demografic general.  
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Fig. 2.3. Grafic privind distribuţia  populaţiei judeţului Maramureş, pe sexe, 2007-

2010 
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Fig. 2.4. Grafic privind structura populaţiei Regiunii de 

Dezvoltare Nord Vest pe grupe de vârstă, pe judeţe,  2007-2010 

Sursa: INS, Statistica teritorială, 2007-2009, Anuarul statistic 2007, 2008, 2009,  

Date statistice  2010 

 

Dinamica populaţiei regiunii Nord-Vest, pe grupe de vârstă a înregistrat evoluţii diferite si ea 

este evidenţiată in Anexa 1 a 1a PLAI ( 01 anexe demografie).  

Analiza structurii repartizării grupelor de vârstă la nivelul RD NV,  pe judeţe, la 1 iulie 2009, 

relevă faptul că judeţul Maramureş se situează pe locul al treilea din punctul de vedere al ponderii 

grupelor de vârstă 0-14 ani, după judeţele Bistriţa Năsăud şi Sălaj, cu un procent de 16,2% din totalul 

populaţiei, iar pe segmentul de vârstă 15-19 ani, pe locul al doilea, după judeţul Bistriţa Năsăud, cu un 

procent de 6,7%. Grupa de vârstă 19-24 ani ne siruează alturi de judeţul Cluj pe locul al doilea la nivel 

de regiune, cu un procent de 8,4%. 

În cadrul analizei pe grupe mari de vârstă, în segmentul 15-64 ani , o importanţă majoră o are 

grupa de vârstă 15-24 ani, care formează grupul ţintă principal pentru PLAI, respectiv PRAI.    

La nivelul judeţului Maramureş, aşa cum reiese din tabelul de mai jos,  structura populaţiei pe 

grupe mari de vârstă, cu excepţia saltului demogrefic de la nivelul anului 2008,  a înregistrat pentru 

grupa de vârstă 0-14 ani, o descreştere pe perioada 2007-2009, respectiv 1 ianuarie 2010.  Se observă 

faptul că se menţine un nivel scăzutal indicatorului pe acest segment, cu implicaţii asupra evoluţiei 

şcolare.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din analiza dinamicii populaţiei pe grupe mari de vârstă la 1 iulie 2009, reiese faptul că 

populaţia pe grupa vârstei a treia, a înregistrat o creştere spectaculoasă, fiind puternic resimţit 

fenomenul îmbătrânirii demografice. 

 

 

 

 

Dinamica 

populatiei  

Jud MM 

1 iulie 

2007 

1 iulie 

2008 

1 iulie 

2009 

1 

ianuarie 

2010 

Total 513000 511828 511311 510482 

0-14 ani 60122 83752 82801 82295 

15-64 ani 262198 364408 363496 335661 

65+ 43950 63668 65014 92526 

Tabel: Dinamica populaţiei judeţului 

Maramureş, pe grupe mari de vârstă, 2007-

2010 
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Grupa de 

vârstă        

(ani) 

Total  Femei  Bărbaţi 

Nr.pers. Nr.pers. % 

femei  

din 

fotal  

Nr.pers. % 

bărbaţi 

din 

fotal  

TOTAL 511311 259980 50,8 251331 49,2 

0-14 ani 82801 40488 48,9 42313 51,1 

15-19 ani 34423 16744 48,6 17679 51,4 

20-24 ani 40432 20543 50,8 19889 49,2 

25-29 ani 40887 19677 48,1 21210 51,9 

30-64 ani 247754 123994 50,0 123760 50,0 

65+  ani 65014 38534 59,3 26480 40,7 

Tabel:   Structura populaţiei pe grupe de vârstă, sexe şi 

medii rezidenţiale - jud. Maramureş, la 1 iulie 2009 

 

 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Total

0-14 ani

15-64 ani

65+

 
Fig. 2.5. : Dinamica populaţiei judeţului Maramureş, 

pe grupe mari de vârstă, 2007-2010 

 

 

2.1.5 Structura pe grupe de  vârstă şi medii rezidenţiale  

 

Privind repartizarea distribuţia grupelor de vârstă pe medii rezidenţiale, situaţia se prezintă 

astfel: 
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Fig. 2.6. Grafic privind structura populaţiei judeţului Maramureş pe grupe 

de vârstă şi medii rezidenţiale,  2007-2009 

 

2.1.6 Structura etnică  

 

Structura etnică a populaţiei judeţului Maramureş se caracterizează prin prezenţa unui 

conglomerat de etnii care trăiesc în aceste locuri de sute de ani: români, maghiari, rromi, germani, ruşi 

lipoveni, turci, tătari, sârbi şi slovaci. 

La Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 18 martie 2002, situaţia structurii etnice a populaţiei 

judeţului Maramureş se prezenta astfel: 

 

 
Judeţul 

Maramureş 

Români Maghiari Rromi 

 

Germani Ucrainieni Turci Tătari Sârbi Slovaci 

Etnia 418405 46300 8913 2012 35 26 1 14 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: INS, Anuarul statistic   

 

 

La nivelul anului 2010, în RD NV, structura etnică a populaţiei pe judeţe se prezenta astfel : 

Români

Maghiari

Rromi 

Germani

Ucrainieni

Turci

T?tari

Sârbi

Slovaci

 

Fig. 2.7. Grafic privind structura 

populaţiei judeţului Maramureş pe etnii 

la 18 martie 2002  
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  tatari turci sarbi 

rusi-

lipoveni slovaci ucrainieni germani rromi maghiari romani 

Bihor 4 15 35 75 7370 198 1163 30089 155829 404468 

Bistrita-

Nasaud 0 13 12 11 5 84 661 11155 18349 281273 

Cluj 15 38 24 73 40 203 944 19834 122301 557891 

Maramureş 1 26 14 35 15 34027 2012 8913 46300 418405 

Satu Mare 0 14 20 27 186 1556 6417 13478 129258 216085 

Salaj 0 6 6 8 1366 35 102 12544 57167 176671 

RDN-V 20 112 111 229 8982 36103 11299 96013 529204 2054793 

 

 
Fig. 2.8. Grafic privind structura populaţiei judeţului 

Maramureş pe etnii la 18 martie 2002 

2.1.7 Mişcarea migratorie 

 

În ceea ce priveşte migraţia populaţiei, la nivelul judeţului Maramureş, pe perioada 2007-2009, 

dacă la 1 iulie 2009 numărul total a sosiţilor în judeţ era de 6310, cu un sold migraţional de -1238,  la 

nivelul comparabil al anului 2009 acesta înregistra o scădere cu 904 persoane, cu un sold migraţional de 

-625.   

În perioada 1990-2006, mobilitatea ocupaţională judeţul Maramureş se situa deasupra mediei 

naţionale, cu 43% emigranţi din totalul populaţiei active a judeţului. Deteriorarea standardului de viaţă 

a lucrătorilor din industrie sau pensionării înainte de termen au împins oamenii să caute soluţii 

alternative, fie să se mute la ţară unde agricultura de subzistenţă a devenit o sursă de trai, fie să se 

alăture celor care lucrează în străinătate.  

Migraţia internă din mediul urban în mediul rural a constituit o infuzie de populaţie tânăra 

din mediul urban către o populaţie îmbătrânită din mediul rural. 

 

Anul TOTAL URBAN RURAL 

Natura 

migratiei 

Plecati Sositi Sold Plecati Sositi Sold Plecati Sositi Sold 

2008 6971 8565 -

1106 

4411 3082 -

1329 

2560 2783 223 

2009 6031 5406 -625 3688 2984 -704 2343 2422 79 

Tabel: Migraţia internă a populaţiei judeţului Maramureş, după natura 

migraţiei,  

pe medii, 2008-2009 
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Pe total medii rezidenţiale, la nivelul judeţului Maramureş, situaţia migraţiei se prezintă astfel: 

în mediul urban, se constată un număr mai mare al celor plecaţi, în timp ce în mediul rural, ponderea 

cea mai mare o reprezintă persoanele imigrante. 

0 200000 400000 600000

Plecati 2009

2008

 

0 200000 400000 600000

Sositi 2009

2008

 
Fig. 2.9. : Migraţia internă a populaţiei 

judeţului Maramureş – PLECAŢI-  

MEDIUL URBAN 2008-2009 

Fig. 2.10. : Migraţia internă a populaţiei 

judeţului Maramureş – SOSIŢI-  

MEDIUL URBAN 2008-2009 

Migraţia internaţională se caracterizează prin schimburile populaţionale între mediul intern 

naţional/judeţean  şi strinătate, în care ponderea cea mai mare  o are mobilitatea ocupaţională, persoane 

deplasate în căutarea unui loc de muncă. 

Anul IMIGRANTI EMIGRANTI SOLDUL 

MIGRATORIU 

Natura 

migratiei 

TOTAL M F TOTAL M F TOTAL M F 

2008 139 91 48 179 79 100 -40 12 -52 

2009 121 70 51 273 116 157 -152 -46 -

106 

Tabel: Migraţia internaţională a populaţiei judeţului Maramureş, 

după natura migraţiei,  

pe sexe, 2008-2009 

 

Privind migraţia internaţională, constatăm că la nivelul judeţului Maramureş, în perioada 2008-

2009, soldul migratoriu a fost negativ, crescător de la un an la altul, cu ponderea cea mai mare a 

populaţiei de sex masculin, dar crescător pentru ambele sexe la nivelul anului 2009. Cauzele care 

determină fenomenul emigraţiei sunt în cea mai mare parte de ordin economic, dar şi profesional şi 

social. 
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Fig. 2.11. : Migraţia internaţională a populaţiei judeţului Maramureş, după natura migraţiei, 

pe sexe, 2008-2009 
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2.2 PROIECŢII  DEMOGRAFICE 

 

Previziunile demogafice pentru 2025 nu sunt optimiste, populaţia de vârstă  şcolară şi 

preşcolaraă cade după cum urmează: grupa de varsta 3-6 ani cu 28%, 7-14 ani cu 26, 3% iar grupa 15-

24 ani cu 38%. 

Evolutia previzionată a populaţiei structurată pe judetele Regiunii de Dezvoltare  N-V, perioada 

2003-2025, se prezintă astfel: 

 

 

Regiunea                 

Nord - Vest  perioada 

 

2003 2005 2010 2015 2020 2025 

      

  Sălaj 249,2 246,8 240,0 232,2 223,4 213,7 

  Bistriţa-

Năsăud 319,1 319,1 317,8 314,5 308,8 300,9 

  Satu Mare 372,9 369,8 361,0 350,3 337,1 321,4 

  

Maramureş 519,1 516,3 507,4 494,9 477,9 456,8 

  Bihor 600,3 596,3 584,2 569,0 550,4 528,9 

  Cluj 684,4 678,9 661,3 638,1 610,0 577,9 

 TOTAL  2745 2727,2 2671,7 2599 2507,6 2400 

Tabel: Evolutia previzionată a populaţiei 

structurată pe judetele Regiunii de Dezvoltare  N-

V, perioada 2003-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA DEMOGRAFICĂ. IMPLICAŢII ÎN IPT 

În urma analizei datelor privind bilanţul demografic la nivelul judeţului Maramureş, costatăm că 

acesta este influenţat major de sporul natural negativ, dar şi de soldul negativ al migraţiilor, care, după 

1990 a avut ca direcţie principală Uniunea Europeană şi care s-a manifestat atât la nivel naţional, cât şi la 

nivelul Regiunii de dezvoltare de Nord Vest.. 

Consecinţele generate de scăderea demografică generală, cât şi la nivelul judeţului vor avea 

implicaţii deosebite asupra populaţiei în general, dar, mai ales, asupra gestionării şi dezvoltării 

resurselor umane, ca motor al dezvoltării socio-economice şi va necesita investiţii în capitalul uman. 
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Fig. 2.12.  Evolutia previzionată a populaţiei structurată pe 

judetele Regiunii de Dezvoltare  N-V, perioada 2003-2025 
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Sunt de remarcat diferenţele de structură pe medii rezidenţiale pentru grupa de vârstă 0-14 ani. 

La nivelul judeţului Maramureş, structura populaţiei pe grupe mari de vârstă, cu excepţia saltului 

demografic de la nivelul anului 2008,  a înregistrat pentru grupa de vârstă 0-14 ani, o descreştere pe 

perioada 2007-2009, respectiv 1 ianuarie 2010.  Se observă faptul că se menţine un nivel scăzut al 

indicatorului pe acest segment, cu implicaţii asupra evoluţiei şcolare.  Pentru grupa de vârstă 0-14 ani, 

reiese o pondere a populaţiei de vârstă şcolară mai mare în mediul rural, faţă de mediul urban, ceea ce 

insa afecteaza si sistemul educational, copiii din satele izolate intampinand dificultati in participarea la 

formele de învăţământ.   

Din analiza dinamicii populaţiei pe grupe mari de vârstă la 1 iulie 2009, reiese faptul că 

populaţia pe grupa vârstei a treia, a înregistrat o creştere spectaculoasă, fiind puternic resimţit 

fenomenul îmbătrânirii demografice. 

Reducerea populaţiei de vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15-64 ani, concomitent cu 

creşterea numerică continuă a populaţiei în vârstă de peste  65 ani, arată pericolul unui deficit de forţă 

de muncă tânără, dar şi necesitatea de personal calificat pentru asistenţă socială şi medicală, care se vor 

avea în vedere la planificarea ofertei educaţionale. 

În perioada 1990-2006, mobilitatea ocupaţională judeţul Maramureş se situa deasupra mediei 

naţionale, cu 43% emigranţi din totalul populaţiei active a judeţului. Deteriorarea standardului de viaţă 

a lucrătorilor din industrie sau pensionării înainte de termen au împins oamenii să caute soluţii 

alternative, fie să se mute la ţară unde agricultura de subzistenţă a devenit o sursă de trai, fie să se 

alăture celor care lucrează în străinătate. Migraţia internă din mediul urban în mediul rural a constituit o 

infuzie de populaţie tânăra din mediul urban către o populaţie îmbătrânită din mediul rural.  

Eficientizarea reţelei şcolare va trebui să ia în considerare numărul de intrări care vor fi ţinând 

cont de rezultatul acestei analize: spor natural negativ, populaţie îmbătrânită, cât şi un fenomen mai 

recent, dar cu efecte foarte mari asupra populaţiei active din regiune, anume cel al migraţiei externe. 

Privind migraţia internaţională, constatăm că la nivelul judeţului Maramureş, în perioada 2008-2009, 

soldul migratoriu a fost negativ, crescător de la un an la altul, cu ponderea cea mai mare a populaţiei de 

sex masculin, dar crescător pentru ambele sexe la nivelul anului 2009. Cauzele care determină 

fenomenul emigraţiei sunt în cea mai mare parte de ordin economic, dar şi profesional şi social. 

Previziunile privind numărul viitor de clase şi de elevi din sistemul de învăţământ tehnic şi 

profesional vor ţine cont şi de aceste fenomene demografice. Deasemenea  este necesară optimizarea 

alocării resurselor prin concentrarea pregătirii în şcoli  viabile, în paralel cu rezolvarea problemelor de 

acces. 

Previziunile demogafice pentru 2025 nu sunt optimiste, populaţia de vârstă  şcolară şi preşcolaraă cade 

după cum urmează: grupa de varsta 3-6 ani cu 28%, 7-14 ani cu 26, 3% iar grupa 15-24 ani cu 38%. 

Evolutia previzionată a populaţiei structurată pe judetele Regiunii de Dezvoltare  N-V, perioada 2003-

2025, se prezintă astfel: 

egiunea                 
Nord - Vest  perioada 

 

2003 2005 2010 2015 2020 2025 

      

  Sălaj 249,2 246,8 240,0 232,2 223,4 213,7 
  Bistriţa-
Năsăud 319,1 319,1 317,8 314,5 308,8 300,9 

  Satu Mare 372,9 369,8 361,0 350,3 337,1 321,4 
  
Maramureş 519,1 516,3 507,4 494,9 477,9 456,8 

  Bihor 600,3 596,3 584,2 569,0 550,4 528,9 

  Cluj 684,4 678,9 661,3 638,1 610,0 577,9 

 TOTAL  2745 2727,2 2671,7 2599 2507,6 2400 

Evolutia previzionată a populaţiei structurată pe 

judetele Regiunii de Dezvoltare  N-V, perioada 2003-

2025 

 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA DEMOGRAFICĂ. IMPLICAŢII ÎN IPT 

 
În urma analizei datelor privind bilanţul demografic la nivelul judeţului Maramureş, costatăm că 

acesta este influenţat major de sporul natural negativ, dar şi de soldul negativ al migraţiilor, care, după 

1990 a avut ca direcţie principală Uniunea Europeană şi care s-a manifestat atât la nivel naţional, cât şi la 

nivelul Regiunii de dezvoltare de Nord Vest.. 

Consecinţele generate de scăderea demografică generală, cât şi la nivelul judeţului vor avea 

implicaţii deosebite asupra populaţiei în general, dar, mai ales, asupra gestionării şi dezvoltării 

resurselor umane, ca motor al dezvoltării socio-economice şi va necesita investiţii în capitalul uman. 

Sunt de remarcat diferenţele de structură pe medii rezidenţiale pentru grupa de vârstă 0-14 ani. 

La nivelul judeţului Maramureş, structura populaţiei pe grupe mari de vârstă, cu excepţia saltului 

demografic de la nivelul anului 2008,  a înregistrat pentru grupa de vârstă 0-14 ani, o descreştere pe 

perioada 2007-2009, respectiv 1 ianuarie 2010.  Se observă faptul că se menţine un nivel scăzut al 

indicatorului pe acest segment, cu implicaţii asupra evoluţiei şcolare.  Pentru grupa de vârstă 0-14 ani, 

reiese o pondere a populaţiei de vârstă şcolară mai mare în mediul rural, faţă de mediul urban, ceea ce 

insa afecteaza si sistemul educational, copiii din satele izolate intampinand dificultati in participarea la 

formele de invatamant.   

Din analiza dinamicii populaţiei pe grupe mari de vârstă la 1 iulie 2009, reiese faptul că 

populaţia pe grupa vârstei a treia, a înregistrat o creştere spectaculoasă, fiind puternic resimţit 

fenomenul îmbătrânirii demografice. 

Reducerea populaţiei de vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15-64 ani, concomitent cu 

creşterea numerică continuă a populaţiei în vârstă de peste  65 ani, arată pericolul unui deficit de forţă 

de muncă tânără, dar şi necesitatea de personal calificat pentru asistenţă socială şi medicală, care se vor 

avea în vedere la planificarea ofertei educaţionale. 

În perioada 1990-2006, mobilitatea ocupaţională judeţul Maramureş se situa deasupra mediei 

naţionale, cu 43% emigranţi din totalul populaţiei active a judeţului. Deteriorarea standardului de viaţă 

a lucrătorilor din industrie sau pensionării înainte de termen au împins oamenii să caute soluţii 

alternative, fie să se mute la ţară unde agricultura de subzistenţă a devenit o sursă de trai, fie să se 

alăture celor care lucrează în străinătate. Migraţia internă din mediul urban în mediul rural a constituit o 

infuzie de populaţie tânăra din mediul urban către o populaţie îmbătrânită din mediul rural.  

Eficientizarea reţelei şcolare va trebui să ia în considerare numărul de intrări care vor fi ţinând 

cont de rezultatul acestei analize: spor natural negativ, populaţie îmbătrânită, cât şi un fenomen mai 

recent, dar cu efecte foarte mari asupra populaţiei active din regiune, anume cel al migraţiei externe. 

Privind migraţia internaţională, constatăm că la nivelul judeţului Maramureş, în perioada 2008-2009, 

soldul migratoriu a fost negativ, crescător de la un an la altul, cu ponderea cea mai mare a populaţiei de 

sex masculin, dar crescător pentru ambele sexe la nivelul anului 2009. Cauzele care determină 
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de Dezvoltare  N-V, perioada 2003-2025 



 25 

fenomenul emigraţiei sunt în cea mai mare parte de ordin economic, dar şi profesional şi social. 

Previziunile privind numărul viitor de clase şi de elevi din sistemul de învăţământ tehnic şi 

profesional vor ţine cont şi de aceste fenomene demografice. Deasemenea  este necesară optimizarea 

alocării resurselor prin concentrarea pregătirii în şcoli  viabile, în paralel cu rezolvarea problemelor de 

acces. 

 

Concluzii: 

Eficientizarea reţelei şcolare va trebui sa ia în considerare numărul de intrări care vor fi evaluate 

ţinând cont de rezultatul acestei analize: spor natural negativ, populaţie îmbătrânită, populaţia viitoare 

preponderent feminină în anumite zone, de asemenea acel fenomen de deşertificare rurală în anumite 

areale, cât şi un fenomen mai recent, dar cu efecte foarte mari asupra populaţiei active din regiune, 

anume cel al migraţiei externe. Numărul viitor de clase din sistemul IPT va ţine cont şi de toate aceste 

fenomeneprecum si de nivelul la care se va situa economia romaneasca. 

Implicaţiile schimbărilor de la nivel demografic asupra planificării ÎPT din judeţ, şi mai ales 

asupra planificării reţelei şcolare, estimăm că vor fi următoarele: 

▪ Eficientizarea reţelei şcolare trebuie să ţină cont, pe termen scurt – următorii 3-4 ani – de 

schimbările în numărul de intrări ce vor rezulta ca urmare a modificării sporului natural; 

▪ reduceri ale contingentului de vârstă şcolară se vor traduce prin reduceri ale numărului de elevi 

în clase, mai ales pe fondul unei mobilităţi interjudeţene reduse a elevilor;  

▪ nu toţi absolvenţii din sistem vor fi absorbiţi pe piaţa regională, unii dintre ei preferând să plece 

din ţară în căutarea unor oportunităţi de angajare mai atractive. Ca atare, stabilirea calificărilor 

relevante, şi mai ales dimensionarea numărului de clase trebuie să ţină seama şi de asemenea 

pierderi de ieşiri din sistem. O asemenea situaţie se manifestă mai pregnant în profilurile 

construcţii şi lucrări publice, turism şi alimentaţie publică, mecanică, electromecanică sau 

electrotehnică şi automatizări.  

 

Învăţământul pentru elevii cu cerinţe speciale:  

În general, există un număr de principii implicite pe care se bazează includerea corespunzătoare a 

elevilor cu nevoi educaţionale speciale în învăţământul profesional şi tehnic de masă: 

• elevii cu nevoi educaţionale speciale au acelaşi drepturi la o educaţie de calitate ca orice alt elev,  

• sprijinul de care are nevoie o persoană trebuie să fie evaluat în mod corect şi cu înţelegere; 

• prin legătura stabilită cu şcoala unde a învăţat anterior elevul, se pot obţine informaţii pe baza cărora 

se poate planifica sprijinul ce trebuie acordat elevului;  

• trebuie luat în considerare punctul de vedere al elevilor şi al părinţilor acestora;  

• sprijinul oferit este un drept al persoanei care îl primeşte;  

• sprijinul acordat trebuie revizuit periodic pentru a evalua impactul, progresul obţinut de elev şi 

punctul de vedere al elevului, părinţilor şi profesorilor acestuia;  

• se oferă sprijin profesorilor pentru elaborarea unor strategii corespunzătoare de predare şi învăţare, 

în funcţie de cele mai bune practici; 

• fiecare elev, inclusiv cei cu nevoi educaţionale speciale, este diferit; 

• conceptele de „normalitate“ şi „deficienţă“ duc la separare;  

• adolescenţii în vârstă de 16 ani cu nevoi educaţionale speciale au aceleaşi nevoi, interese şi drepturi 

ca orice alt adolescent;  

• toţi elevii, inclusiv cei cu nevoi educaţionale speciale, trebuie să îşi însuşească abilităţile sociale 

generale care îi ajută atât să-şi dezvolte personalitatea, cât şi să obţină un loc de muncă;  

• un curriculum inclusiv oferă niveluri diferite de abilităţi;  

• obţinerea unor competenţe profesionale în conformitate cu standardele se poate realiza treptat;  

• un nivel de calificare se poate obţine în orice interval de timp;  

• evaluarea unei competenţe profesionale se poate realiza în momentul în care persoana respectivă 

este pregătită. 
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Deşi educaţia acestor copii se realizează în continuare cu precădere în unităţi de învăţământ 

special, se manifestă tendinţe remarcabile de includere în învăţământul obişnuit. Asigurarea accesului 

efectiv la educaţie este foarte important, aceasta conferindu-le valorizarea socială de care au nevoie şi 

fiind baza pentru integrarea socială viitoare.  

 

 

2.1.2. Piaţa muncii 
 

3.PROFILUL ECONOMIC LOCAL 

 

3.1. PRINCIPALII  INDICATORI  ECONOMICI 

 

Maramureşul,  ca poziţie geografică, reprezintă poarta de intrare în România dinspre  Uniunea 

Europeană şi Ucraina. Aceast avantaj  îi oferă multe oportunităţi de dezvoltare economică. 

Pentru a valorifica oportunităţile de dezvoltare, judeţul trebuie să-şi dezvolte şi modernizeze 

infrastructura rutieră, feroviară şi  aeriană . 

 Economia judeţului Maramureş este caracterizată drept o economie industrial - agrară, 

specializată în industria uşoară, industrie electronică, construcţii, industrie alimentară şi producţie de 

mobilier.  

 Printre servicii, turismul este un vector important pentru dezvoltarea economiei judeţului 

datorita  potenţialului natural, de valoare ridicată. Deşi interesul şi numărul de turişti este în creştere, se 

simte o lipsă de produse turistice şi lipsa suportului de creare de branduri locale. 

 

3.1.1 Produsul intern brut (PIB) şi valoarea adăugată brută (VAB) 

 

 Analiza dinamicii PIB (produsul intern brut) regional şi local  pe perioada 2000-2006, scoate în 

evidenţă faptul că a avut loc o creştere în  valoare absolută până în anul 2005 ca apoi să scadă în anul 

2006.  

În acelaşi timp, pentru perioada următoare, conform datelor Comisiei Naţionale de Prognoză 

(„Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2014”), 

valoarea produsului intern brut, pentru perioada 2007-2014, în milioane lei, la preturi curente, este 

prognozată a fi în creştere. 

  

Valoarea produsului intern brut 

 

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Maramureş 7012,7 7998,5 7604,7 7908,7 8351,1 9175,8 10099,0 11068,5 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză - Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali 

în PROFIL TERITORIAL până în 2014 

 

Valoarea adăugată brută (VAB) măsoară excedentul valorilor bunurilor şi serviciilor produse 

peste valoarea bunurilor şi serviciilor consumate pentru producţie, reprezentând deci valoarea nou 

creată în procesul de producţie. 

  

Valoarea adăugată brută (VAB) înregistrează o creştere  până în anul 2006, în miliarde lei, la 

preţurile curente. 

miliarde lei (ROL)- preţuri curente 
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Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Nord – Vest               

total  = 84362.5 122516.2 161897.9 215010.1 270093.1 305718 

 

360067 

  

MARAMUREŞ 12299.3 17544.0 23753.5 31360.5 40155.3 45028 

52782 

Sursa : Conturi Naţionale Regionale 2007 şi 2008 

 

3.1.2 Productivitatea muncii 

 

 Productivitatea muncii face parte din categoria indicatorilor utilizării intensive a potenţialului 

uman şi exprimă eficienţa cu care este utilizat personalul angajat de către întreprindere, este o categorie 

economică complexă şi dinamică si reprezintă însuşirea muncii de a crea o anumită cantitate de valori 

de întrebuinţare într-o unitate de timp, reflectând în ultimă instanţă,  eficienţa cu care este cheltuită o 

cantitate de muncă. 

Creşterea gradului de ocupare şi diminuarea dezechilibrelor pieţei muncii sunt legate în 

principal, de sporirea producţiei şi productivităţii pe ansamblul economiei, iar politica naţională de 

ocupare va da rezultatele aşteptate numai în condiţiile conlucrării şi cooperării dintre forţele economice 

şi politice responsabile. 

 

Piaţa muncii în anul 2011 are caracteristici care vin din evoluţiile economice şi sociale ale 

ultimelor decenii.  

La aceasta se adaugă contextul globlal care este unul de criză financiară şi economică 

generalizată pe scară planetară. 

Economia romanească  a cunoscut în ultimele două decenii transformări structurale profunde cu 

efecte extrem de puternice in plan social. Procesul de restructurare a schimbat radical configuraţia 

economică a societăţii romaneşti. Economia de piaţă concurenţiala a facut să se restrângă, uneori pâna 

la dispariţie, ramuri care, în trecut aveau pondere importantă, cum ar fi industria miniera, siderurgică, 

metalurgică, industria constructoare de maşini. Aceste ramuri s-au situat în permanenţă in afara 

economiei concurenţiale neputând supravieţui decât cu preţul unor imense redistribuiri pe seama 

banului public sau a consumatorilor publici şi privaţi. 

Restrângerea activităţilor în ramurile pe care le-am amintit, a avut, ca o consecinţă indirect, 

dispariţia unui mare număr de locuri de muncă şi eliberarea masivă de forţă de muncă, îndeosebi în a 

doua jumătate a deceniului trecut. 

Una dintre priorităţile Strategiei Europa 2020 se referă la creşterea favorabilă incluziunii. 

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

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

Ţinta 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). Strategia Europa 2020 va utiliza instrumentele prevăzute prin Strategia Europeană privind 

Ocuparea Forţei de Muncă, inclusiv liniile directoare privind ocuparea forţei de muncă adoptate anual. 

Obiective de guvernare in România 

1. Echilibrarea pieţei muncii şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă. 

2. Creşterea gradului de flexibilitate a pieţei muncii. 

3. Întărirea dialogului social la toate nivelurile în scopul creşterii aportului acestuia la dezvoltarea 

economică şi socială. 

Direcţii de acţiune 

• Creşterea gradului de ocupare la minimum 65%, până în anul 2014. 

• Creşterea participării la formarea profesională la minimum 7% din populaţia în vârstă de muncă 

între 25-64 de ani;  

• susţinerea înfiinţării şi funcţionării comitetelor sectoriale. 
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Piaţa muncii din România a suferit transformări majore în contextul procesului de restructurare 

economică manifestate prin reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate, menţinerea şomajulu ila 

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

de lungă durată. 

Piaţa muncii din regiunea Nord-Vest reflectă în mare tendinţele de la nivel naţional. 

Dezechilibrele provocate de procesul de restructurare a economiei româneşti, au dat şi în judeţul 

Maramureş o noua dimensiune problemei adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei. 

În momentul de faţă, pentru caracterizarea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă din România 

se utilizează doua serii de date statistice diferite: Balanţa forţei de muncă (BFM ) şi Ancheta asupra 

forţei de muncă în gospodarii (AMIGO). Indicatorii statistici din cele două serii de date nu sunt 

comparabili deoarece metodele de colectare, unele definiţii şi metode de calcul sunt diferite. Pe de altă 

parte, doar analiza datelor din ambele serii poate oferi o imagine completă şi reală asupra pieţei muncii 

din România. 

 BFM permite comparabilitatea teritorială, la nivel naţional, pe regiuni şi pe judeţe. AMIGO 

asigură comparabilitatea la nivel naţional între regiunile de  dezvoltare şi compatibilitatea cu statistica 

europeană (EUROSTAT). 

Participarea la forţa de muncă - PRINCIPALII INDICATORI AI FORŢEI DE MUNCĂ 

1. Rata de ocupare, rata de activitate in România, NV şi  Maramureş 

Situaţia comparativă a principalilor indicatori ai pieţei muncii, conform datelor din AMIGO, este 

prezentată în tabelul de mai jos . 

  RO 
Regiunea 

N-V 

Jud. 

Maramures 

Resurse 
de muncă 

- mii pers. 13875.9 1750.1 329.5 

Populaţia 

ocupata 

civilă - 

mii pers. 8410.7 1156.5 195.3 

Şomeri 
înregistraţi 

- mii pers. 709.4 84.1 13.3 

Populaţia 

activa 
civilă - 

mii pers. 9120.1 1240.6 208.6 

Populaţia 
în 

pregătire 

prof. şi 
alte categ. 

de pop. în 

vârstă de 
muncă - 

mii pers. 4755.8 509.5 120.9 

*)  Rata 

de 
activitate 

a 

resurselor 
de muncă 

% 65.7 70.9 63.3 

**) Rata 

de 
ocupare a 

resurselor 

de muncă 
% 60.6 66.1 59.3 

***) Rata 

şomajului 
înregistrat 

% 7.8 6.8 6.4 

Tabel 4.1 
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 Rata de ocupare  în 2009, in judeţul Maramureş este cu 1,3 puncte procentuale sub media 

naţională, cu 6,8 puncte procentuale mai mica fata de regiunea N-V,  cu 7,6 puncte procentuale faţă de 

media europeană (UE-27), şi cu 15,7% procente mai mică decât obiectivul UE pentru  2010. 

Menţinerea la nivel relativ ridicat a populaţiei active din regiune se datorează faptului că nu a 

fost puternic afectată de dezechilibrul economic din acea perioadă. Mai mult decât atât, resursele 

naturale ale regiunii au permis o continuare a activităţilor existente, astfel încât populaţia a rămas în 

câmpul muncii, iar rata de activitate nu a fost afectată. 

2. Şomerii inregistrati şi şomajul de lungă durată  

Pe piaţa muncii se observa o tendinţă generală de crestere  a numărului de şomeri înregistraţi la 

agenţiile judeţene. Aceasta tendinţă a fost mai accentuata până în 2009 datorita instalarii crizei 

economice, ca deja incepand cu 2010 a sa aiba un trend descendent. La nivelul judeţului Maramureş  

numărul şomerilor în 2009 a fost de 13.282 reprezentând 15,78% din numărul şomerilor din regiunea 

NV ca sa scada deja in 2010 la 12.490 dar cu o reprezentativitatae mai mare in regiunea NV 17,12%, 

fata de 2009. 

Se observă creşterea ponderii femeilor în numărul total al şomerilor, de 39,96 în 2007 la 43,93% 

în 2010. Intre 2011 si 2013 se  observa o crestere a  somajului,fapt datorat unei acute crize a locurilor de 

munca pt persoane calificate in anumite domenii.  

Evoluţia ponderii şomerilor de lungă durată (peste 12 luni) peste 25 de ani în numărul 

total de someri 

Urmărind această evoluţie în judeţul Maramureş în perioada 2007-2010 se remarcă o creştere a 

acesteia de la 12,8% în 2007 la 17,1% în 2008 după care urmează o scădere la 6,7% în 2010. 

 Şi pentru femei aceasta pondere a cunoscut o creştere de la 12,8% în 2007 la 17,1% în 2008, ca 

în 2010 sa coboare la 6,7% . 

Sursa: Prelucrare după date furnizate de ANOFM 

 

3. Rata şomajului  

Evoluţia  ratei şomajului la nivelul judeţului Maramureş  îşi menţine trendul crescator odată cu 

debutul crizei economice din 2008.În Maramureş in 2009,  rata şomajului este mai mică  cu 0,4 pp  faţă 

de cea a regiunii de NV, dar mai mică cu 1,4% faţă de cea înregistrată la nivelul ţării.  

 

 

 Evoluţia Ratei şomajului (%) 

 

   

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

România 8,4 7,4 6,3 5,9 5,2 4,0 4,4 7,8 

Regiunea 

N-V 

6,8 5,4 4,2 4,1 3,6 2,9 3,3 6,8 

Maramureş 6,5 5,4 4,6 4,5 4,0 3,5 3,7 6,4 

Sursa:  INS  – Anuar Statistic  şi  “Forţa de muncă în România. Ocupare şi Şomaj”. 

 

4. Structura populaţiei ocupate civile pe principalele activităţi ale economiei 

     În Maramureş populaţia ocupată a scăzut în perioada 2007- 2010 cu 0,6 puncte procentuale. 

Populaţia ocupată (mii persoane) 

 

Anul 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total 197 217,1 200,1 197,6 198,6 191,1 198,0 

   

 

Populaţia ocupată  pe sectoare de activitate prezintă evolutiv,  două tendinţe:  
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- de scădere a efectivelor în agricultură  şi  în industrie şi de  creştere în construcţii si servicii 

pana in 2008 pe urma scade în 2009 datorită atragerii unui număr mare de investitori şi 

dezvoltării sectorului economic privat (în special a IMM-urilor). 

 

 

 Sectoare 

ale economiei 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Agricultură 44,0 45,0 40,1 38,1 37,2 36,7 37,1 

Industrie 23,8 23,4 24,1 23,6 23,3 24,1 23,5 

Construcţii 2,9 2,7 3,1 3,7 4,3 6,1 5,5 

Servicii 29,3 28,8 32,6 34,7 35,3 33,2 33,8 

                                                          Sursa: INS 

 

             ALŢI  INDICATORI  DE  PE PIAŢA MUNCII 

 

Un studiu despre costurile muncii şi despre indicii de preţuri de consum indică faptul că sunt 

necesare câteva schimbări în cadrul sistemului de producţie şi plată (indicând că în viitorul apropiat 

câteva domenii de activitate se vor afla sub o presiune puternică). Sectorul agricol şi cel al industriei 

textile şi pielăriei vor suporta câteva schimbări din cauza presiunii exercitate de către muncitori în 

contextul creşterii continue a preţurilor. În ultimii doi ani, în România s-a constatat o creştere reală 

negativă a salariilor, ceea ce pare a fi un aspect îngrijorător în comparaţie cu creşterile reale de salariu 

înregistrate în alte ţări europene. În ultimii ani au apărut noi locuri de muncă, ceea ce a dus la apariţia în 

nomenclatoare a noi meserii cerute pe piaţa mereu în schimbare a forţei de muncă.  

 

            INFORMAŢII PARŢIALE 

 

• Calificarea de nivel înalt  

Studiile realizate pe piaţa muncii reflectă fluctuaţia mare de personal în întreprinderile care 

necesită forţă de muncă bine pregătită şi specializată şi ne oferă indicii în ceea ce priveşte nivelul scăzut 

de specializare în domeniile respective. Aceste informaţii sunt importante pentru planificarea şcolară.  

Cursurile de calificare oferite de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă vin în 

sprijinul tinerilor absolvenţi, în sensul că, dacă aceştia nu se încadrează în muncă după absolvire, pot să 

se înscrie în evidenţele agenţiilor şi pot urma cursuri gratuite suportate din fondul bugetului pentru 

asigurările de şomaj. De asemenea, dacă se încadrează în muncă imediat după absolvire şi doresc să 

urmeze cursuri de calificare sau recalificare, din acelaşi fond se acoperă parte din cheltuielile de 

şcolarizare necesare pentru urmarea cursurilor organizate de către agenţii, cealaltă parte fiind suportată 

de către agentul economic angajator. Totusi se observa un fenomen care aduce nemultumiri in randurile 

corpului profesoral : efectuarea unor cursuri de perfectionare care nu au corespondent in nivelul de 

salarizare al  cadrelor didactice 

Un studiu asupra situaţiei economice şi sociale din Uniunea Europeană a identificat unele caracteristici 

ale deficitului de ocupare a forţei de muncă. Acestea sunt: 

▪ capcana serviciilor – UE are un nivel mult mai scăzut al angajării în sectorul serviciilor; mare 

parte din absolventii de liceu fiind atrasi de mirajul unui serviciu in UE 

▪ capcana generată de gen – numai jumătate din femeile din UE sunt angajate, faţă de două treimi 

din SUA;  

▪ capcana vârstei – rata angajării în grupa de vârstă 55-65 de ani este scăzută;  

▪ şomajul structural pe termen lung – aproape jumătate din cei aflaţi în afara pieţei muncii sunt în 

şomaj de mai mult de un an;  

▪ dezechilibrul pieţelor regionale – şomajul este cel mai ridicat în regiuni specifice mai puţin 

dezvoltate, regiuni periferice de declin industrial.  
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Analiza modului în care şcoala trebuie să răspundă în mod dinamic şi flexibil cererilor în 

schimbare ale comunităţii locale şi regionale 

Piaţa muncii în Romania continuă să fie instabilă, ca o consecinţă directă a perioadei de 

tranziţie. Astfel, rata şomajului, rata de ocupare, raportul de dependenţă economică  au evoluţii 

oscilante. La momentul actual se înregistrează un deficit de forţă de muncă calificată, pentru domenii 

care pana in 1989 reprezentau  apanajul clasei de mijloc, ceea ce impune adoptarea unor strategii de 

redresare a situaţiei de « criză » în care se află piaţa muncii. Guvernul României trebuie sa gaseasca 

solutii pentru a revigora  sectoare ale economiei care ar crea locuri de munca pentru  absolventii de 

scoli profesionale sau licee tehnologice. Acest aspect ar putea preintampina migrarea masiva a fortei de 

munca in occident.  Intr o alta ordine de idei determinarea acestor tineri  de a reveni în ţară este scăzută, 

întrucât stimularea financiară rămâne la cote reduse. 

Statisticile arată că, după nivelul de instruire, şomajul predomină în rândul persoanelor cu 

pregătire liceală, urmând grupul absolvenţilor de şcoli profesionale. 

Analizele socio-economice ale potenţialului de dezvoltare şi ale problemelor existente arată că 

în procesul creării şi consolidării unor structuri economice regionale competitive există premise 

favorabile şi elemente pentru reluarea şi accelerarea proceselor de creştere în anii viitori.  

Creşterea economică are un suport fundamental în sectorul particular. Întărirea capacităţii 

concurenţiale a sectorului privat este o prioritate esenţială în perioada 2007-2013 şi ea are ca efect 

apariţia unor noi locuri de muncă. În contextul descris, se afirmă tot mai mult mobilitatea profesională. 

Ea presupune o adaptare continuă a structurilor de formare profesională iniţială şi continuă la cerinţele 

pieţii muncii, precum şi o dezvoltare a resurselor umane.  

În regiunea de dezvoltare NV,  se identifică în mod clar următoarele probleme în domeniul 

resurselor umane: 

- încă există deficit de locuri de muncă, şomaj de nivel mediu, dar în acelaşi timp utilizarea 

redusă a potenţialului de forţă de muncă; 

            - dacă în anii anteriori  se putea vorbi despre slaba informare asupra meseriilor cerute de piaţă şi 

a posibilităţilor de calificare, acum acest lucru nu mai este valabil. Dovadă sunt acţiunile organizate 

pentru absolvenţi şi persoane adulte aflate în şomaj de lungă durată, dar la care participarea acelora 

direct interesaţi a fost mai mult decât redusă, chiar insignifiantă; aceasta deoarece locurile de muncă din 

ţară nu mai sunt atractive pentru aceştia.  

- absenţa practicii sistematice de îmbinare între muncă şi învăţare continuă  

- disponibilitate redusă a persoanelor în vârstă pentru activităţi cu program flexibil; 

- atenţie redusă faţă de nevoile întreprinderilor mici şi mijlocii de calificare, în cadrul diferitelor 

tipuri formale de calificare; 

- conţinutul programelor de calificare nu corespunde, de cele mai multe ori, cu cerinţele 

întreprinderilor. 

Răspunzând acestor necesităţi şi constrângeri,  şcoala va contribui la o mai bună adaptare la 

cerinţele pieţei muncii prin : 

- proiecte finanţate de UE, de învăţare de-a lungul vieţii şi dezvoltare a resurselor umane, depuse 

de şcoală, care ar putea aduce o valoare adăugată conceptului de « revenire permanentă în şcoală » ;  

- stimularea formării continue; 

- sprijin acordat tinerilor pentru dobândirea capacităţii de adaptare în contextul afirmării  

mobilităţii profesionale şi mobilităţii muncii; 

- participarea elevilor la un program de dezvoltare a abilităţilor de comunicare, inclusiv  de 

utilizare a sistemelor informatice pentru a le facilita accesul la piaţa forţei de muncă. 

Prioritatea şcolii este îmbunătăţirea gradului de ocupare a forţei de muncă prin aplicarea 

programelor de dezvoltare personală (consiliere în carieră) şi formare profesională, fapt care va spori 

gradul de adaptabilitate a tinerilor la structura şi dinamica pieţei muncii din zona oraşului  Târgu Lăpuş 

şi Regiunea Nord-Vest. 

Şcoala noastră îşi propune să crească şansele tinerilor de a ocupa un loc de muncă şi mai ales să 

schimbe mentalitatea acestora în ceea ce priveşte mobilitatea profesională, mobilitatea muncii şi 
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dezvoltarea personală. 

Liceul Tehnologic Grigore Moisil  dezvoltă strategiile de ocupare,  căutare şi păstrare a unui loc 

de muncă, familiarizând elevul cu tehnica modernă (computer, internet) precum şi marketingul personal 

(interviul de ocupare a unui loc de muncă), prin orele de educaţie antreprenorială prevăzute în 

curriculum şi cele consiliere desfăşurate în cabinetul psihopedagogic de.  

Elevii vor reuşi la sfârşitul şcolii, nu numai să acceseze informaţia  referitoare la un loc de 

muncă, dar şi să-şi actualizeze cunoştinţele privind conceperea unei scrisori de intenţie, a unui CV sau 

abordarea unui interviu, ţinând cont de competenţele şi abilităţile obţinute prin formare de-a lungul 

şcolarizării. 

Liceul Tehnologic Grigore Moisil  împreună cu partenerii locali va desfăşura o activitate 

continuă şi permanentă în vederea instruirii elevilor, mai ales pentru cei din anii terminali. 

Şcoala va oferi tinerilor absolvenţi un pachet coerent de servicii, cât şi posibilitatea dezvoltării 

acestuia prin adăugarea de noi servicii (medierea locurilor de muncă, consultanţă pentru începerea unei 

activităţi independente sau demararea unei noi afaceri). 

Consultarea planurilor de dezvoltare regională şi a domeniilor în care şcoala noastră realizează 

formarea profesională 

Analizând şi evaluând posibilităţile altor şcoli de profil din judeţ şi regiunea de Nord-Vest, s-a 

constatat că şcoala noastră are în acest moment un bun potenţial uman (cadre didactice calificate, 

specialişti în domeniu) şi o dotare optimă, fiind totuşi necesară (re)amenajarea şi dotarea unor ateliere 

şcoală.Pana in prezent doar in domeniul textile existand un atelier scoaal bine dotat ,pus la dispozitie de  

agentul economic cu care institutia noastra are contract de coalborare. Este evident faptul că o dotare 

modernă, de înalt grad de tehnicizare şi o utilizare eficientă a laboratoarelor şi atelierelor astfel utilate, 

nu poate conduce decât la o excelentă formare profesională, la dobândirea abilităţilor şi competenţelor 

de bază în practicarea viitoarei meserii. 

Realizarea unor contracte de parteneriat între şcoală şi principalii agenţi economici din zonă în 

vederea efectuării stagiilor de practică în ateliere special amenajate la unităţile partenere determină 

primii pasi in optimizarea formarii profesionale a elevilor. 

Se impune optimizarea ofertei de formare profesională iniţială prin eliminarea paralelismului 

nejustificat în oferta de formare profesională iniţială pentru şcoli apropiate.  

 

 

        2.2. AUTOEVALUAREA INTERNĂ  
 

            Analiza standardelor de pregătire profesională 

Analizând standardele de pregătire profesională şi ajungând la concluzia că în cadrul şcolii 

noastre trebuie dezvoltată o cultură în cadrul căreia profesorii să înceapă să accepte faptul că practica 

predării trebuie sa fie un proces dinamic, în care regula este îmbunătăţirea continuă a calităţii, s-a decis 

în cadrul consiliului profesorilor, ca în anii şcolari viitori să se diversifice paleta de domenii 

ocupaţionale, care să fie cât mai atractive pentru elevi.   

Plecând de la diversificarea strategiilor de predare, corespunzătoare stilurilor individuale de 

învăţare, s-a constatat că este necesară o dotare corespunzătoare nevoii elevilor de a-şi face remarcate 

deprinderile de utilizare  a echipamentelor de lucru, de a-şi pune în aplicare cunoştinţele teoretice prin 

mânuirea aparatelor şi realizarea practică a diferitelor ansambluri.   

Analiza consiliului profesoral şi a echipelor formate pe discipline  a dus la concluzia că 

putem face o oferta educaţională pertinentă pentru anii şcolari care vor urma, având în vedere dotarea 

existentă în şcoală, dotările pe care le avem în vedere precum şi dotările agenţilor economici – parteneri 

ai Liceului Tehnologic „Grigore C. Moisil” 

 Ca urmare, meseriile oferite absolvenţilor de gimnaziu vor fi dintre cele mai 

atractive.Institutia noastra trebuie sa si diversifice oferta educationala tinand cont de cererea de forta de 

munca de pe piața interna 
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2.2.1. Predare- învăţare 
 

 

 

 

Promovabilitatea la sfârșitul semestrului II 

Unitatea 

şcolară 

Nr.elevi  

Corigenţi/repetenţi/situaţia 

neîncheiată 

Promovaţi Promovabilitate 

% 

 

Liceul 

Tehnologic 

,,Grigore 

Moisil” 

 

 

916 

 

224 

 

809 

 

78,31% 

Înv. 

Preșcolar 

42 0 42 100% 

Înv. 

Primar 

340 6 334 98,23% 

Înv. 

Gimnazial 

 152 34  118 77,63% 

Înv. Liceal  

zi / seral 

 240  35  205 85,41% 

 Înv. 

profesional 

143 40  103 72,07% 
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Situaţia abandonului școlar 

 

 

Unitatea şcolară Nr.elevi Nr. elevi aflaţi în situaţia de abandon 

școlar 

Total Mediu 

rural 

Mediu 

urban 

 

Liceul Tehnologic 

,,Grigore Moisil” 

 

 

916 

 

2 

 

2 

 

- 

Înv. Preșcolar 42    

Înv. Primar 340 1 1 - 

Înv. Gimnazial  152 1 1 - 

Înv. Liceal  zi / 

seral 

 240 - - - 

 Înv. profesional 143 - - - 
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Încheierea situaţiei la învăţătură 

Unitatea şcolară Nr.elevi Nr. Elevi cu situaţia 

neîncheiată la 

sfârșitul sem. II 

 

Liceul Tehnologic 

,,Grigore Moisil” 

 

 

916 

 

39 

 

Înv. Preșcolar 42 0 

Înv. Primar 340 0 

Înv. Gimnazial  152 2 

Înv. Liceal  zi / seral  240 27 

 Înv. profesional 143 10 
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            2.2.2. Succesele elevilor – an şcolar 2018-2019 
 

ACTIVITATEA  DE PERFORMANŢĂ 
TABEL NOMINAL CU ELEVII PARTICIPANȚI LA ETAPA NAȚIONALĂ  

A OLIMPIADELOR ŞI CONCURSURILOR ŞCOLARE  

ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Clasa 

(în 

anul 

şcolar 

2018-

2019) 

Unitatea de 

învăţământ 
Localitatea Olimpiada 

Premii şi 

menţiuni 

(MEN, 

mentiuni 

speciale, 

premii 

speciale) 

Medalie 

Calificare 

Lot 

Naţional 

Numele 

profesorului 

pregătitor 

1.  
CICEU 

RAFAEL 
VIII 

 Liceul 

Tehnologic 

„Grigore C. 

Moisil” 

 Brăila 

Olimpiada de 

Geografie- 
faza națională 

 NU NU NU 
Prof. Vaida 

Dorin 

2.  
BUDA 

CRISTINA 
XII 

Liceul 
Tehnologic 

„Grigore C. 

Moisil” Iași 

Simpozionul 
Internaţional 

“ Turismul-

conexiuni 
istorice, 

culturale şi 

economice” 

Premiul I NU NU 
Prof. Cosma 

Marta 

3.  ȘANTA PAUL VI 

Liceul 

Tehnologic 

„Grigore C. 
Moisil” 

Baia Mare  

Concursul 

Național 

„Terra” mica 
olimpiadă de 

geografie 

Premiul II NU NU 
Prof. Vaida 

Dorin 

4.  
NODIȘ 
BIANCA 

VII 

Liceul 
Tehnologic 

„Grigore C. 

Moisil” 

Baia Mare 

Concursul 
Național 

„Terra” mica 

olimpiadă de 

geografie 

NU NU NU 
Prof. Pop 

Ioan Dorin 

5.  POP KARINA III 

Liceul 

Tehnologic 

„Grigore C. 
Moisil” 

Iași 

Concursul 

Național,, 

Nașterea 

Domnului – 

Renaștere 

bucuriei” 

Premiul I NU NU 
Prof. Pop 
Mariana 

6.  
ȘLIAM 
DIANA 

III 

Liceul 

Tehnologic 

„Grigore C. 
Moisil” 

Iași 

Concursul 

Național,, 

Nașterea 

Domnului – 

Renaștere 

bucuriei” 

Premiul I NU NU 
Prof. Pop 
Mariana 

7.  
PĂRĂUAN 

FRANCESCA 
VI 

Liceul 
Tehnologic 

„Grigore C. 

Moisil” 
Iași 

Concursul 
Național,, 

Nașterea 

Domnului – 

Renaștere 

bucuriei” 

Premiul II NU NU 
Prof. Pop 

Mariana 

8.  
PLOSCARIU 

IOANA 
VII 

Liceul 
Tehnologic 

„Grigore C. 

Moisil” 
Iași 

Concursul 
Național,, 

Nașterea 

Domnului – 

Renaștere 

bucuriei” 

Premiul II NU NU 
Prof. Ciceu 

Cristina 

9.  
CICEU 

MIHAIL 
I 

Liceul 
Tehnologic 

„Grigore C. 

Moisil” 
Iași 

Concursul 
Național,, 

Nașterea 

Domnului – 

Renaștere 

bucuriei” 

Premiul I NU NU 
Prof. Ciceu 

Cristina 

10.  
FILIP 

CRISTIAN 
VII 

Liceul 

Tehnologic 
„Grigore C. 

Moisil” 
Iași 

Concursul 

Național,, 
Nașterea 

Domnului – 

Renaștere 

bucuriei” 

Premiul 

III 
NU NU 

Prof. Ciceu 

Cristina 
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11.  
STAN 
NICOLAE 

I 

Liceul 

Tehnologic 

„Grigore C. 
Moisil” 

Iași 

Concursul 

Național,, 

Nașterea 

Domnului – 

Renaștere 

bucuriei” 

Premiul 
special 

NU NU 
Prof. Ciceu 

Cristina 

12.  
HOJDA 

PATRICIA 
VII 

Liceul 
Tehnologic 

„Grigore C. 

Moisil” 
Iași 

Concursul 
Național,, 

Nașterea 

Domnului – 

Renaștere 

bucuriei” 

Premiul 

special 
NU NU 

Prof. Pop 

Mariana 

13.  
MAN 

DORINA 
IX 

Liceul 
Tehnologic 

„Grigore C. 

Moisil” 

- 

Concursul 

național,, 

Cărticica 

mea de 

suflet” 

 

Mențiune NU NU 
Prof. Pop 

Mariana 

14.  POP SORINA V 

Liceul 
Tehnologic 

„Grigore C. 

Moisil” 
Iași 

Concursul 
Național,, 

Nașterea 

Domnului – 

Renaștere 

bucuriei” 

Premiul 

III 
NU NU 

Prof. Pop 

Mariana 

15.  
PĂRĂUAN 

FRANCESCA 
VI 

Liceul 

Tehnologic 
„Grigore C. 

Moisil” 

- 

Concursul 

regional,, 
Vestitorii 

bucuriei 

Învierii” 

Premiul II NU NU 
Prof. Pop 

Mariana 

 

TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIAȚI LA OLIMPIADELE  ȘI CONCURSURILE 

JUDEȚENE 

DIN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Clasa  Olimpiada / Concursul Premiul 
Numele profesorului 

pregătitor 
Observaţii 

1. CICEU RAFAEL VIII 

Olimpiada de Geografie- 
faza județeană 

I Prof. Vaida Dorin  

2. RUS OANA XI 

Olimpiada județeană de 

tehnologii 
II 

Prof. Cosma Marta și 

Danciu Lenuța 
 

3. BUDA CRISTINA XII 

Olimpiada județeană de 

tehnologii 
III 

Prof. Cosma Marta și 

Danciu Lenuța 
 

4. STAN CASIAN VIII 

Olimpiada de Geografie- 
faza județeană 

MENȚIUNE 

 
Prof. Vaida Dorin 

 

5. ȘANTA PAUL VI 

Concursul Național 

„Terra” mica olimpiadă de 

geografie I 

Prof. Vaida Dorin 

 

6. NODIȘ BIANCA VII 

Concursul Național 

„Terra” mica olimpiadă de 
geografie MENȚIUNE Prof. Pop Ioan Dorin  
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7. BOGA IONUȚ VII 

Concursul Național 

„Terra” mica olimpiadă de 

geografie MENȚIUNE Prof. Pop Ioan Dorin  

8. 
GERGELY 

DIANA 
IX 

Olimpiada de religie-faza 

județeană 
II Prof. Pop Mariana   

 

Participări la alte concursuri școlare: 

• Comper-comunicare  

• Comper-matematică  

• Lumina Math   

• Pașaport pentru cultură – Limba română (gimnaziu); 

• Scrie și tu o poveste reușită – Limba română (gimnaziu) 

• Concursul de matematică „Tinere speranțe” – catedra de matematică 

 

 

 

PARTENERIATE INSTITUȚIONALE 

 

• Parteneriat cu Poliția Orașului Târgu Lăpuș 

• Parteneriat cu Jandarmeria județului Maramureș 

• Parteneriat cu Primăria Orașului Târgu Lăpuș 

• Parteneriat cu Protopopiatul Ortodox 

• Parteneriat cu ITM Maramureș 

• Parteneriat cu AJOFM Maramureș 

• Parteneriat cu CCD 

• Parteneriat cu Junior Achievement România 

• Parteneriat cu Univ. Tehnică Cluj Napoca 

• Parteneriat cu UBB Cluj Napoca 

• Parteneriat cu Univ de Nord Baia Mare  

• Parteneriate cu agenții economici 

• Parteneriat cu ESCO+ Târgu Lăpuș 

• Parteneriat cu CJ Maramureș 

• Parteneriat cu Univ. „Transilvania” Brașov 

 

PARTENERIATE ȘCOLARE 

 

• „Acord de parteneriat cu librăria Galaxia Gutenberg” - Prof. înv. primar. Sas Sanda 

• „Acord de parteneriat cu Clubul Elevilor-muzică” - Prof. înv. primar. Sas Sanda 

• „Acord de parteneriat cu Clubul Elevilor-muzică” - Prof. înv. primar. Ionce Veronica 

• „Acord de parteneriat cu Clubul Elevilor-muzică” - Prof. înv. primar. Pop Camelia 

• „Acord de parteneriat cu Clubul Elevilor-muzică” - Prof. înv. primar. Panait Anca 

• „Acord de parteneriat-Cercul de Protectia Mediului” - prof. înv. primar Iacob Ramona 

• „Acord de parteneriat-Cercul de Protectia Mediului” - prof. inv. primar Chermezan Adriana 

• „Prietenie între copiii de la sat și cei de la oraș”- prof. înv. primar Ionce Veronica 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

 

• “Magia cărților”- continuarea Proiectului educațional Cartea personajelor îndrăgite – prof. 

înv. primar Sas Sanda 

• „Podoabe pentru brad” – expoziţie cu vânzare 

 - antrenarea elevilor în activităţi extracurriculare şi cu conţinut filantropic ( ,,Dăruind vei dobândi”) – 

prof.Pop Mariana 

• Activitate cultural-artistică “Mihai Eminescu mai aproape de noi”-prof. înv. primar 

• Proiect tematic  „Cărticica pentru mama mea” – înv. Ionce Veronica 

• „Actor pentru o zi” – scenetă ,,Soacra cu trei nurori” – clasa a II-a A – înv. Panait Anca 

• Metodologia DIGITALES  sau cum să creezi o povestire digitală de succes – prezentarea 

filmelor realizate în cadrul cursului organizat de Biblioteca Județeană ,,Petre Dulfu -Înv. Pop 

Camelia,Înv. Ionce Veronica,Înv. Hereș Ana Maria,Înv. Panait Anca,Înv. Coroian Maria, Înv. 

Sas Sanda 

• Realizarea unor proiecte educaţionale cu elevii  elevii din cls XI A, cum ar fi    PROIECTUL 

INTERNAŢIONAL DECERCETARE ŞI PREGĂTIRE EXTRA-CURRICULARĂ A 

STUDENŢILOR ŞI ELEVILOR  “WORKSHOP INTERNAŢIONAL DE DESIGN 

EXPERIMENTAL” desfăşurat la Tg.Lăpuş în perioada 13-20 mai 2018, precum şi în perioada 

18-20 noiembrie 2018, la Brasov-prof COSMA MARTA 

• Danciu Lenuţa-Coordonator în proiectul educațional ”Ziua internatională a voluntariatului” - 

actiuni de voluntariat cu vizită la persoanele vârstnice de la  Centru de Asistență Socială-Tg. 

Lăpuș, perioada: 4-5 decembrie 2018 

• Organizarea unui eveniment de leadership pentru elevii  clasei  XI-a A:”Inițiativă globală 

pentru tineri”-John Maxwell Team,  pe teme de dezvoltare personală, activitate  desfasurată în 

sala de clasă în cadrul Școlii Altfel, la data de 16.04.2019 

• Participarea în calitate de colaborator a prof. DANCIU LENUŢA, cu elevii clasei XI-a A  in 

workshop-ul ”Thinking about rural and local spirit-The poetry of wooden 

environment”(Design în lemn), organizatorii evenimentului fiind Universitatea 

”Transilvania”din Brasov si New Design University-Austria, locația: Tg Lapus, perioada:12-20 

mai; 

• internaționale E-TWINNING – ”A musica pelo mundo”în parteneriat  cu Agrupamento de 

Escolas Josela de Obidos, Spania, ” Langue, vie et spiritualite” , ”JA.Este afacerea mea! și 

proiectul ” Erasmus+ IT” s my Future ”- Junior Achievement  Romania derulat în parteneriat 

cu MEN” 

• naționale ” Școala de bani pe roți”-Camionul FLIP- în parteneriat cu BCR, ” Ziua ștafetei ” în 
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parteneriat cu Fundația Terre des Hommes Elveția, județene ” Biblioteca- o lume a cărților ” în 
parteneriat  cu Biblioteca județeană ” Petre Dulfu ” Baia Mare, locale ”Noi și cei mici ” derulat 
în parteneriat cu ”Grădinița cu program prelungit” Târgu Lăpuș. 

• Festivalul colindelor - ediția a XII-a; 

• Festivalul datinilor de iarnă/ 18 decembrie 2018/ Casa de Cultură 

• în perioada 15- 18 iunie 2019, m-am implicat în organizarea şi desfăşurarea ediţiei a XIV-a, a 

Taberei creştine ,, Dragoste şi prietenie”, Alba Iulia 

• SIMPOZIONUL INTERNATIONAL Valențe formative ale activităților extracurriculare și 

de parteneriat- Iași 2017-Ciceu Cristina; 

• Conferința Națională CULTURĂ,SPIRITUALITATE ȘI IDENTITATE NAȚIONALĂ ÎN 

CONTEXTUL GLOBALIZĂRII-Ciceu Cristina 

• Valentine's Day, Mother's Day, Earth's Day, Shakespeare's Day, - limba engleză 

• Ziua Europei – Comisia profesorilor de limbi modern și comisia „Om și societate” 

• Ziua Francofonie și La journee de la Terre – limba franceză 
 

 

 

2.2.3. Analiza portofoliului de produse 
 

Performanţa şi calitatea nu se pot realiza fără o resursă umană competentă. În acest context, 

recrutarea, selecţia, perfecţionarea profesională capătă noi dimensiuni legate de actualitatea 

problematicii.  

Nu serveşte la nimic implementarea sistemului de management al calităţii, al dezvoltării 

instituţionale, de implementare al unui PAS realizat în conformitate cu toate documentele recomandate, 

dacă angajaţii nu sunt pregătiţi pentru acestea. Organizaţiile care au reuşit să implementeze aceste 

sisteme sunt cele care au avut mesaje clare privind necesitatea schimbării. Aceste organizaţii au 

transformat vechile servicii de personal în departamente de resurse umane cu activităţi performante de 

recrutare, selecţie, evaluare, formare.  

Conducerile ISJ şi CCD au comunicat permanent cu directorii şcolilor, astfel încât aceştia au 

înţeles de ce organizaţia nu-şi poate permite să rămână la nivelul performanţelor existente, au înţeles 

avantajele şi dezavantajele schimbării şi nevoile unei noi politici de personal. 

Evident, la nivelul actualelor instituţii de învăţământ, nu se poate discuta despre existenţa 

unui serviciu de personal adecvat noilor cerinţe ale sistemului de management. 

Dacă se are în vedere că nici sistemul naţional de educaţie, nici activitatea de recrutare / 

selecţie de personal în sistem nu asigură în totalitate performanţa personalului, se impune ca tocmai 

instituţia de învăţământ să-şi stabilească drept prioritate dezvoltarea resurselor umane, după ce în 

prealabil, a realizat anasamblul de activităţi privind aprecierea acestora în cadrul gestiunii carierelor.  

Pentru a face faţă nevoilor de moment ale şcolii, dornică să implementeze sistemul de 

management al dezvoltării instituţionale, Consiliul responsabililor comisiilor metodice se poate constitui 

(prin natura înregistrărilor referitoare la personalul din subordine şi a acţiunilor întreprinse) într-un 

veritabil DEPARTAMENT DE FORMARE – DEZVOLTARE RESURSE UMANE SI 

GESTIONAREA CARIERELOR.  

 „Nu există profesori talentaţi în general, ci doar profesori talentaţi într-o anumită unitate 

şcolară, cu un anumit manager, cu un anumit şef de arie curriculară şi cu anumiţi beneficiari (elevi).” 

Cei mai potriviţi membri ai personalului instituţiei noastre de învăţământ, care pot stimula în 

primă fază cariera şi personalitatea cadrelor didactice în interesul organizaţiei, în actualele realităţi ale 

şcolii româneşti, par responsabilii comisiilor metodice / şefii de catedră. 

Portofoliul şefului de catedră şi portofoliul cadrului didactic devin, în aceste condiţii, 
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instrumente utile pentru dezvoltarea resursei umane (având în vedere atât nevoile organizaţiei cât şi 

nevoile / aspiraţiile individuale).  

Rezultatele posibile ale analizei pot fi rezumate astfel: un produs strategic de tip “problem 

child” cu un impact mic pe piaţă (acoperă un segment de piaţă redus) într-un sector de activitate aflat în 

creştere. Avantajele şcolii faţă de alte şcoli nu sunt clare. Un copil problemă are nevoie de investiţii 

substanţiale, de comercializare, pentru a-şi menţine sau lărgi segmentul de piaţă faţă de ceilalţi 

competitori. Şcoala, mai puţin finanţatorii, este pregatită pentru o astfel de investiţie (printr-o promovare 

agresivă, prin dezvoltarea produsului, prin achiziţia de resurse). 

Şcoala nu este dispusă să abandoneze acest sector de piaţă, întrucât numărul competitorilor în 

regiune, nu este foarte mare, încă.  

Beneficiind de o nouă imagine, acordând sprijin şi ajutor individual beneficiarilor pentru a 

răspunde nevoilor individuale de învăţare, calitate nu doar pentru a oferi un „serviciu de bază” şi 

proiectare, prin oferirea unor cursuri în regim full time, şcoala se diferenţiază de ceilalţi furnizori, 

pentru a-şi asigura o poziţie competitivă. Această planificare pe termen lung a fost impusă de însăşi piaţa 

muncii, respectiv calificări specifice serviciilor (economic; comerţ) şi tehnologic (mecanic reparaţii şi 

întreţinere, construcţii şi lucrări publice, industrie textilă şi pielărie, prelucrarea lemnului).  

 

 

 

 

2.2.4. Resurse materiale  
 

             Liceul Tehnologic Grigore Moisil  dispune de resurse fizice necesare pentru desfăşurarea 

procesului instructiv-educativ. În acest sens, in anul scolar 2018-2019 dotarea tehnico-materială 

cuprinde: 

• 42 săli de clasă situate astfel: în corpul A – 22 săli de clasă, în corpul B – 8 săli de clasă,  în 

corpul C – 8 săli de clasă spatiu insuficient desfasurarii  orelor de curs.  

• 1 laborator de fizică-chimie, biologie; 

• 2 laboratoare de informatică; 

• 1 laborator fonetic;  

• 4 spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţii de secretariat (2), contabilitate (1) şi 

administraţie (1); 

• birouri: director (1) şi director-adjunct (1); 

• 1 sală profesorală; 

• Centrul de documentre şi informare situat la etajul I al corpului A, dispune de peste 40000 

volume. CDI este organizat pe mai multe secţii: secţia împrumuturi, secţia documentare şi 

informare (baza de date electronică) şi săli de lectură în incinta bibliotecii;( in lipsa de spatiu  

biblioteca si  Cdi-ul institutiei  impart aceeasi locatie. 

• baza sportivă a liceului este formată din sala de sport şi terenul de sport; 

• atelier mecanic de întreţinere; 

• 6 spaţii sanitare. 

În anul școlar anterior au fost realizate lucrări și achiziții în funcție de bugetul alocat și necesitățile 

imediate, după cum urmează: 

▪ s-au reavizat autorizaţiile sanitare;  
▪ s-au executat lucrări reparaţii capitale la  săli de clasă; 

▪ s-au executat lucrări de igienizare în toate spaţiile şcolare; 

▪ s-a instalat platforma programelor AEL şi INSAM pentru lecţii şi teste create de către profesori. 

▪ există conectare permanentă la INTERNET pentru toate cele 83 computere; 

▪ majoritatea cadrelor didactice au fost instruite în utilizarea calculatorului şi AEL precum şi a 

platformei INSAM;  
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▪ au fost create soft-uri educaţionale de către profesori; 

▪ a fost reactualizat fondul de carte şi s-a amenajat unui „colţ” metodic în CDI; 

▪ au fost reamenajate cabinetele de consiliere psiho-pedagogică şi logopedie, acestea fiind dotate 

cu mobilier adecvat şi logistic; 

▪ informatizarea  

▪ au fost informatizate birourile administrative, cabinetele şi sala profesorală prin instalarea unor 

calculatoare de lucru, conectate la Internet. 

▪ a fost achiziţionarea un automobil Dacia Sandero pentru o bună administrare a şcolii şi a 

structurilor subordonate. 

 

 

2.2.5. Resurse umane  
 

            

 . SITUAŢIA RESURSELOR UMANE, ÎNCADRARE AN ŞCOLAR  

2018-2019 
 

Situaţia statistică privind numărul de norme existente în anul şcolar 2018-2019  
 

AN ŞCOLAR 
Norme Personal 

didactic 

Norme Personal 

didactic auxiliar 

Norme Personal 

nedidactic 

TOTAL 

NORME  

2017 - 2018 64,17 9 14,5 87,67 

 

 

Situaţia statistică privind personalul  încadrat  în anul școlar 2018 -2019 
An şcolar Titulari Suplinitori 

calificaţi 

Personal 

asociat 

Pensionari Suplinitori 

necalificaţi 

Total 

cadre 

didactice 

Personal 

didactic 

auxiliar 

Personal 

nedidactic 

TOTAL 

PERSOANE 

2017-2018 45 12 13 1 4 75 8 15 98 

 
 

      

            Cursurile de formare care s-au bucurat de o bună participare a cadrelor didactice din şcoală au 

fost cele  organizate de ISJ şi CCD MM, cum ar fi: 

✓ Asigurarea calităţii în ÎPT; 

✓ Consiliere şi orientare în carieră;  

✓ Formare specialiști în evaluare INSAM 

✓ Instruire în societatea cunoașterii IntelTeach 

✓ Leadership și management educațional în sistem descentralizat 

✓ Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activități de mentorat 

 

În cadrul Liceului Tehnologic Grigore Moisil Târgu Lăpuş, s-au desfăşurat următoarele tipuri de 

activităţi de perfecţionare:  

 activităţi la nivel de arii curriculare, consfătuiri ale cadrelor didactice, care au drept scop 

informarea cadrelor didactice cu privire la noutăţile curriculare, metodice, de specialitate 

şi legislative; 

 consilii profesorale tematice, dintre care amintim:  

✓ Asigurarea calităţii în educaţie; 

✓ Elaborarea şi utilizarea materialelor de învăţare; 

✓ Elaborarea portofoliului profesorilor diriginţi; 
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2.2.6. Parteneriate cu agenții economici 

 
 

În vederea formării deprinderilor profesionale la elevii claselor de liceu, Liceul Tehnologic 

Grigore Moisil Târgu Lapus colaborează cu următorii agenţi economici: 

 

 

YADIM SRL TARA LAPUSULUI  GRICON SRL 

HARDINA SRL BENION COM AKOS SRL 

BURDETIU SRL MARCHET SRL TAPARO SRL 

ATIMOL SRL 
INVESTIMENT CBS 
COMPANY 

YATIS IMPEX SRL 

PIZZA BAR AF CARTITA 
SERVICE AUTO 
IONAS 

OLTITA SRL ABC IONUT OCOLUL SILVIC  

INVESTIMENT CBS 
COMPANY 

HARDINA SRL AF DANCIU 

CONSUMCOOP 
BRASERIE 

OLTITA SRL ZENDOR SRL 

VULCANIZARE VLS II BANYAI ANDRAS GERMAG COM 

BENION COM YADIM SRL DRUMURI SI PODURI 

MARCHET SRL CONSUM COOP SRL GOSEN SRL 

CONSUMCOOP 
TRICOTAJE 

DANIEL SRL 
GROSII TIBLES 
BRADUL 

CUREU SERVICE   

 

 

2.2.7. Analiza S.W.O.T. 
 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI 

1.Profilul şi specializările şcolii sunt adaptate 

cererii de pe piaţa muncii; oferta 

educaţională acoperă o plajă largă de 

domenii; 

2.Personalul didactic şi auxiliar competent, 

calificat şi profesionist; numărul mare de  

cadre didactice înscrise la cursuri de 

perfecţionare; cadre didactice având 

cunoştinţe temeinice de utilizare a 

calculatorului personal, o parte dintre aceştia 

fiind profesori metodişti; 

3.Perfecţionarea continuă a cadrelor 

didactice prin susţinerea examenelor de 

obţinere a gradelor didactice, precum şi în 

cadrul comisiilor metodice, în acestea din 

urmă deplasându-se accentul de pe 

discuţiile teoretice sterile pe activităţile 

practice,demonstrative, favorizând un mai 

eficace şi mai rapid transfer al bunelor 

practici în procesul instructiv-educativ; 

PUNCTE SLABE 

1.Lipsa unei bune baze materiale, cu ateliere şi 

laboratoare dotate cu echipamente moderne ceea 

ce face dificilă desfăşurarea orelor de laborator 

tehnologic ale claselor de liceu. 

2. Colaborarea timidă referitoare la  angajarea 

cadrelor didactice în rezolvarea problemelor şcolii; 

3.Implicarea redusă a cadrelor didactice în 

elaborarea de materiale didactice auxiliare, articole 

ş.a.; 

4.Utilizarea în mică măsură a laboratoarelor A.E.L. 

şi a instrumentelor T.I.C. în activităţile didactice 

curente. 

5. Numărul mare de elevi cu situaţia şcolară 

neîncheiată pe semestrul I ; 

6. Numărul mare de elevi corigenţi , mai ales la 

clasele a XII-a; 

7. Numărul mare de elevi cu nota scăzută la 

purtare pentru absenţe nemotivate; 

8. Nivelul scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor; 

9. Slaba motivare a elevilor în achiziţionarea unor  
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4. Participarea cadrelor didactice la diferite 

concursuri şi olimpiade şcolare, la elaborarea 

subiectelor, precum şi în calitate de profesori 

evaluatori; 

5. Acordarea de meditaţii şi consultaţii, la 

cererea elevilor, pentru înlăturarea lacunelor 

din cunoştinţe sau pentru pregătirea pentru 

bacalaureat sau pentru 

olimpiade; 

6. Rezultatele foarte bune la învăţătură ale 

elevilor din ciclul primar, bune ale celor din 

ciclul gimnazial şi bune doar parţial la elevii 

din ciclul liceal, marea majoritate având 

rezultate mediocre. 

7. Promovabilitatea urmează fidel curba 

descrescătoare înregistrată în cazul 

rezultatelor la învăţătură, fiind descrescătoare 

din ciclul primar spre ciclul liceal. 

8. Rezultate bune la concursuri şi olimpiade 

şcolare cu înscrise în calendarul 

competiţional al Ministerului Educaţiei 

Naţionale   cu/fără finanţare M.E.N. 

9. Antrenarea unui număr mare de elevi în 

competiţii şi întreceri sportive la nivelul 

unităţii de învăţământ, al judeţului sau la 

nivel regional. 

10. Preocupare pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor de învăţare: reamenajarea spaţiilor 

unor cabinete şi laboratoare. 

11. Parteneriate viabile şi eficiente cu agenţii 

economici, cu Poliţia, Jandarmeria, Primăria 

Oraşului Târgu Lăpuş,Comitetul de Părinţi şi 

cu numeroşi agenţi economici locali şi 

regionali. 

12. Cooptarea profesorilor şcolii ca 

metodişti,rezultat al experienţei profesionale 

a acestora; 

13. Organizarea de cursuri de formare 

continuă a profesorilor în colaborare cu 

C.C.D Maramureş; 

14. Existenţa în şcoală a unui cabinet 

psihopedagogic şi a doi psihologi; 

15. Asigurarea de către şcoală a unor condiţii 

optime pentru instruirea practică săptămânală 

la agenţii economici cu care s-au încheiat 

parteneriate de colaborare. 

16. Derularea unor parteneriate educaţionale 

cu unităţi şcolare din alte judeţe. 

17. Activităţi extracurriculare cu rezultate 

deosebite la nivel local (Balul Bobocilor, 

Balul Boboceilor, Festivalul de Teatru 

cunoştinţe solide şi de durată; 

10. Nivelul scăzut al interesului manifestat de 

părinţi faţă de problemele şcolii; 

11. Dezinteresul sau lipsa de implicare a unor 

familii  pentru rezolvarea sau ameliorarea 

situaţiilor negative ale propriilor copii; 

12. Numărul mare de elevi ce revin unui profesor 

psiholog pentru consiliere şi asistenţă 

psihopedagogică; 

13. Absenteismul ridicat în rândul elevilor, cu 

precădere în rândul elevilor de liceu; 

14. Populaţia şcolară majoritară provenită din 

familii cu venituri mici; 

15. Reticenţa la schimbare în privinţa metodelor de 

predare şi evaluare manifestată de unele cadre  

didactice; 

16. Slaba motivaţie şi implicare a elevilor în 

procesul instructiv-educativ; 

17. Uzura fizică şi morală a unei părţi din 

materialul didactic existent; 

18. Lipsa altor resurse financiare nu permite 

realizarea tuturor obiectivelor fixate prin planul 

managerial decât treptat; 

19. Modesta dotare a sălilor curs din şcoală şi de la 

biblioteca şcolară cu aparatură electronică şi 

multimedia, raportată la numărul de elevi ; 

20. Uzura fizică şi morală a unor componente de 

mobilier din unitate; 
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„Actor pentru o zi”) 

OPORTUNITĂŢI 

1.Posibilitatea promovării calităţilor 

individuale în rândul părinţilor şi al elevilor 

prin oferta C.D.Ş.; 

2.O mai bună comunicare între cadre 

didactice prin discuţii în cadrul comisiilor 

metodice referitoare la legislaţia naţională şi 

cea internă a unităţii de învăţământ; 

3.Desfăşurarea unor cursuri de formare în 

cadrul şcolii prin ISJMM, CCD şi facultăţi 

de profil din arealul judeţean dar şi regional; 

4.Promovarea imaginii şcolii la nivelul Ţării 

Lăpuşului prin mass-media, vizite în unităţile 

şcolare lăpuşene, difuzare de pliante, postere, 

clipuri publicitare şi Web (îmbunătăţirea 

continuă a domeniului de Internet pe 

platforme free – Wix.com); 

5.Creşterea promovabilităţii la examenele 

naţionale (Evaluare Naţională şi Bacalaureat) 

prin accesarea unor granturi / Proiect ROSE 

6.Înoirea parteneriatelor cu instituţiile locale 

şi cu agenţii economici; 

7.Închirierea unor spaţii în vederea obţinerii 

unor fobduri extrabugetare; 

8. Amenajarea unor spaţii existente în săli de 

clasă şi laboratoare pentru eficientizarea 

procesului instructiv-educativ prin proiectul 

ROSE 

9.Continuarea parteneriatului cu părinţii în 

vederea igienizării spaţiilor de curs şi a 

amenajării estetice a acestora; 

10.Crearea de parteneriate cu şcoli din U.E. 

şi continuarea celor în curs de tip 

intrajudeţean şi interjudeţean. 

AMENINŢĂRI 

1.Scăderea numărului de elevi la nivelul Țării 

Lăpușului și creșterea riscului intrării unui număr 

mare de titular în completări de catedre și 

restrângeri de activitate. 

2. Accentuarea gradului de sărăcie şi izolare a unor 

zone rurale; 

3. Insuficienta conştientizare a părinţilor elevilor 

privind rolul lor de principal partener educaţional 

al şcolii; 

4. Instabilitatea economică, scăderea ratei de 

absorbţie a absolvenţilor de către piaţa forţei de 

muncă; 

5. Scăderea efectivelor de elevi ca urmare a 

indicelui scăzut de natalitate; 

6.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; 

7. Gradul tot mai ridicat de insatisfacţie 

profesională al cadrelor didactice, generat, pe de o 

parte, de salarizarea nemotivantă faţă de alte 

categorii de bugetari, iar pe de altă parte de 

scăderea prestigiului social; 

8. Resursele bugetare insuficiente din cauza crizei 

economice şi a subfinanţării sistemului de 

învăţământ. 

 

ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE DERIVATE DIN ANALIZA SWOT 

Din analiza SWOT se constată că unitatea noastră are numeroase puncte forte şi 

oportunităţi legate de creşterea cererii pentru calificările în domeniul tehnic şi de creşterea 

ponderii liceului tehnologic, care pot fi utilizate cu succes pentru dezvoltarea colegiului 

nostru: 

- Promovarea rezultatelor deosebite ale activităţii cadrelor didactice în revista şcolii şi în 

şedinţele consiliului profesoral în scopul motivării, cel puţin morale a acestora; 

- Implicarea şefilor/responsabililor comisiilor metodice în monitorizarea activităţilor 

specifice organizate la nivelul şcolii în vederea eliminării formalismului şi a creşterii 

eficienţei acestora în cadrul formării continue; 
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- Implicarea diriginţilor în consilierea elevilor şi a părinţilor privind educaţia elevilor şi 

creşterea performanţelor şcolare, scăderea absenteismului şi a abandonului şcolar; 

- Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă 

intereselor lor de formare pe termen scurt, mediu şi lung; 

- Promovarea de programe pentru „educarea părinţilor” în colaborare cu autorităţile 

locale, în scopul diminuării/eradicării absenteismului şi a abandonului şcolar; 

- Antrenarea şi formarea membrilor Consiliului de Administraţie şi a cadrelor didactice în 

elaborarea şi desfăşurarea de proiecte în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile pentru 

dezvoltarea instituţională; 

- Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere de calitate în vederea 

creşterii performanţelor şcolare şi a ratelor de tranziţie între diferite nivele de educaţie; 

- Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi de consiliere de calitate pentru 

diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar; 

- Identificarea, prin şefii comisiilor metodice, a nevoilor de formare a cadrelor didactice şi 

monitorizarea satisfacerii acestora de către oferta instituţiilor abilitate; 

- Atragerea de resurse financiare pentru dezvoltarea bazei materiale (săli de clasă, 

laboratoare, cabinete, ateliere, bibliotecă) prin Proiectul ROSE; 

- Asigurarea unor programe de pregătire suplimentară adaptate nivelului de dezvoltare 

intelectuală a elevilor așa cum propune Proiectul ROSE; 

- Creşterea ofertei de educaţie relevante pentru nevoile individuale de învăţare şi piaţa 

muncii; 

- Dezvoltarea programelor de furnizare de educaţie a adulţilor; 

- Promovarea T.I.C. şi a noilor tehnici şi metode de educaţie şi formare iniţială; 

- Promovarea de proiecte de dezvoltare a activităţilor curriculare şi extracurriculare de 

dezvoltare a spiritului şi a culturii antreprenoriale şi de educaţie pentru o cetăţenie activă 

specifică activităților din Proiectul ROSE; 

- Dezvoltarea softurilor educaţionale în toate domeniile şi ariile curriculare. 
 

2.2.8.  Aspecte ale procesului de dezvoltare 
 

 

Din punctul de vedere al asumării integrării ţării noastre în Uniunea Europeană, se impune o 

atentă analiză a rolului şi poziţiei strategice instituţionale, urmărind aspecte precum: 

• corelarea ofertă – nevoi de formare 

• orientarea şi informarea în carieră 

• reabilitarea infrastructurii 

• competenţele profesionale şi resursele umane 

• parteneriatele 

• şanse egale pentru tineri. 

Autoevaluarea activităţii şcolii a relevat faptul că priorităţile în dezvoltarea învăţământului 

profesional şi tehnic, identificate la nivel regional şi local, au constituit ţinte strategice pentru 

şcoala noastră, necesitând dezvoltarea în continuare, dar a scos în evidenţă şi unele probleme, cum 

sunt: 

 

• starea infrastructurii spaţiilor şcolare nu este adaptată cerinţelor derulării procesului 

instructiv-educativ în sistemul TVET; 

• dotarea laboratoarelor – cabinetelor nu este adaptată în totalitate noilor cerinţe; 

• în vederea îmbunătăţiri procesului instructiv-educativ este necesară participarea unui 

număr cât mai mare de cadre didactice la acţiuni de formare; 

• îmbunătăţirea performanţei şcolare. 
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 Au fost identificate noi priorităţi/ținte strategice ale şcolii pentru perioada următoare, 

care necesită stabilirea de obiective şi acţiuni prin prezentul Plan de Acţiune al Şcolii. 

Principalele aspecte care necesită dezvoltare în perioada următoare în şcoala noastră pot fi 

grupate astfel: 

❑ Adaptarea profilului şcolii la nevoile locale de formare profesională iniţială  

❑ Adaptarea permanentă a ofertei educaţionale de formare profesională la cerinţele pieţii 

muncii; 

❑ Dezvoltarea permanentă a infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice pregătirii 

în concordanţă cu standardele europene   

❑ Îmbunătăţirea şi asigurarea calităţii privind resursele umane  

❑ Creșterea ratei de participare și promovare a examenelor naționale (evaluare națională 

și bacalaureat) prin Proiectul ROSE 

❑ Creșterea numărului de absolvenți angajați în câmpul muncii pe profilele și 

specializările absolvite la nivel local , județean și regional. 

❑ Monitorizarea acţiunilor şi evaluarea rezultatelor  

❑ Reducerea absenteismului prin activități specifice Proiectului ROSE 

❑ Siguranţa copiilor în şcoală 

❑ Evaluarea cu scop de orientare şi scop a învăţării 

❑ Îmbunătăţirea competenţelor de lectură 

❑ Reducerea ratei de abandon din anii terminali și ceilalți ani liceali 

❑ Creșterea ratei de absolvire a elevilor din clasele terminale prin activități specifice 

Proiectului ROSE 
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PRIORITATEA 1: ADAPTAREA PROFILULUI ŞCOLII LA NEVOILE LOCALE DE FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ 

Ţinta: Menţinerea şcolii în reţea şi încadrarea ei într-o clasă superioară 

Context: Reţeaua şcolară IPT răspunde nevoilor actuale locale de formare profesională iniţială, dar anumite calificări nu mai sunt căutate pe piaţa muncii  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume 

trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile  

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

 

Evaluarea mediului intern 

şi extern al şcolii 

Realizarea planului de 

şcolarizare, în funcţie de 

opţiunile elevilor  

15 mai 2020 Membrii Consiliului 

profesoral/ 

Comisia de realizare a 

PAS  

ISJ, CLDPS, 

CNDIPT 

Necesare 

realizării 

autoevaluăril

or 

bugetare şi 

extrabugetare ale 

şcolii 

 

Evaluarea externă a şcolii 

Încadrarea pe clase de 

relevanţă a şcolii 

15 iunie 

2020 

CEAC, directorul  Centrul de resurse 

la care este 

arondată şcoala 

ISJ prin Comisia 

de validare 

externă 

Necesare 

realizării 

evaluărilor 

bugetare ale ISJ şi 

extrabugetare ale 

şcolii 

Aplicarea unei instruiri 

profesionale selective, 

orientată către sectoarele 

cu potenţial ridicat de 

dezvoltare  

Dezvoltarea calificărilor în 

domeniul serviciilor şi 

tehnologic  

 

Anual şi 

până la 

sfârşit de 

ciclu de 

studiu 

Comisia de curriculum 

 

Agenţi economici Necesare 

instruirii 

bugetare ale ISJ şi 

extrabugetare ale 

şcolii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea a 3-a –  Planul operațional  
3.1. Planurile operaţionale 
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PRIORITATEA 2: ADAPTAREA PERMANENTĂ A OFERTEI  EDUCAŢIONALE DE FORMARE PROFESIONALĂ LA CERINŢELE PIEŢII 
MUNCII 

Ţinta: Reţea şcolară adaptată la cerinţele socio-economice 

Context: structura reţelei şcolare adaptată cerinţelor pieţii muncii 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume 

trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile  

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

Crearea şi actualizarea 

anuală a bazei de date 

necesare evidenţierii 

indicatorilor din PRAI 

Baza de date privind 

indicatorii de educaţie se 

constituie anual 

Octombrie a 

fiecărui an 

Comisia SIIIR  

Comisia de alcătuire a 

PAS 

ISJ/ 

CLDPS 

necesare 

colectării şi 

prelucrării 

datelor 

bugetare 

Elaborarea anuală a 

planurilor de şcolarizare în 

concordanţă cu PRAI şi 

PLAI (structurat pe 

domenii prioritare) 

Planul de şcolarizare 

adaptat la recomandările 

din PRAI şi PLAI, pornind 

de la cererea de pe piaţa 

muncii (corelare cerere-

oferta) 

Decembrie a 

fiecărui an 

Consiliul Profesoral, 

Consiliul de 

Administraţie 

 

CLDPS, MEN 

CNDIPT 

Necesare 

asigurării 

consultanţei 

Bugetare  

 

Depistarea nevoilor 

angajatorilor prin aplicarea 

metodologiei de 

investigare 

Investigarea gradului de 

satisfacţie a agenţilor 

economici faţă de formarea 

profesională iniţială 

furnizată de şcoală până în 

2019 

15 aprilie- 

15 iunie 

2020 

Director 

Directori adjuncți 

Comisia de elaborare a 

PAS 

CEAC 

 

agenţii economici Necesare 

cheltuielilor 

Fonduri 

extrabugetare ale 

şcolii şi europene 

în perspectivă 

Adaptarea ofertei școlii la 

nevoile de personal 

calificat a principalilor 

agenți economici prin 

autorizarea unor noi 

specializări la înv. 

profesional și liceal 

 

Acreditarea școlii pentru 

specializările nou create 

pentru învățământul 

profesional cu durata de 3 

ani  

Mai 2020 Director 

Directori adjuncți 

Comisia de elaborare a 

PAS 

CEAC 

 

agenţii economici Necesare 

cheltuielilor, 

conform 

tarifelor 

stabilite 

Bugetul școlii 

Fonduri ale 

agentilor 

economici 
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Întocmirea contractelor cu 

agenții economici privind 

efectuarea stagiilor de 

practică  

Contracte ferme de 

colaborare încheiate în 

vederea efectării stagiilor 

de practică la agenții 

economici 

Mai 2020 Director Agenții economici   

Dezvoltarea CDL şi a 

auxiliarelor curriculare. 

Parteneriate funcţionale. 

Adaptarea CDL şi a 

practicii elevilor la 

cerinţele angajatorilor 

CDL elaborat în funcţie de 

nevoile angajatorilor. 

Absolvenţi pregătiţi pentru 

integrare profesională în 

mediul real de lucru al 

angajatorilor 

15 

septembrie 

2020 şi 

anual 

Comisia de curriculum Agenţii economici Necesare 

cheltuielilor 

Surse 

extrabugetare 

Fondul social 

european 

 

 

PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA PERMANENTĂ A INFRASTRUCTURII ŞI DOTAREA CU ECHIPAMENTE SPECIFICE PREGĂTIRII ÎN 
CONCORDANŢĂ CU STANDARDELE EUROPENE   

Ţinta: Creşterea fondurilor alocate din surse bugetare și extrabugetare pentru dezvoltarea infrastructurii şi dotarea şcolii cu noi echipamente 

Context: Necesitaea adaptării standardelor de predare-învățare la cerințele Uniunii Europene 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile  

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

Formarea unui grup de 

cadre didactice, în vederea 

întocmirii proiectelor 

Aprobarea proiectelor  20 martie 

2020 

Coordonatorii de 

proiecte, şcoala  

ISJ, MECTS/ 

firmele care 

livrează 

echipamentele 

Necesare 

cheltuielilor 

Granturi ROSE 

Contactarea agenților 

economici interesați de 

produsele școlii noastre în 

vederea obținerii unor 

donații/sponsorizări  

Obținerea 

donațiilor/sponsorizărilor și 

dotarea unității cu mobilier 

și echipamente specifice 

31 

decembrie 

2020 

Directorii școlii Agenți economici   
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PRIORITATEA 4: ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII PRIVIND RESURSELE UMANE 

Ţinta: Creșterea nivelului de pregătire a întreg corpului profesoral şi a personalul didactic auxiliar din şcoală  

Context: Directorul şi directorii adjuncţi au acumulat competenţe în domeniul managementului educațional dar, ținând cont de modalitățile de obținere a 

finanțării și de dinamica schimbărilor în învățământ, se impune o perfecționare continuă în ceea ce privește managementul proiectelor şi managementul 

relaţiilor comunitare, urmând să pună în aplicare cunoştinţele dobândite. Până în 2020 toate cadrele didactice din şcoală urmează să parcurgă stagiile de 

formare 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume 

trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile  

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

Stagii de formare prin 

module de dezvoltare 

pentru director în 

domeniul managementului 

Dezvoltarea competenţelor 

directorilor în aplicarea 

managementului eficient  

Sept.  2019 Directorul / 

Centre de resurse 

 

ISJ,CCD/ 

MECTS, CNDIPT 

Necesare 

formării/perf

ecționării 

Surse bugetare 

Noi stagii de formare 

pentru membrii echipei de 

realizare a PAS 

Membrii echipei au 

competenţele necesare 

elaborării PAS 

Mai 2020 Directorul Directorul şcolii 

abilitat pentru 

formarea 

membrilor echipei 

Necesare 

plăţii 

formării/perf

ecționării 

Fonduri proprii  

Stagii de formare pentru 

toate cadrele didactice din 

şcoală pentru asigurarea 

calităţii cu accent pe 

instrumentele digitale 

Toate cadrele didactice din 

şcoală au abilităţi pentru 

aplicarea învăţării centrate 

pe elev şi a mecanismelor 

de asigurare a calităţii 

Iunie 2020 Directorii școlii  

Responsabilul cu 

formarea continuă 

 

CCD/ 

ISJ 

Necesare 

formării/perf

ecționării 

Fonduri bugetare 

şi extrabugetare 

Stagii de formare a 

cadrelor didactice de 

specialitate la agenţii 

economici parteneri pentru 

adaptarea conţinuturilor şi 

metodelor de învăţământ 

la cerinţele angajatorilor şi 

la noile tehnologii şi 

Toate cadrele didactice de 

specialitate din şcoală 

integrează în procesul 

didactic cerinţele 

angajatorilor, tehnologiile 

şi echipamentele din 

dotarea agenţilor 

economici parteneri 

iunie 2020 Responsabilul Comisiei 

metodice - Tehnologii 

 

agenţii economici Necesare 

cheltuielilor 

Fonduri personale 

Fonduri agenți 

economici  
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echipamente 

Stagii de formare pentru 

echipe de cadre didactice 

din şcoală pentru derularea 

proiectelor cu finanţare 

externă 

Membrii echipelor din 

şcoală au competenţele 

necesare elaborării 

proiectelor cu finanţare 

externă 

decembrie 

2019 

Director  

 

ISJ Necesare 

cheltuielilor 

Fonduri 

personale/alte 

fonduri  

Stagii de formare pentru 

consilierul şcolar pentru 

dezvoltarea competenţelor 

de orientare şcolară şi 

vocaţională 

Consilierul  şcolar are 

dezvoltate competenţele de 

orientare şcolară şi 

vocaţională a elevilor 

iunie 2020 Consilierul şcolar 

 

CJRAE Necesare 

cheltuielilor 

Fonduri bugetare 

 

 

 

PRIORITATEA 5: MONITORIZAREA ACŢIUNILOR ŞI EVALUAREA REZULTATELOR  

Ţinta: Activităţile desfăşurate pentru atingerea obiectivului,  examinate multicriterial 

Context: fiecare cadru didactic este conştient de rolul său în educaţie, iar Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii acţionează aplicând principiul “ bine 

de prima dată” 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului: 

(e anume trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile  

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

Elaborarea activităţilor  Proiectare clară şi 

realizarea fişelor de 

activităţi 

La început 

de ciclu  

Fiecare cadru didactic, 

responsabilii structurilor 

instituţionale  

Colegii de aceeaşi 

specialitate  

 Personală  

Planificarea activităţilor  Evidenţa realizării 

activităţilor 

Anual între 

1 

septembrie 

anul în curs 

şi 31 august 

anul 

următor  

Responsabilii ariilor 

curriculare  

Persoanele 

reprezentante ale 

managementului   

Pentru plata 

consumabilel

or 

Buget personal  
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Implementarea 

activităţilor  

Fişele lunare de 

monitorizare, agenda şcolii 

Lunar, până 

la data de 5 

a  fiecărei 

luni  

Fiecare cadru didactic  directorii Pentru plata 

consumabilel

or 

Buget personal  

Monitorizarea internă  4 rapoarte  de monitorizare  La fiecare 

două luni  

Membrii CEAC Responsabilul 

CEAC, cadrele 

didactice 

Pentru plata 

consumabilel

or 

Buget personal  

Controlul calităţii  Monitorizarea externă, 

respectarea standardelor 

Până la 15 

aprilie, în 

fiecare an 

Toţi factorii implicaţi 

(cadre didactice, elevi)  

părinţi, agenţi 

economici 

Pentru plata 

consumabilel

or 

Bugetul  şcolii 

Elaborarea raportului de 

autoevaluare  

Realizarea raportului şi a 

planului de îmbunătăţiri 

Până la 15 

mai, în 

fiecare an  

Toţi factorii 

implicaţi(cadre 

didactice, elevi)  

părinţi, agenţi 

economici, 

comunitatea locală  

Pentru plata 

consumabilel

or 

Bugetul  şcolii 

Controlul calităţii  Acreditare  Până la 15 

iunie, anul 

curent 

Toţi factorii implicaţi 

(cadre didactice, elevi)  

părinţi, agenţi 

economici, 

comunitatea locală  

Pentru plata 

consumabilel

or 

Bugetul  şcolii 

Evaluare, analiză şi 

acţiuni corective  

Îndeplinirea activităţilor 

din planul de îmbunătăţiri  

Până la 1 

septembrie 

anul curent  

Toţi factorii 

implicaţi(cadre 

didactice, elevi)  

părinţi, agenţi 

economici, 

comunitatea locală  

Pentru plata 

consumabilel

or 

Bugetul  şcolii 
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ACŢIUNI 
RESPONSABILITĂŢI / 

RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 
BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

PRIORITATEA 6: REDUCEREA ABSENTEISMULUI 

I. 1: Asigurarea aplicării prevederilor legislative în domeniul monitorizării, prevenirii şi reducerii absenteismului şcolar 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: REDUCEREA RATEI DE PĂRĂSIRE TIMPURII A ŞCOLII PÂNĂ ÎN 2020 LA 11,3 % CU ŢINTE 

INTERMEDIARE DE 14,8 % ÎN 2013 ŞI 13,8 % ÎN 2020  

Corelarea strategiei Liceului Tehnologic Grigore Moisil cu 

prioritatea naţională şi cu strategia ISJMM privind  rata 

absenteismului  

Directorii școlii Elevi şi copii 

Părinţi, 

beneficiari 

indirecţi 

Planul de acţiune al 

şcolii pe perioada 2016-

2020 

an şcolar 

2019-2020 

Organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul 

circulaţiei informaţiei în unitate prin poşta electronică, 

avizierul şcolii, informare directă, urmărirea constantă a 

site-ului ISJ Maramureş, organizarea de dezbateri la 

nivelul consfătuirilor, cercurilor pedagogice, la şedinţele 

cu responsabilii de catedră/comisie metodică, diseminarea 

exemplelor de bună practică. 

Directorii școlii 

Secretarul șef 

Administratorul de rețea 

Personalul 

didactic din 

unitate,  

Elevi şi copii 

Părinţi, 

Rapoarte, procese 

verbale de la şedinţe 

1-16 

septembrie 

2019 

Observarea şi analiza participării şcolare, a cauzelor 

absenteismului şi a măsurilor care se impun la nivelul 

abordării didactice în unitate  şi a managementului 

instituţional  

Monitorizarea şi prevenirea absenteismului 

Director adjunct 

Învăţători 

Diriginţi  

Elevi şi copii 

Părinţi, 

Directori 

Personalul 

didactic din 

unitate, 

 Plan de măsuri privind 

remedii, soluţii şi 

combaterea 

fenomenului la nivel de 

clasă/şcoală Statistici 

privind dinamica 

fenomenului, 

Permanent 

Prin controale periodice, directorul/dir. adjuncţi vor urmări 

înregistrarea în documentele şcolare a absenţelor, 

organizarea de lectorate cu părinţii, consilierea şi 

responsabilizarea acestora în vederea prevenirii şi 

combaterii absenteismului,consultarea consiliului clasei, 

aplicarea de chestionare. 

Directorii școlii Elevi şi copii 

Părinţi, 

Cadre didactice 

Rapoarte de inspecţie  

Statistici, 

Interpretarea 

chestionarelor 

Permanent 

Colectarea în format electronic, a informaţiilor privind Director adjunct Elevi şi copii Statistici privind Data de 4 a 
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ACŢIUNI 
RESPONSABILITĂŢI / 

RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 
BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

numărul de absenţe, din fiecare clasă, cu scopul de a 

observa tendinţele şi a lua măsurile corespunzătoare  

Comisia de gestionare a BDNE Părinţi, 

Directori 

dinamica fenomenului lunii 

următoare 

Identificarea fondurilor necesare pentru punerea în practică 

a unui sistem de pontaj la intrare/ieşire din instituţie a 

elevilor şi personalului angajat pe baza unei cartele de 

acces personalizate;  

Director  Elevi şi copii 

Părinţii, 

 

Baza de date 

electronică 

Începutul 

semestrului 

al I-lea, an 

anului şcolar 

2019-2020 

Transmiterea la MECTS a datelor agregate în forma 

solicitată 

Director  

Comisia de gestionare a BDNE 

Elevi şi copii 

Părinţi, 

 

Statistica agregată lunar 

I. 2: Designul didactic, instrumente flexibile în organizarea şi structurarea lecţiilor 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: NUMĂR DE LECŢII PROIECTATE ŞI REALIZATE PRIN MIJLOACE MODERNE CARE VIZEAZĂ 
CONSOLIDAREA CUNOAŞTERII, INOVAŢIEI, COMPETITIVITĂŢII ŞI SUCCESUL ŞCOLAR 

Prin asistenţe la ore se va urmări corelarea planificărilor 

didactice oferite de către MECTS cu specificul fiecărei 

clase de elevi 

Directorii școlii Elevi şi copii 

Părinţi, 

 

Graficul de asistenţe, 

Fişe de asistenţă, 

Feed-back-ul Liceului 

Tehnologic Grigore 

Moisil către ISJMM  

Conform 

graficului de 

asistenţe 

Urmărirea prin controale periodice a schiţelor de  lecţii 

pentru cadrele didactice aflate în  primii 3 ani de activitate 

precum şi în urma deficienţelor constatate cu ocazia 

inspecţiei şcolare până la 6 luni. 

Directorii școlii 

Responsabilii de catedră/comisie 

metodică 

Elevi şi copii 

Părinţi, 

 

Graficul de asistenţe, 

Fişe de asistenţă, 

 

Permanent  

Proiectarea secvenţelor nou introduse (lectura, momentul 

ortografic), pentru cei care au depăşit examenul de 

definitivat 

Directorii școlii 

Responsabilii de catedră/comisie 

metodică 

Elevi şi copii 

Părinţi, 

 

Graficul de asistenţe, 

Fişe de asistenţă, 

 

Permanent  

Valorificarea competenţelor dobândite prin cursuri de 

formare in realizarea unor lecţii bine proiectate, interesante 

şi atrăgătoare,  

Directorii școlii 

Responsabilii de catedră/comisie 

metodică 

Elevi şi copii 

Părinţi, 

 

Graficul de asistenţe, 

Fişe de asistenţă, 

 

Permanent  
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ACŢIUNI 
RESPONSABILITĂŢI / 

RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 
BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

 

PRIORITATEA 7: SIGURANŢA COPIILOR ÎN ŞCOALĂ 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: REDUCEREA LA ZERO A RISCULUI DE PRODUCERE A ACCIDENTELOR ÎN SPAŢIUL ŞCOLAR 

Verificarea tuturor spaţiilor din şcoală astfel încât 

activitatea didactică să se desfăşoare în condiţii de maximă 

siguranţă.  

Directorii școlii 

Administratorul școlii  

Personalul muncitor de pază şi de 

întreţinere 

Elevi şi copii 

Părinţi, 

 

Rapoarte  

 

Permanent  

Prelucrarea cu toţi elevii şcolii a normelor de securitate şi 

siguranţă specifice spaţiilor şcolare în care îşi desfăşoară 

activitatea (laboratoare şcolare, ateliere şcolare, 

sala/terenul de sport) – sub semnătura de luare la 

cunoştinţă 

Director adjunct 

Profesorii de fizică, chimie, 

informatică, ed. fizică, maiştri 

instructori, administratorul de reţea 

 

Elevi şi copii 

Părinţi, 

Cadre didactice 

Rapoarte 

Procese verbale 

12-16 sept. 

2019 

Verificarea/actualizarea planurilor de evacuare a clădirilor 

Grupului Şcolar conform normelor P.S.I. 

Director adjunct 

Responsabil comisie PSI 

Elevi şi copii 

Părinţi, 

Cadre didactice 

Rapoarte 

Procese verbale 

12-16 sept. 

2019 

Organizarea eficientă a serviciului pe şcoală astfel încât 

riscul producerii unor accidente/evenimente în timpul 

pauzelor să fie redus la zero. 

Directorii școlii 

 

Elevi şi copii 

Părinţi, 

Cadre didactice 

Rapoarte 

Procese verbale 

Permanent  

Securizarea accesului în curtea şcolii prin intermediul 

personalului muncitor de pază, profesor de serviciu, elev 

de serviciu. 

Directorii școlii 

Administratorul școlii  

Personalul muncitor de pază şi de 

întreţinere 

Elevi şi copii 

Părinţi, 

Cadre didactice 

Rapoarte 

Procese verbale 

Registru poarta  

Permanent  

Reînnoirea protocoalelor de colaborare cu unităţile locale 

de jandarmi, poliţie, pompieri 

Directorii școlii 

Responsabil comisie PSI 

Elevi şi copii 

Părinţi, 

Cadre didactice 

Rapoarte 

Procese verbale 

Registru poarta  

12-23 sept. 

2019 
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ACŢIUNI 
RESPONSABILITĂŢI / 

RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 
BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

 

PRIORITATEA 8: EVALUAREA CU SCOP DE ORIENTARE SI OPTIMIZARE A INVĂŢĂRII 

III. 1: Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu standardele naţionale de evaluare 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: MENŢINEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII PENTRU EVALUARILE NAŢIONALE 

La nivelul CEAC din unitate se vor întocmi proceduri de 

evaluare specifice, conform foii de parcurs pentru anul 

şcolar 2019-2020 

Directorii școlii 

Responsabilul CEAC 

Responsabilii de catedră/comisie 

metodică 

Elevi şi copii 

Părinţi, 

Cadre didactice 

Planul de actiuni 

CEAC, 

 

1 octombrie 

2019 

Elaborarea  testelor de evaluare la nivel local în corelaţie 

cu modelele  furnizate  de CNEE adaptate particularităţilor 

colectivelor de elevi, respectând singurul element egal 

depărtat de fiecare elev: programa şcolară  

Directorii școlii 

Responsabilul CEAC 

Responsabilii de catedră/comisie 

metodică 

Elevi şi copii 

Părinţi, 

Cadre didactice 

Graficul de asistenţe, 

Fişe de asistenţă, 

Feed-back-ul  către 

ISJMM  

1 octombrie 

2019 

Inspecţia şcolară pentru respectarea procedurilor de 

aplicare şi interpretare a  testelor iniţiale, elaborate pe nivel 

de studiu, disciplină şi unitate de învăţământ, adaptate 

beneficiarilor direcţi.  

Directorii școlii 

 

Elevi şi copii 

Părinţi, 

Cadre didactice 

Graficul de asistenţe, 

Rapoarte, Fişe de 

asistenţă, 

Feed-back-ul către 

ISJMM 

Jumătatea 

primului 

semestru  

     

Analize comparative între notele obţinute de elevii claselor 

a VIII –a  şi a XII –a la examenele naţionale şi cele 

obţinute la clasă la disciplinele de examen, urmate de 

măsurile luate la nivelul unităţii de învăţământ, cu 

prioritate la disciplinele cu rezultate slabe. 

Directorii școlii 

Responsabilul CEAC 

Responsabilii de catedră/comisie 

metodică 

Elevi şi copii 

Părinţi, 

Cadre didactice 

Graficul de asistenţe, 

Rapoarte, Procese 

verbale 

Feed-back-ul  către 

ISJMM 

Jumătatea 

primului 

semestru 

Inspecţie şcolară orientată către parcurgerea adaptată a 

programei  şi evaluarea obiectivă a elevilor 

Directorii școlii 

Responsabilul CEAC 

Responsabilii de catedră/comisie 

metodică 

Elevi şi copii 

Părinţi, 

Cadre didactice 

Graficul de asistenţe, 

Fişe de asistenţă, 

Feed-back către ISJMM  

An şcolar 

2019-2020 

Sprijinirea cadrelor didactice în consolidarea metodelor 

eficiente de evaluare, prin formare continuă 

Director 

Responsabil cu formarea continuă 

Elevi şi copii 

Părinţi, 

Graficul de asistenţe, 

Fişe de asistenţă, 

An şcolar 

2019-2020 
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ACŢIUNI 
RESPONSABILITĂŢI / 

RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 
BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

Cadre didactice Feed-back  către 

ISJMM  

Inspecţia şcolară pentru respectarea procedurilor de 

aplicare şi interpretare a  testelor finale , elaborate pe nivel 

de studiu, disciplină şi unitate de învăţământ, adaptate 

beneficiarilor direcţi.  

Directorii școlii 

Responsabilul CEAC 

Responsabilii de catedră/comisie 

metodică 

Elevi şi copii 

Părinţi, 

Cadre didactice 

Graficul de asistenţe, 

Fişe de asistenţă, 

Feed-back-ul către 

ISJMM  

1-10 iunie 

2020 

 

PRIORITATEA 9: ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETENŢELOR DE LECTURĂ 

IV. 1: Ameliorarea performanţelor elevilor în domeniul lecturii, înţelegerii şi interpretării textului 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  DIRECŢIONAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR CARE SĂ PERMITĂ DEZVOLTAREA OPTIMĂ A 
FIECĂREI ELEV 

Inspecţie şcolară orientată către monitorizarea şi 

consilierea acţiunilor de stimulare a lecturii, înţelegere şi 

interpretare a textului  la clasele I-II, III-IV, V-VIII, 

indiferent de disciplina de predare 

Directorii școlii 

 

Elevi şi copii 

Părinţi, 

Cadre didactice 

Graficul de asistenţe, 

Fişe de asistenţă, 

Feed-back-ul către 

ISJMM  

An şcolar 

2019-2020 

Programul „Şcoala altfel”- activităţi extracurriculare şi/sau 

extraşcolare 

Directorii școlii 

Responsabil Comisia metodică a 

diriginţilor 

Învăţătorii şi diriginţii claselor 

Elevi şi copii 

Părinţi, 

Cadre didactice 

Planul de acţiuni al 

activităţilor 

extracurriculare şi/sau 

extraşcolare 

Conform 

calendarului 

MEC 
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3.2. Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 
Învăţământ preşcolar 

Nr. 

crt. 
Grupa Nr. grupe Nr. copii 

1.  Combinată 5 41 

Învăţământ primar 

Nr. 

crt. 
Clasa Nr. clase Nr. elevi 

1.  Clasa pregătitoare 2,91 60 

2.  I 2,83 65 

3.  a II-a 3 75 

4.  a III-a 3  75 

5.  a IV-a 3,33 67 

 Învăţământ gimnazial 

1.  a V-a 2 40 

2.  a VI-a 2  36 

3.  a VII-a 2  42 

4.  a VIII-a 2  34 

 

 Învăţământ liceal de zi - filiera tehnologică 

Clasa a IX-a 

Nr.crt. Profilul / Calificarea profesională 
 

Nr.clase Nr.elevi 

1.  Servicii / Tehnician în activităţi economice 1 28 

2.  Tehnic / Tehnician mecanic pentru întreţinere 

şi reparaţii 
1 28 

Învăţământ profesional cu durata de 3 ani 

3.  Tehnic / Ind. textilă și pielărie / Confecționer 

produse textile 
1 17 

4.  Tehnic / Fabricarea produselor din lemn / 

Tapițer-saltelar-plăpumar 
0,5 12 

5.  Tehnic / Fabricarea produselor din lemn / 

Tâmplar universal 
0,5 12 

 Învăţământ liceal de zi - filiera tehnologică 

Clasa a X-a 

Nr.crt. Profilul / Calificarea profesională 
 

Nr.clase Nr.elevi 

1.  Servicii / Tehnician în activităţi economice 1 27 

2.  Tehnic / Tehnician mecanic pentru întreţinere 

şi reparaţii 
1 22 

 Învăţământ profesional cu durata de 3 ani 

Clasa a X-a   

Nr.crt. 
Domeniul de formare profesională / 

Calificarea  

 

Nr.clase Nr.elevi 

1.    Tehnic / Fabricarea produselor din lemn / 

Tâmplar universal 
0,5 15 

2.  Fabricarea produselor din lemn/ Tapițer-

saltelar-plăpumar  
0,5 17 

3.  Construcții, instalații și lucrări publice/Zidar-

pietrar-tencuitor 
1 20 

Învăţământ liceal de zi - filiera tehnologică 
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Clasa a XI-a 

Nr.crt. Profilul / Calificarea profesională 
 

Nr.clase Nr.elevi 

1.  Servicii / Tehnician în activităţi economice 1 27 

2.  Tehnic / Tehnician mecanic pentru întreţinere 

şi reparaţii 
1 27 

Învăţământ liceal seral- filiera tehnologică 

3.  Fabricarea produselor din lemn / Tehnician în 

prelucrarea lemnului 
1 25 

Învăţământ profesional cu durata de 3 ani 

4.    Tehnic / Fabricarea produselor din lemn / 

Tâmplar universal 
0,5 14 

5.  Fabricarea produselor din lemn/ Tapițer-

saltelar-plăpumar  
0,5 15 

6.  Construcții, instalații și lucrări publice/Zidar-

pietrar-tencuitor 
1 22 

Învăţământ liceal de zi - filiera tehnologică 

Clasa a XII-a 

Nr.crt. Profilul / Calificarea profesională 
 

Nr.clase Nr.elevi 

1.  Servicii / Tehnician în activităţi economice 1 27 

2.   Tehnic / Tehnician mecanic pentru întreţinere 

şi reparaţii 
1 25 

 

 

3.3. Planul de dezvoltare profesională a personalului 
 

Dezvoltarea profesională a personalului didactic se realizează permanent prin 

participarea la cursuri de formare, susţinerea examenelor de obţinere a gradelor didactice, 

autoperfecţionare. 

Participarea cadrelor didactice la perfecţionarea periodică se realizează în conformitate cu 

O.M.Ed.C. nr. 4796/2001, O.M.Ed.C. nr. 3553/2002, O.M.Ed.C. nr. 5398/2004 si O.M.Ed.C. 

nr. 5655/2004, prin participarea la programe acreditate Magister 1 si 2, formare directori, alte 

modalitati de formare.  

Sumele alocate formării continue se alocă prin bugetul fiecărui an. Ele constituie capitol bugetar 

separat şi este necesar ca acestea să fie cunoscute, de către inspectorii cu dezvoltarea 

profesională pentru a fi utilizate in scopul formarii.  

1. Formarea continuă:  

Cadrele didactice de la Liceul Tehnologic Grigore Moisil Târgu Lăpuș şi-au demonstrat 

interesul în acest domeniu, în ultimii 2 ani  cca 90% dintre acestea participând  la cursurile de 

formare organizare de CCD sau alte instituții furnizoare de programe de formare.  

2. Activitatea de perfecţionare  

S-au realizat următoarele tipuri de activitati de perfectionare: activitati la nivel de catedra, 

cercuri pedagogice, consilii profesorale cu temă.  
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 Partea a 4-a – Consultare, monitorizare, evaluare 
 

4.1. Rezumat al procesului de consultare 
 

Conceperea Planului de Acţiune al Şcolii vizează abordarea sistemică şi procesuală a 

organizaţiei. Priorităţile şi obiectivele sunt stabilite pentru a furniza o direcţie spre care să se 

îndrepte organizaţia. Acestea determină rezultatele avute în vedere şi ajută organizaţia să-şi 

utilizeze resursele pentru obţinerea rezultatelor scontate. Prefigurarea direcţiei viitoare de 

dezvoltare a organizaţiei se realizează de regulă, cu dificultate, ea fiind însă obligatorie.     

Exprimarea funcţiei de previziune a managementului se face în mai multe secvenţe, a 

căror materializare şi intercondiţionare fac posibilă conceperea şi apoi aplicarea strategiei 

organizaţiei. Planurile de acţiune trebuie să conţină în principiu: 

1. Analiza contextului 

2. Ţinta 

3. Acţiuni necesare 

4. Rezultate măsurabile 

5. Responsabilii pentru îndeplinirea acţiunilor 

6. Termene şi obiective intermediare 

7. Monitorizare şi evaluare 

8. Costuri şi alte alte resurse 

Analiza contextului poate fi realizată apelând la tehnicile şi instrumente ale 

managementului. 

Ele pot fi utilizate pentru:  

- a ordona şi sintetiza datele referitoare la indicatori 

- a lua decizii referitoare la continuarea sau schimbarea ofertei 

educaţionale, pe baza analizei rezultatelor unui eşantion de elevi, cadre 

didactice, agenti economici 

- a controla buna funcţionare a procesului, în scopul asigurării capacităţii 

acestuia de a obţine în mod constant nivelul de pregătire solicitat. 

Exemple de tehnici şi instrumente specifice managementului instituţional, utile în 

analiza şi proiectarea viitoare a proceselor la nivelul instituţiei de învăţământ: 

a) Tehnici şi instrumente pentru date numerice permit ordonarea şi prezentarea unui 

ansamblu de indicatori cu date statistice referitoare la evoluţia elevilor şi a cadrelor 

didactice într-o manieră uşor de perceput, dovedindu-se extrem de utile în luarea 

deciziilor. Prin forma de prezentare (grafice, tabele) pot fi puse în evidenţă relaţii 

stabilite între elementele domeniului analizat, tendinţe de evoluţie, se pot face analize 

comparative. 

b) Graficul GANTT este utilizat pentru reprezentarea succesiunii activităţilor în scopul 

implementării acestora 

c) Diagrama cauză – efect este cunoscută şi sub denumirea „diagrama IshiKawa”, după 

numele celui care a inventat-o. Este un instrument care permite evidenţierea şi 

ierarhizarea cauzelor (reale şi potenţiale) ale unui efect dat. 

d)  Diagrama procesului (flowchart) este o reprezentare figurativă a etapelor unui proces, 

utilizată în investigarea posibilităţilor de îmbunătăţire a acestuia, sau în cazul proiectării 

unui proces. 

e) Diagrama de relaţii permite identificarea cauzelor succesive ale problemelor date.  

Diagrama – arbore permite evidenţierea relaţiilor dintre obiectivele de realizat şi 

acţiunile (mijloacele) necesare pentru atingerea lor. 

Monitorizarea la nivelul echipei de alcătuire a PAS  trebuie să cuprindă date de intrare 

ale analizei referitoare la: 

a) feedback-ul de la client; 

b) funcţionarea proceselor şi conformitatea produsului; 
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c) stadiul acţiunilor corective şi preventive; 

d) acţiuni de urmărire de la analizele de management anterioare; 

e) schimbări care ar putea să influenţeze sistemul de management; 

f) recomandări pentru îmbunătăţire 

şi date de ieşire ale analizei, care să includă decizii şi acţiuni referitoare la: 

a) îmbunătăţirea eficacităţii demersului didactic şi a proceselor sale; 

b) îmbunătăţirea produsului în raport cu cerinţele clientului; 

c) nevoile de resurse. 

 

4.2. Activitatea de monitorizare realizată de management 

 
Monitorizarea întregii activităţi va fi facută de către directorii şcolii şi consiliul de 

administraţie al şcolii prin verificarea implementării acţiunilor, evaluarea efectului scontat, 

revizuirea acţiunilor, raportarea progresului realizat, revenirea asupra acelor acţiuni care nu se 

realizează conform datelor iniţiale stabilite şi adoptarea măsurilor necesare. 

Managementul la cel mai înalt nivel (director) presupune politică, angajament, obiective, 

analiza sistemului, pentru care îşi pune următoarele întrebări, primind răspunsurile în funcţie de 

care se stabileşte politica viitoare a roganizaţiei.  

1. Ce factori sunt interesaţi în implementarea PAS şi care este rolul fiecăruia? 

2.Direcţia clară este dată de obiective strategice, ţinte şi valori pe deplin înţelese atât de 

personalul din şcoală, cât şi de către elevi şi părinţii acestora? 

3.În ce mod se motivează factorii implicaţi pentru a-şi îndeplini în mod adecvat rolurile? 

4.Care sunt scopurile şi obiectivele stabilite ? Sunt ele clare şi măsurabile? Îndeplinesc toate 

condiţiile ? (SMART) 

5.Scopul / obiectivele şcolii noastre includ obiectivele ÎPT la nivel european? 

6.În ce mod evaluăm/ măsurăm gradul în care sunt atinse aceste scopuri/ obiective? 

7.În ce mod organizăm obţinerea de feedback şi procedurile de schimbare în cadrul organizaţiei 

noastre? 

8.În ce mod raportăm scopurile/ obiectivele la evaluare? 

9.Înţelegerea şi conştientizarea punctelor tari şi slabe ale şcolii sunt cunoscute de către tot 

personalul? 

În relaţia cu clientul, managementul impune anumite procese referitoare la:  

Calitatea datelor în ceea ce priveşte retenţia, evoluţia şi rezultatele elevilor şi folosirea eficace a 

datelor în monitorizarea performanţei 

1. Eficienţa politicilor şi practicilor privind egalitatea şanselor 

2. Există obiective, valori şi strategii explicite în ceea ce priveşte egalitatea şanselor care se 

reflectă în activitatea şcolii ca furnizor de servicii de formare 

3. Există măsuri eficiente de eliminare a comportamentului discriminatoriu 

4. Există proceduri eficiente pentru rezolvarea reclamaţiilor şi contestaţiilor 

5. Calitatea generală a procesului de învăţare, precum şi impactul asupra rezultatelor 

elevilor 

6. ste monitorizată eficienţa şi eficacitatea furnizării serviciilor de formare 

7. Datele şi standardele de referinţă sunt folosite eficient pentru dezvoltarea ofertei şi 

îmbunătăţirea rezultatelor elevilor  
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În urma analizei trebuie să se obţină o asigurare rezonabilă că:  

• Managerii împărtăşesc un scop comun şi pun pe primul plan elevii şi rezultatele acestora 

• Scopurile şi valorile şcolii sunt clare şi se pune un mare accent pe asigurarea de şanse 

egale 

• Personalul este bine informat şi este dedicat scopurilor organizaţiei 

• Şcoala, ca furnizor de formare, lucrează eficace cu partenerii ( angajatori, grupuri ale 

comunităţii, instituţii publice locale) 

• Performanţa elevilor este evaluată în mod regulat 

• Informaţiile despre retenţia, evoluţia şi rezultatele elevilor sunt exacte, accesibile 

profesorilor şi managerilor şi sunt folosite eficient pentru a îmbunătăţi performanţa 

• Sistemele de evaluare a performanţei personalului, pentru identificarea nevoilor de 

formare şi de satisfacere a acestora sunt cuprinzătoare şi eficiente 

• Resursele financiare şi materiale sunt utilizate în mod eficient pentru a susţine 

priorităţile educaţionale 

• Principiile celei mai bune valori sunt înţelese şi corect aplicate 

• Membrii Consiliului de Administraţie monitorizează îndeaproape performanţa şcolii ca 

furnizor de formare 

• Ei înţeleg punctele forte şi punctele slabe ale şcolii şi stabilesc priorităţile corecte pentru 

dezvoltare şi îmbunătăţire 

• Managerii îşi îndeplinesc îndatoririle statutare şi furnizează o direcţie bine definită 

pentru şcoală. 

Orice monitorizare, internă sau externă, are un singur obiectiv: să se asigure că procesul 

de implementare a Planului de Acţiune al Şcolii în unitatea noastră se desfăşoară conform 

standardelor stabilite prin direcţiile de acţiune.  

Rezultatele monitorizărilor trebuie făcute cunoscute tutror membrilor organizaţiei, 

pentru ca aceştia să acţioneze în consecinţă. Toate activităţile desfăşurate ulterior trebuie să 

conducă spre rezultate notabile, astfel încât: obiectivele, ţintele şi valorile să fie atinse, elevii să 

fie sprijiniţi pentru îmbunătăţirea situaţiilor problemă, managementul să demonstreze sprijin 

activ şi  implicare în ceea ce priveşte dezvoltarea programelor de învăţare şi ale altor servicii 

asigurate de şcoală, ca furnizor de formare.  

Managerul şcolii  veghează permanent pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor, legale şi 

de reglementare, stabileşte implementarea politicii organizaţiei aşa cum a fost stabilită prin 

PAS, asigură disponibilitatea resurselor, asigură implementarea planurilor de îmbunătăţire, 

pentru realizarea unui învăţământ de performanţă. Pentru aceasta trebuie să se asigure că: 

➢ Cerinţele şi necesităţile clienţilor noştri sunt definite şi că ele sunt în concordanţă cu 

cerinţele pieţei forţei de muncă; 

➢ Absolvenţii noştri vor fi capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi cultural-

umaniste valoroase, cu şanse reale în competiţia pe piaţa muncii şi care să le asigure o 

educaţie completă cu avantaje pe termen lung; 

➢ Climatul de muncă din şcoala noastră este bazat pe responsabilitate şi respect reciproc, 

pentru ca fiecare participant la proces să îşi valorifice la maxim potenţialul profesional 

şi intelectual; 

➢ Este necesară implicarea întregului personal al şcolii în cunoaşterea, înţelegerea şi 

îmbunătăţirea întregului proces de educaţie şi formare profesională a elevilor noştri; 

➢ Se asigură flexibilitate programelor de formare oferite de către şcoală pentru a ne putea 
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adapta cerinţelor pieţii muncii aflată în continuă schimbare şi globalizare, la care, prin 

diversificarea relaţiilor de parteneriat, ne vom racorda şi alinia permanent ca strategie a 

formării; 

➢ Se asigură creşterea performanţelor procesului de învăţământ prin activitatea de 

cercetare, prin implicarea specialiştilor şcolii într-o gamă cât mai mare de activităţi de 

învăţământ la nivel naţional şi prin activităţi de formare internă, în concordanţă cu 

nevoile şcolii, cu nevoile şi aşteptările comunităţii, prin implicarea atât a corpului 

profesoral cât şi a elevilor; 

➢ Utilizarea tehnologiei informaţionale, ca suport al îmbunătăţirii continue a calităţii 

procesului de învăţământ, la toate nivelele de organizare şi de către toţi factorii 

implicaţi. 

 Etapele de realizare a Planului de Acţiune al Şcolii sunt ciclurile de învăţământ pentru 

dobândirea calificărilor / specializărilor, pentru fiecare formă de învăţământ (primar, gimnazial, 

liceal, profesional) şi pentru fiecare nivel de calificare.  

Liceul Tehnologic Grigore Moisil îşi va menţine în următorii doi ani aceeaşi cifră de 

şcolarizare, ţinând cont de experienţa anilor trecuţi, sensibil modificată de introducerea claselor 

pregătitoare și a claselor de învățământ profesional cu durata de 2 ani..  

 Liceul Tehnologic Grigore Moisil, experienţa ultimilor doi ani a demonstrat că oferta 

şcolii a fost conform cererii exprimate de factorii interesaţi, dovadă fiind suplimentarea numărului 

de locuri la clasele a IX-a pentru anul școlar 2017-2018 şi cererile elevilor din alte şcoli, care 

doresc să se transfere la unitatea noastră. Acest studiu s-a făcut permanent, de fiecare dată când s-

au propus proiectele planurilor de şcolarizare, pe baza indicatorului “număr de clase / elevi”, 

absolvenţi de gimnaziu, prezentat de Institutul de statistică. Agenţii economici şi-au exprimat, de 

asemenea, părerea privind creşterea numărului de lucrători specialişti în diferite calificări, pe care 

şcoala noastră le oferă ca servicii de educaţie.  Un lucru bun, de care se va ţine seamă la proiectul 

planului de şcolarizare propus pentru următorii doi ani. 

 În privinţa resurselor umane şcoala urmăreşte realizarea unui indicator important privind 

creşterea  numărului de titulari comparativ cu cel al cadrelor didactice suplinitoare, printr-un 

studiu aprofundat şi argumentat, privind viabilitatea posturilor în următorii 4 ani.  

În perspectiva finanțării per elev costurile alocate pe elev vor duce la îmbunătăţirea bazei 

materiale a şcolii.  

 Se poate concluziona faptul că baza materială a şcolii este din ce în ce mai bună, dotările 

existente şi cele care urmează a fi efectuate fiind pe măsura demersului didactic  

ECHIPA DE ELABORARE A PLANULUI DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 

Director prof. Burzo Mihai 

                                                                    Dir. adj. prof. Vaida Dorin 

Consilier educativ prof. Pop Mariana 

Prof. Burzo Maria 

                                                                                Secretar șef Leșe Nicoleta 
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Anexa 1 

 

Personal cheie și persoane de contact 

 

Titlul   

 

Număr de telefon  

 

Numele şi prenumele 

Persoane de contact în şcoală    

Director 0729840433 

0262/384446  

grupulscolartgl@gmail.com 

Burzo Mihai 

Director adjunct 0729845872 

Vaida.dorin@yahoo.com 

Vaida Dorin 

   

Consilier în carieră, profesor 

psiholog 

0752100709 Bilt Ioana 

Responsabilul comisiei pentru 

proiecte comunitare; 

Responsabilul comisiei 

diriginţilor 

0743461325 

popmariana20006@yahoo.com 
Pop Mariana 

Secretar șef 0741262467 

niculinavele@yahoo.com 
Vele Niculina 

Alţii   

Responsabil Comisia metodică 

a educatoarelor 

0262384446 

grupulscolartgl@gmail.com 

Moşuţ Maria  

Responsabil Comisia metodică 

a învăţătorilor 

0724356651 

aureliaghermaninv@yahoo.com 

Ionce Veronica 

Responsabil Comisia metodică 

a profesorilor de limba şi 

literatura romană 

0762215172 

valituns@yahoo.com 

Tuns Valentina 

Responsabil Comisia metodică 

a profesorilor de limba engleză 

0727846208 

diana22cris@yahoo.com 

Florean Diana 

Responsabil Comisia metodică 

a profesorilor de matematică; 

Responsabil CEAC 

0746592400 

alexandru_vele@yahoo.com 

Boga Ovidiu 

Responsabil Comisia metodică 

a profesorilor de fizică-chimie-

biologie 

0741246275 

marianacatruc@yahoo.com 

Pop Crina 

Responsabil Comisia metodică 

a profesorilor de istorie-

geografie-socio-umane 

0755568272 

rodica_vele@yahoo.com 

Vele Rodica 

Responsabil Comisia metodică 

a profesorilor de educaţie fizică-

muzică-desen 

0723290419 

adipaina@yahoo.com 

Paina Dumitru 

Responsabil Comisia metodică 

a profesorilor/maiştrilor 

istructori de tehnologii 

0745809123 

cosma_marcel@yahoo.com 

Cureu Ionela 
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Anexa 2 

Ţinte pe domenii pentru structura planurilor de şcolarizare  

 

 

- judeţul Maramureş – 

 

Domeniu de pregătire 

 

 

Plan şcolarizare realizat 

la clasa  a IX-a în anul 

şcolar 2011/2012 

 

Nevoi prognozate 

de formare 

profesională 

pentru 2013-

2020*) 

(nivelul 2+ nivelul 

3 de calificare) 

Ţinte pentru oferta ÎPT 

pentru  2013-2020*)  

(nivelul 2+ nivelul 3 de 

calificare) 

 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 
% % 

Min.-

max.  

(%) 

Ţinta 

(medie 

judeţeană)  

 (%) 

agricultură 1 27 1,0% 5 3-5% 3% 

silvicultură 2 58 2,1% 1 1-2% 1% 

protecţia mediului 8 223 8,2% 8 6-8% 6% 

ind. alimentară 1 27 1,0% 6 3-6% 3% 

comerţ 4 127 4,7% 5 3-5% 3% 

economic 13 396 14,6% 8 8-10% 9% 

turism şi alimentaţie 17 187 6,9% 7 7-9% 8% 

estetica şi igiena corpului omenesc 1 21 0,8% 1 0-2% 1% 

construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice 7 215 7,9% 
9 

7-9% 7% 

mecanică 14 422 15,6% 15 13-15% 14 % 

electric 5 149 5,5% 4 4-7% 5% 

electromecanică 3 90 3,3% 2 2-5% 5 % 

electronică automatizări 12 338 12,5% 9 7-9% 7 % 

chimie industriala 1 26 1,0% 1 0-2%  1% 

materiale de construcţii 0 0 0,0% 0 0 0 

fabric.prod.din lemn 5 160 5,9% 8 8-11%  11% 

industrie textilă şi pielărie 9 241 8,9% 11 10-12% 11% 

tehnici poligrafice 0 0 0,0% 0 0 0 

producţie media 0 0 0,0% 0 0 0 

TOTAL 103 2707 100,0% 100,0%   100,0% 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


