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Prezentul plan de acţiune al şcolii are în vedere dezvoltarea COLEGIUL TEHNIC DE 

COMUNICAŢII “AUGUSTIN MAIOR” în perioada 2021-2025 și prefigurează, pe baza datelor și 

informațiilor diagnostice disponibile, modul în care unitatea de învățământ își va îmbunătăți 

capacitatea de a servi interesele membrilor individuali ai comunității școlare, ale comunității în 

ansamblu. 

Proiectarea traiectoriei de dezvoltare a școlii s-a făcut pe baza programelor existente la nivel local 

şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului economic pe termen mediu şi lung, valorificând 

datele, prognozele şi documentele elaborate de Consiliul Judeţean Cluj, Primăria Municipiului 

Cluj-Napoca, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de 

Muncă şi Direcţia Judeţeană de Statistică. 
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REZUMAT 

Sistemul de management şi de asigurare a calităţii în educaţie, promovat de Agenţia Română 

de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) şi Ministerul Educaţiei (ME), are 

ca funcţie principală orientarea dezvoltării unităţii şcolare în direcţia creşterii calităţii educaţiei 

oferită membrilor comunităţii şi comunităţii în ansamblul ei, evaluarea calităţii fiind parte integrantă 

a ciclului de proiectare a dezvoltării instituţionale. 

În acest context, asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii în educaţie depind în mod hotărâtor de 

un alt proces desfăşurat la nivelul unităţii şcolare, anume cel de dezvoltare instituţională. 

  Planul de Acţiune al COLEGIULUI TEHNIC DE COMUNICAŢII „AUGUSTIN 

MAIOR” 2021-2025 este un document ce valorifică analiza contextului socio-economic şi analiza 

nevoilor reale de formare profesională, precum şi priorităţile educaţionale și profesionale la nivel 

naţional, regional şi local.  

 Ca modalitate de planificare a activităţii pe termen lung şi scurt, PAS cuprinde acţiuni 

concrete de racordare a educaţiei şi formării profesionale furnizate la reperele dezvoltării economice 

din regiunea de Nord-Vest a României și are în centru reconfigurarea ofertei educaţionale pornind 

de la cererea de calificări competitive pe actuala şi viitoarea piaţă a muncii, incluzând şcoala într-o 

reţea de parteneriate locale, regionale şi naţionale, dar şi internaţionale, care să favorizeze 

investiţiile pe termen lung în resursele umane.  

 Ca parte integrantă a procesului de dezvoltare instituţională, asigurarea calităţii este o 

componentă importantă a Planului de Acţiune al școlii impulsionând desfăşurarea unor activităţi din 

ce în ce mai riguroase de autoevaluare şi evaluare la nivel instituţional şi individual. 

Planul de Acţiune al Școlii arată: 

 Unde se află unitatea de învățământ, care este situația actuală, care sunt elementele care necesită 

dezvoltare sau îmbunătățire, prin raportare la misiunea unității de învățământ și la viziunea echipei 

manageriale.  

 Unde ar trebui/ ar dori să ajungă, care sunt țintele (obiectivele) strategice, exprimate ca rezultate 

așteptate, anticipate la finalizarea proiectului (raportate, de asemenea, la misiunea unității de 

învățământ și la viziunea echipei manageriale).  

 Cum ajunge acolo unde ar trebui/ dorește să ajungă, adică drumul concret între situația 

prezentă și cea dezirabilă. Acest ”drum” cuprinde programele și acțiunile concrete, care vor fi 

realizate, precum și resursele care vor fi alocate sau atrase, în vederea realizării obiectivelor propuse. 
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 Cum se va constata dacă unitatea de învățământ a ajuns acolo unde ar fi trebuit/ dorit să 

ajungă: cum este evaluată (metodologie și instrumente folosite), atât pe parcurs, în momentele-

cheie, cât și la final, realizarea țintelor strategice, a programelor și a fiecărei activități.  

 Ce va face echipa managerială a unității de învățământ cu ceea ce știe, cum anume vor fi 

folosite rezultatele evaluării pentru îmbunătățire, cum anume au fost valorificate lecțiile învățate din 

aplicarea PAS și a planului managerial pentru activități actuale și viitoare precum și demersurile pe 

care unitatea de învățământ este datoare să le întreprindă către alte instituții responsabile - 

autoritățile administrației publice locale, inspectoratul școlar etc. - pentru ca acestea să realizeze 

demersurile de îmbunătățire, în funcție de atribuțiile lor legale.  

Documentul este structurat în patru mari părţi:  

Partea a I-a ANALIZA CONTEXTULUI cuprinde formularea viziunii şi a misiunii şcolii, o 

scurtă prezentare a profilului actual al şcolii, analiza rezultatelor obţinute în anul şcolar trecut, 

contextul european şi naţional, priorităţile şi obiectivele la nivel regional şi local. 

Partea a II-a ANALIZA NEVOILOR are la bază o analiză a mediului extern cu legături 

puternice cu Planurile Regionale de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) şi Planurile Locale de 

Acţiune pentru Învăţământ (PLAI), instrumente menite să ofere informaţii privind piaţa muncii, 

pentru a sprijini planificarea învăţământului profesional şi tehnic (ÎPT) în fiecare judeţ. Planul de 

acţiune al şcolii (PAS) cuprinde şi o analiză riguroasă şi completă a mediului intern al organizaţiei, 

analize SWOT pe diverse domenii pe baza cărora se identifică aspectele principale care necesită 

dezvoltare (priorităţile, obiectivele şi ţintele). 

  Partea a III-a cuprinde PLANUL OPERAŢIONAL (paşii pe termen scurt) pentru perioada 

imediat următoare, anul 2022-2023. Această secţiune cuprinde acţiuni planificate a fi întreprinse cu 

termene şi responsabilităţi precise în vederea atingerii obiectivelor. În această secţiune sunt cuprinse 

şi PLANUL DE PARTENERIAT AL ŞCOLII pentru procesul de colaborare cu agenții economici, 

asociații, ONG-uri, alte școli şi alţi factori interesaţi şi PLANUL DE DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ A PERSONALULUI. 

Partea a IV-a  se referă la CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE şi detaliază 

activităţile propuse în vederea monitorizării implementării planului de acţiune şi a înregistrării 

progresului realizat. 
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INTRODUCERE 

 

Crearea unui Spațiu european al educației, prin adoptarea, în februarie 2021, a „Rezoluției 

Consiliului Uniunii Europene privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul 

educației și formării în perspectiva realizării și dezvoltării în continuare a spațiului european al 

educației (2021-2030)", oferă condiții pentru a îmbunătăți calitatea, caracterul incluziv și 

dimensiunea digitală și ecologică a sistemelor educaționale ale statelor membre. Obiectivele și 

țintele strategice, stabilite de Proiectul „România Educată”, se înscriu în sfera acestui Spațiu 

european care vizează: formarea competențelor de bază (inclusiv cele digitale) și transversale, 

incluziune și egalitate de șanse, tranziții ecologice și digitale, formarea cadrelor didactice, 

dezvoltarea învățământului superior, consolidarea cooperării internaționale în educație, inclusiv prin 

creșterea potențialului de cooperare din sectorul învățământului profesional și tehnic. 

România trebuie să fie țara în care fiecare cetățean își găsește șansa de ași îndeplini 

potențialul, plecând de la accesul echitabil la o educație de calitate. Însă, pentru ca educația să 

reprezinte fundația solidă pentru o societate democratică și modernă, trebuie să existe o viziune 

coerentă, care să reunească soluțiile la provocările actuale, cronice și generate de criza pandemică, 

precum și strategia pentru adaptarea la viitor. Baza de plecare pentru construcția în educație pentru 

perioada 2021— 2024 este operaționalizarea și implementarea proiectului România Educată. 

Sistemul de educație va fi reformat pe un set asumat de valori: • ECHITATEA — reducerea 

decalajelor din sistem și asigurarea șansei la o educație de calitate pentru copiii și pentru tinerii din 

toate mediile; • EXCELENȚA — susținerea și motivarea excelenței în cadrul procesului 

educațional; • INTEGRITATEA — asigurarea de repere valorice și promovarea eticii în educație, 

dar și în viața de după absolvire; • STAREA DE BINE — dezvoltarea holistică a triunghiului minte-

corp-suflet, cu ajutorul consilierii și al măsurilor de sprijin; • PROFESIONALISMUL — menținerea 

de standarde ridicate în formarea cadrelor didactice și, implicit, în educația oferită elevilor și 

studenților; • RESPECTUL — însușirea respectului pentru alte persoane, instituții, mediu și 

societate, ca parte a formării; • FLEXIBILITATEA — asigurarea unui parcurs educațional 

individualizat pentru fiecare elev; • DIVERSITATEA — garantarea respectului pentru diversitate și 

a unui mediu tolerant în procesul educațional; • TRANSPARENȚA — utilizarea de mecanisme 

transparente de evaluare și menținerea unei comunicări deschise și oneste în procesul educațional; • 

COLABORAREA — dezvoltarea parteneriatului școală-societate și menținerea unui climat 
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constructiv în interiorul sistemului de educație (conf. Programului de Guvernare 2021—2024 

Coaliția pentru reziliență, dezvoltare și prosperitate). 

În contextul descentralizării învăţământului din România, planul de acţiune/dezvoltare a 

şcolii devine documentul strategic de planificare şi proiectare a ofertei educaţionale a unităţii de 

învăţământ profesional şi tehnic care contribuie la sporirea şanselor de mobilitate profesională a 

celor ce învaţă, precum şi la compatibilizarea competenţelor profesionale şi personale dobândite cu 

cele europene. 

Conform legislației în vigoare, documentele de prognoză sunt: planul de acțiune al școlii 

pentru învățământul profesional și tehnic (PAS); planul managerial (pe an școlar); programul de 

dezvoltare a sistemului de control managerial. 

Cel mai important document este planul de acțiune al școlii pentru învățământul 

profesional și tehnic (PAS), care prefigurează, pe baza datelor și informațiilor diagnostice 

disponibile, modul în care unitatea de învățământ își va îmbunătăți capacitatea de a servi interesele 

membrilor individuali ai comunității școlare, ale comunității în ansamblu și ale societății în general.  

Îmbunătățirea continuă este obligația fiecărei unități de învățământ și o dovadă minimă de respect 

pentru contribuabili și pentru beneficiarii direcți (elevii) și indirecți (părinți, angajatori, comunitatea 

locală etc.) ai educației. Îmbunătățirea continuă a activității este, de asemenea, o dovadă a 

competenței manageriale: dacă un lucru nu merge cum trebuie în școală, el trebuie remediat sau 

îmbunătățit. Iar îmbunătățirea se face urmând anumiți pași, primul fiind cel de proiectare. În esență, 

orice proiect este o cale, un ”drum” de la o stare actuală, nesatisfăcătoare, la o stare dezirabilă, în 

mod necesar mai bună față de situația actuală  (conf. ARACIP : Ghiduri pentru aplicarea unitară a 

standardelor de evaluare 2021 vol. 1- pag. 7). 

PAS descrie modul în care şcoala: 

 va contribui la realizarea priorităţilor, ţintelor şi acţiunilor regionale şi locale; 

 va răspunde cerinţelor pieţei muncii şi nevoilor individuale de formare; 

 va îmbunătăţi calitatea educaţiei şi a instruirii oferite de şcoală; 

 va îndeplini programul de reformă pentru ÎPT; 

 va ajuta la asigurarea unei forţe de muncă calificate în mod corespunzător;  

 va asigura șanse egale la educație pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii; 

 va lucra în parteneriat cu alte şcoli, parteneri sociali şi organizaţii autorizate în vederea 

furnizării unor servicii eficiente şi dezvoltării reţelelor locale; 

 va asigura utilizarea eficientă a resurselor (fizice şi umane). 
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Ca instrument de planificare a ofertei ÎPT PAS, cuprinde: analiza contextului local, analiza 

capacității instituţionale de a răspunde nevoilor de formare profesională la nivelul comunității 

locale, prioritățile, obiectivele şi acțiunile în vederea adaptării ofertei educaționale.  

Elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii (PAS) se justifică prin necesitatea armonizării 

planificării şi dezvoltării şcolii cu planificarea la nivel local şi regional, într-o arie mai largă de 

preocupări, ce include acţiunea concertată, a Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, a 

Consiliului Local, a Consiliului Judeţean şi, mai ales, a angajatorilor locali, care nu mai pot, în 

viitor, să excludă din strategia lor de dezvoltare relaţia cu şcoala, ca furnizor de servicii către 

comunitate.  

 Obiectivele realizării PAS 2021-2025: 

 abordarea managementului ca sistem, un management profesionalizat, capabil să 

implementeze, să monitorizeze și să ofere feedback politicilor publice din educație; 

 colectarea datelor care să includă prognoze pentru viitor precum şi nevoile şi situaţiile 

actuale 

 identificarea priorităţilor de dezvoltare a şcolii în funcţie de contextul în care funcţionează 

şcoala: mediul extern, comunitate, legislaţie, priorităţi europene, naţionale şi locale; 

 identificarea obiectivelor şi ţintelor pe baza analizei mediului intern: predarea-învăţarea, 

analiza rezultatelor, resursele materiale, financiare, umane ale şcolii; 

 identificarea intereselor/aşteptărilor tuturor factorilor implicaţi şi care sunt cu adevărat 

importanţi pentru şcoală;  

 operaţionalizarea planului de acţiune; 

 elaborarea planului de parteneriat şi de dezvoltare a resurselor umane; 

În elaborarea Planului Acţiune al Şcolii au fost întreprinse următoarele acţiuni: 

 Consultarea cadrelor didactice în vederea stabilirii priorităţilor strategice, a obiectivelor 

ţintă care ar trebui urmărite pentru implementarea misiunii pe care şcoala şi-a asumat-o; 

 Chestionarea părinţilor, elevilor pentru a identifica nevoile/aşteptările acestora de la 

unitatea şcolară şi a stabili modul în care acestea vor fi  atinse; a identifica aspectele care 

necesită îmbunătățire; 

 Consultarea partenerilor şcolii pentru stabilirea planului comun de acţiune în vederea 

dobândirii competenţelor-cheie de către elevi şi a competenţelor specializate. 
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PARTEA a I - a – CONTEXTUL 
 

1.1 VIZIUNEA, MISIUNEA ŞCOLII 

 
COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII  “AUGUSTIN MAIOR” 

Cluj-Napoca, Str.Moţilor Nr.78-80 cod poştal 400370 

Tel: + 40-264-594995; Fax: 0264591409 

                 E-mail: augustinmaior@yahoo.com 
                                www.colegiuldecomunicatii.ro 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VIZIUNE 
 

O ȘCOALĂ MODERNĂ ȘI O ECHIPĂ 
COMPETITIVĂ, 

O ȘANSĂ PENTRU FIECARE! 
 

 Colegiul Tehnic de Comunicaţii 
„Augustin Maior” îşi propune să 
promoveze o educație modernă, să ofere 
un climat sigur, să creeze o stare de bine 
cu șanse egale pentru evoluție personală 
și performanță, să servească intereselor 
membrilor individuali ai comunității 
școlare și a comunității în ansamblu, să 
formeze o personalitate armonioasă, 
creativ – pragmatică de succes,  un 
cetăţean european democratic şi 
performant.  

  
 

MISIUNE 
 

Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior” 
este un veritabil centru educațional al Clujului, cu un 
rol bine precizat şi anume: 

 asigurarea unui învățământ de calitate în raport 
cu nevoile societății, cu exigenţele beneficiarilor 
și cu standardele de calitate naționale și 
europene; 

 îmbunătățirea rezultatelor învățării, a serviciilor 
de consiliere și orientare care sprijină 
dobândirea unei calificări profesionale, alături 
de competențe cheie care să faciliteze accesul 
elevilor la învățământul terțiar, integrarea lor 
socio-profesional şi să-şi continue învăţarea de-
a lungul vieţii; 

 promovarea incluziunii, diversității și a 
interculturalității ca parte esențială a dimensiunii 
europene a educației oferite și manifestată prin 
proiecte (de tip Erasmus+) și prin alte forme de 
parteneriat la nivel național, european și 
internațional. 

mailto:augustinmaior@yahoo.com
http://www.colegiuldecomunicatii.ro/
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1.2 PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 

 

În contextul creşterii competiţiei între furnizorii de formare profesională similari, publici sau 

privaţi, grupuri şcolare sau colegii tehnice, Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior” 

din Cluj-Napoca tinde spre definirea şi asumarea unui rol distinct în cadrul planului general pentru 

modernizarea învăţământului profesional şi tehnic din regiunea de Nord-Vest. 

 Aflat pe lista opţiunilor absolvenţilor de gimnaziu, colegiul oferă în prezent calificări în 

domeniile Electronică, automatizări și Producţie media - profil tehnic, domeniul Economic 

profilul servicii, în domeniul Electromecanică la învățământul profesional. Pentru absolvenţii de 

liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat şcoala oferă calificare profesională pe nivelul 5 prin şcoala 

postliceală. 

STRUCTURA ŞCOLII ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 

LICEU ZI 

CLASA FILIERĂ PROFIL DOMENIU CALIFICAREA 
NR. 

ELEVI 

IX A TEHNOLOGICĂ TEHNIC Electronică automatizări Tehnician operator tehnică de calcul 
28 

IX B TEHNOLOGICĂ TEHNIC Electronică automatizări Tehnician de telecomunicaţii 
25 

IX C TEHNOLOGICĂ TEHNIC Producţie media Tehnician operator procesare text-imagine 
27 

IX D TEHNOLOGICĂ SERVICII Economic Tehnician în activităţi de poştă 
26 

X A TEHNOLOGICĂ TEHNIC Electronică automatizări Tehnician operator tehnică de calcul 
23 

X B TEHNOLOGICĂ TEHNIC Electronică automatizări Tehnician de telecomunicaţii 
24 

X C TEHNOLOGICĂ TEHNIC Producţie media Tehnician operator procesare text-imagine 
24 

X D TEHNOLOGICĂ SERVICII Economic Tehnician în activităţi de poştă 
25 

XI A TEHNOLOGICĂ TEHNIC Electronică automatizări Tehnician operator tehnică de calcul 
28 

XI B TEHNOLOGICĂ TEHNIC Electronică automatizări Tehnician de telecomunicaţii 
30 

XI C TEHNOLOGICĂ TEHNIC Producţie media Tehnician operator procesare text-imagine 
30 

XI D TEHNOLOGICĂ SERVICII Economic Tehnician în activităţi de poştă 
29 

XII A TEHNOLOGICĂ TEHNIC Electronică automatizări Tehnician operator tehnică de calcul 
28 

XII B TEHNOLOGICĂ TEHNIC Electronică automatizări Tehnician de telecomunicaţii 
28 

XII C TEHNOLOGICĂ TEHNIC Producţie media Tehnician operator procesare text-imagine 
30 

XII D TEHNOLOGICĂ SERVICII Economic Tehnician în activităţi de poştă 
29 
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LICEU SERAL 
 

CLASA FILIERĂ PROFIL DOMENIU CALIFICAREA NR. ELEVI 

XIII F TEHNOLOGICĂ TEHNIC 
Electronică 

automatizări 
Tehnician electrician electronist auto 

26 

 

 

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ 
 

CLASA FORMA DOMENIU CALIFICAREA 
NR. ELEVI 

IX E 
PROFESIONAL 

DUAL 
Electromecanică 

Electromecanic utilaje și echipamente 

industriale  

Electronist aparate şi echipamente 27 

X E 
PROFESIONAL 

DUAL/STAT 
Electromecanică 

Electromecanic utilaje și echipamente 

industriale 16 

XI E 
PROFESIONAL 

DUAL/STAT 
Electronică automatizări 

Electromecanic utilaje și echipamente 

industriale 19 

 

 

Deşi în plan local şi regional, nu există alţi furnizori de calificări similare, COLEGIUL 

TEHNIC DE COMUNICAŢII „AUGUSTIN MAIOR” se preocupă de diversificarea ofertelor de 

formare profesională, conform cerinţelor pieţei muncii, şi de integrarea tinerilor în contextul  

economico-social.   

Clujul face parte din categoria judeţelor cu o economie complexă şi diversificată, cu ponderi 

importante în economia naţională, fiind − din acest punct de vedere − cel mai important centru 

administrativ- teritorial din nord-vestul ţării. 

        Explozia informaţională fără precedent din ultimele două decenii a găsit un teren fertil în 

oraşul Cluj-Napoca, favorizat prin existenţa importantelor obiective academice şi culturale, cu 

tradiţii consacrate în timp. Astfel, Universitatea Tehnică, Universitatea Babeş-Bolyai, Filiala 

Academiei Române, universităţile şi colegiile particulare, marile biblioteci au contribuit la 

asigurarea unui climat ştiinţific de înaltă ţinută în formarea specialiştilor. 

Creşterea competitivităţii economice este strâns legată de necesitatea sporirii competenţelor 

tehnice si informaţionale ale forţei de muncă, în consecinţă, din anchete, rezultă necesitatea creşterii 

ofertei de calificări înalte și stimularea elevilor de a dobândi un nivel de pregătire profesională cât 

mai ridicat. Se impune, de asemenea înzestrarea forţei de muncă cu competenţe tehnologice 

complexe.  

Realizarea acestui deziderat naţional nu ar fi posibilă fără un învăţământ preuniversitar 

performant, a cărui primă sarcină este asigurarea resurselor umane competitive, iar Colegiul Tehnic 

de Comunicaţii ,,Augustin Maior” – Şcoală Europeană – 2009 şi 2013, se înscrie, cu succes, 
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printre şcolile care şi-au asumat această responsabilitate. Poziţia geografică a colegiului, situat în 

Cluj-Napoca, pe strada Moţilor Nr. 78-80, este favorabilă. După cum se poate observa din 

localizarea pe hartă a oraşului, şcoala este plasată în punctul de convergenţă a unor linii imaginare 

pornite de la Universitatea Tehnică, Grădina Botanică, Filiala Academiei Române, Universitatea 

Babeş-Bolyai şi Parcul Central.  

În acest perimetru se situează marile biblioteci universitare, Casa de Cultură a Studenţilor, 

Sala Polivalenta, Cluj-Arena si bazele sportive ale oraşului, care, împreună, asigură un climat 

favorabil dezvoltării intelectuale şi fizice a elevilor noştri.   

Un factor important în dezvoltarea instituţională poate fi considerată vecinătatea cu Agenţia 

Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin stabilirea unui parteneriat permanent, care să 

prezinte obiectiv necesităţile comunităţii pe piaţa muncii.  

     Un alt factor favorabil al plasării în context geografic al şcolii este apropierea de Primărie, 

astfel încât Administraţia locală să poată lua act nemijlocit de necesităţile instituţiei noastre. 

     Colegiul a dezvoltat, în 

ultimi ani, relaţii comunitare 

favorabile cu fundaţii de tineret, cu 

ONG-uri, cu agenţi economici de 

profil (electronică/electromecanică, 

comunicații, producție media și IT) 

cu universităţile de stat şi 

particulare în vederea consilierii şi 

orientării profesionale a elevilor, cu 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog, cu 

Inspectoratul Judetean al Poliţiei Cluj şi alţi parteneri în vederea asigurării unor servicii educaţionale 

curriculare şi extracurriculare de calitate. 
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COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII 

„AUGUSTIN MAIOR” este o şcoală care 

oferă un complex de oportunităţi: internat,  trei 

corpuri de clădire, sală de sport, bibliotecă, teren 

de sport, ateliere, laboratoare dotate la 

standardele în vigoare, săli de clasă, cabinet 

medical şi cabinet de consiliere pentru elevi. 

Personalul didactic (35 profesori şi ingineri) se 

distinge prin înalta pregătire didactică şi de 

specialitate, iar personalul nedidactic şi didactic 

auxiliar, satisface toate cerinţele unei şcoli 

moderne.  Şcoala a utilizat majoritatea resurselor bugetare şi extrabugetare pentru modernizarea 

echipamentelor şi a infrastructurii şcolare.  

În anii 2009 și 2013 Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Augustin Maior” a obţinut distincția 

“ŞCOALĂ EUROPEANĂ” şi DIPLOMA DE MERIT de la SENATUL ROMÂNIEI - în semn 

de recunoaştere pentru rezultatele obţinute şi pentru eforturile semnificative de integrare a 

învăţământului românesc în spaţiul european al educaţiei.  

 

1.3 REALIZĂRILE ŞCOLII ÎN ULTIMII 2 ANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori importante în cadrul şcolii: 
 

Acces egal la educaţie 

Creativitatea 

Calitatea 

Capacitatea de autoevaluare 

Comunicarea deschisă  

Toleranţa/Nediscriminarea 

Generozitatea 

Învăţarea diferenţiată 

Libertatea de exprimare 

Respectul proprietăţii 

Schimburi interculturale 

Spiritul antreprenorial 

Stimularea gândirii autonome 

Valorile familiei 
 

 

REALIZĂRILE anului şcolar 2020-2021: 

 Promovabilitatea la bacalaureat – 85,71% și 100% la examenele de certificare a competenţelor, nivel 4 și 5; 

 87% dintre absolvenţii anului 2021 îşi continuă studiile; 

 Derularea activităților în cadrul proiectului privind învățământul secundar ROSE; 

 Partener cu Primăria Cluj-Napoca în cadrul proiectelor  ,,Consolidarea capacității unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca în vederea gestionării situației de pandemie generată 

de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de  echipamente de protecție medicală" și ,,Asigurarea accesului 

elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca la procesul de 

învățare în mediul on-line în contextul pandemiei cu coronavirusul SARS-Cov-2, prin achiziția de 

echipamente IT", proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile-Fondul social european şi 

Fondul de coeziune 2014-2020; 

 Derularea activităților în cadrul proiectului ECO-Școala;  

 Derularea activităților în cadrul proiectului ERASMUS+ ”Metode de predare pentru generația Z” 

 Derularea activităților în cadrul proiectului ERASMUS+ “ Rețele perteneriale - domeniul Electronică, 

automatizări, telecomunicații” 

 Un nr de 24 Sali de clasa sunt dotate cu table interactive; 

 Stabilirea unui număr mare de protocoale de colaborare cu instituții, Asociații, ONG-uri, școli, 

universități, agenți economici de profil cu care școala a derulate activități curriculare și extracurriculare în 

parteneriat. 
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Strategii de diferenţiere: strategia managerială reprezintă un vector de diferenţiere între 

aşteptările şi percepţiile beneficiarilor, direcţi şi indirecţi, cu privire la calitatea serviciului public de 

educaţie. 
 

Pentru a deveni un important centru regional de formare în învățământul profesional și tehnic 

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „AUGUSTIN MAIOR” va experimenta mai multe 

tipuri de strategii de extindere. 

            

Imagine 

 Școală modernă dotată la standarde  

 În topul colegiilor tehnice din județ 

 Sprijinul oferit elevilor – răspunde nevoilor 

de formare în domenii prioritare 

(comunicaţii, electronică, producție media, 

servicii, electromecanică) 

 Posibilitatea continuării studiilor în 

domeniile scolii 

Costuri/Beneficii 

 Situare în zona centrală, transport  simplificat 

 Tarife de cazare accesibile, în raport cu gradul de 

confort şi calitatea serviciilor oferite 

 Burse profesionale, susținere financiară, 

stimulente și alte beneficii pentru elevii de la 

învățământ profesional de stat și dual 

Calitatea formării 

 Gradul înalt de succes al elevilor la 

examenele finale 

 Utilizarea ITC în demersul didactic 

 Orientarea și consilierea elevilor 

 Activități extrașcolare diversificate 

 Facilităţi la angajare datorită competenţelor 

dobândite 

 Inserţie masivă în învăţământul superior 

Proiectare 

 CDL –uri  moderne, proiectate astfel încăt să 

răspundă nevoilor elevilor și agenților economici 

 Lecții interactive utilizând mijloace multimedia 

 Posibilitatea studierii limbilor străine şi 

finalizarea cu certificat de competenţe lingvistice  

REALIZĂRILE anului şcolar 2021-2022: 

 

 Promovabilitatea la bacalaureat – 90% - sesiunea iulie 2022 și 99 % în cele 2 sesiuni  

 100% la examenele de certificare a competenţelor, nivel 3 și 4; 

 90% dintre absolvenţii anului 2022 îşi continuă studiile; 

 Derularea activităților în cadrul proiectului privind învățământul secundar ROSE; 

 Partener cu Primăria Cluj-Napoca în cadrul proiectelor  ,,Consolidarea capacității unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca în vederea gestionării situației de pandemie generată 

de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de  echipamente de protecție medicală" și ,,Asigurarea accesului 

elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca la procesul de 

învățare în mediul on-line în contextul pandemiei cu coronavirusul SARS-Cov-2, prin achiziția de 

echipamente IT", proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile-Fondul social european şi 

Fondul de coeziune 2014-2020; 

 Derularea activităților în cadrul proiectului ECO-Școala;  

 Derularea activităților în cadrul proiectului ERASMUS+ ”Metode de predare pentru generația Z” 

 Derularea activităților în cadrul proiectului ERASMUS+ “ Rețele perteneriale - domeniul Electronică, 

automatizări, telecomunicații” 

 Stabilirea unui număr mare de protocoale de colaborare cu instituții, Asociații, ONG-uri, școli, 

universități, agenți economici de profil cu care școala a derulate activități curriculare și extracurriculare în 

parteneriat 

 Parteneriate pe învățământ dual cu agenți economici de profil.  
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Prin intermediul acestora, şcoala doreşte nu numai să-şi consolideze poziţia în rândul 

colegiilor tehnice clujene, ci şi să se diferenţieze de acestea, în special în ceea ce priveşte 

dinamismul, adaptarea la nou şi calitatea educaţiei oferite în concordanță cu priorităţile naţionale, 

regionale şi locale. 

 

 

 

1.4  OBIECTIVELE ŞI PRIORITĂŢILE EUROPENE ŞI NAŢIONALE 

 

Contextul de politici pentru educaţie şi formare profesională. Contextul European 

Prin Strategia Europa 2020 Uniunea Europeană își propunea să creeze condiții pentru o 

creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.  

Strategia se fundamentează pe trei priorități tematice, care se întrepătrund și se 

condiționează reciproc: 

 creștere economică inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; 

 creștere economica durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere 

al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive; 

 creștere economică favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a 

ocupării forței de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, socială și teritorială. 

Strategii de 

extindere 

Dezvoltarea 

produsului: 
Calificări noi pe 

domeniile de 

şcolarizare 

Extindere pe 

învăţământ 

profesional 

Strategii de 

marketing 

eficiente 

Dezvoltarea 

pieţei: 
* Stabilirea ca 

grup-ţintă  a 

firmelor în 

domeniu- 

Comunicaţii, IT 

Electrotehnică 

Electromecanică 

Electronică 

Servicii  

 

Strategii de pătrundere: 
Atragerea unui număr mare de 

elevi la toate formele de 

învățământ prin procedee 

diversificate de marketing 

Strategii de intrare și control: 
 Dezvoltare de parteneriate viabile pentru activităţi 

şcolare şi extraşcolare 

 Eficientizarea relaţiilor cu comunitatea, a relaţiilor 

şcoală-familie  

Implicarea şcolii în proiecte strategice, Erasmus+, 

proiecte de mobilitate, parteneriate strategice. 
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Uniunea Europeană promovează cooperarea dintre statele membre, susţine și completează 

acțiunea lor în anumite domenii ale educaţiei și formării, conform principiului subsidiarităţii, 

promovând calitatea prin generarea “valorii europene adăugate”. 

Aceste domenii sunt orientate în special pentru: 

 

  

 

 

 

 

              (http://www.tvet.ro/index.php/ro/educatie-si-formare-profesionala-in-europa/64.html) 

 

Strategia Europa 2020 se concentrează asupra a cinci obiective ambiţioase privind ocuparea 

forţei de muncă, cercetarea, educaţia, reducerea sărăciei şi energia/clima. 

Obiectivele Europa 2020 în domeniile educaţiei şi ocuparea forţei de muncă sunt: 

 reducerea abandonului şcolar la sub 10%;  

 creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în 

vârstă de 30-34 de ani; 

 o rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 

şi 64 de ani. (conf. PLAI 2022-2025) 

Concluziile Consiliului Uniunii Europene privind rolul educației și formării în cadrul punerii 

în aplicare a Strategiei Europa 2020 (2011/C 70/01) 

Două dintre inițiativele emblematice propuse în cadrul Strategiei Europa 2020 au o relevanță 

deosebită pentru educație și formare:  

(i) în primul rând, inițiativa Tineretul în mișcare, care are scopul de a ajuta tinerii să își 

valorifice pe deplin potențialul în educație și formare și, astfel, să își îmbunătățească 

perspectivele de ocupare a unui loc de muncă. Este nevoie urgentă să se asigure reducerea 

numărului de tineri care părăsesc timpuriu școala, posibilitatea pentru toți tinerii de a 

dobândi competențele de bază necesare pentru educația viitoare și sporirea posibilităților de 

învățare în diferite etape ulterioare ale vieții.  

 promovarea mobilităţii studenților/elevilor și a cadrelor didactice; 

 dezvoltarea cooperării dintre școli și universități; 

 stimularea învățării limbilor străine; 

 îmbunătățirea recunoașterii diplomelor calificărilor şi 

competențelor în scop academic sau profesional; 

 dezvoltarea învățământului deschis și la distanță. 

http://www.tvet.ro/index.php/ro/educatie-si-formare-profesionala-in-europa/64.html
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Mobilitatea în scop educațional a tinerilor ar trebui promovată în întregul sistem de 

învățământ, precum și în contexte non-formale cum ar fi activitățile de tineret și participarea 

acestuia. În plus, ar trebui încurajată sporirea experiențelor de învățare la locul de muncă și 

prin antreprenoriat și ar trebui extinse posibilitățile de desfășurare a activităților de 

voluntariat, a unei activități independente, de muncă și studiu în străinătate; (RO 4.3.2011 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 70/1). 

(ii) în al doilea rând, inițiativa O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă, care 

subliniază necesitatea de perfecționare a competențelor și de sporire a capacității de inserție 

profesională. Trebuie să se facă progrese pentru a identifica mai bine nevoile de formare, a 

spori relevanța educației și formării pentru piața forței de muncă, a facilita accesul 

persoanelor la posibilitățile de învățare pe tot parcursul vieții și la orientare și a asigura o 

tranziție ușoară între educație, formare și piața forței de muncă. Realizarea celor menționate 

presupune o colaborare mai strânsă și parteneriate între serviciile publice, furnizorii de 

servicii de educație și formare și angajatori, la nivel național, regional și local. Tranziția 

către sisteme de calificare bazate pe rezultatele învățării și o mai mare validare a 

competențelor și aptitudinilor dobândite în contexte non-formale și informale sunt de 

asemenea deosebit de importante pentru îmbunătățirea capacității de inserție profesională. 

(RO 4.3.2011 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 70/2).  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:070:0001:0003:RO:PDF 

Educația și formarea au de asemenea o contribuție substanțială în cadrul celorlalte inițiative 

emblematice, precum Agenda digitală și O Uniune a inovării. Sistemele de educație și formare din 

Europa trebuie să ofere combinația potrivită de competențe și aptitudini, să asigure un număr 

suficient de absolvenți din domeniile științei, matematicii și ingineriei, să înzestreze oamenii cu 

competențele de bază, motivația și capacitatea de a învăța, să încurajeze dezvoltarea de 

aptitudini transversale, inclusiv cele care permit utilizarea tehnologiilor moderne digitale, să 

promoveze dezvoltarea durabilă și cetățenia activă și să încurajeze creativitatea, inovarea și 

spiritul antreprenorial.  

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:070:0001:0003:RO:PDF
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Contextul naţional 

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

obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune (conf. PLAI 2022-2025): 

Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru 

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

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

față de 57,2% în 2014. 

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

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

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

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

profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii; 

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

profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi 

cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de învăţământ 

la nevoile şi tendinţele pieţei muncii; 

3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare; 

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

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

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

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

profesională, având ca ținte strategice: 

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

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

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

2020, de la 1,5% în 2014. 

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

7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării 

dobândite în context nonformal şi informal; 

8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră; 

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

dobândite în context nonformal şi informal; 
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10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru 

tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile; 

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

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

profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ; 

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

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

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

2020, de la 1,5% în 2014. 

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

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

de sistem; 

12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării; 

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

profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în evaluarea 

rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal; 

14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue; 

15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională. 

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

domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice: 

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

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

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

2020, de la 2.800 în 2014. 

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

16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din cadrul 

programelor de formare profesională; 

17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională; 

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

pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive. 

Guvernul României (conf. Programului de Guvernare 2021—2024) pune un accent deosebit pe 

pregătirea sistemului de învățământ pe următoarele cinci paliere: 1. Conectivitate generalizată 2. 
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Echipamente electronice pentru toți beneficiarii sistemului de educație, adecvate nivelului de 

învățământ 3. Conținut digital pentru toate disciplinele și toate nivelurile 4. Formare a tuturor 

cadrelor didactice pentru pedagogie digitală 5. Platforme de evaluare dedicate și securizate. 

I. Deziderate din perspectiva Proiectului România Educată: 

I.1. Educație de calitate pentru toți 

I.2. Educație individualizată — diversitate 

I.3. Autonomie și gândire critică 

I.4. Responsabilitatea și integritatea sunt valori-cheie asumate și exersate 

I.5. Modelul profesorului în formarea elevului este cel mai puternic instrument pedagogic 

I.6. Pentru educație se alocă resurse suficiente, în mod transparent, echitabil și eficient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011, art. 2 alin. 1) are “ca viziune promovarea unui 

invăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi 

acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în 

profesie şi în societate”.  

Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 

individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care 

Obiective ale educaţiei în România
*
 

 Creşterea performanţei sistemului românesc de învăţământ; 

 Asigurarea politicilor de echitate socială; 

 Asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, intelectuală şi 

profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii; 

 Deschiderea sistemului de educaţie, formare profesională şi cercetare către societate, către 

mediul social, economic şi cultural; 

 Întărirea gradului de coeziune socială şi creşterea participării cetăţenilor la programele de 

dezvoltare economică şi socială prin promovarea cetăţeniei active; 

 Stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de 

educaţie şi de formare profesională; 

 Construirea societăţii cunoaşterii prin transformarea educaţiei în vector de dezvoltare socio-

economică; 

 Asigurarea competitivităţii la nivel european şi internaţional; 

 Stimularea creativităţii, inovării şi transferului tehnologic; 

 Integrarea tinerilor pe piaţa muncii prin dezvoltarea de politici care să asigure un nivel ridicat 

de creştere şi de ocupare durabilă a forţei de muncă, bazate pe cunoaştere; 

 Creşterea vizibilităţii internaţionale a României prin rezultatele obţinute în educaţie; 

 
*http://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe/educatie 
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sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, 

pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe 

piaţa muncii (Legea Educaţiei Naţionale, art. 2 alin. 3). 

Educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor (conf. LEN) au ca 

finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de 

cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru:  

   a) împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform 

intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii;  

   b) integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate;  

   c) ocuparea unui loc de muncă şi participarea la dezvoltarea unei economii durabile;  

   d) formarea unei concepţii de viată, bazate pe valorile umaniste şi ştiintifice, pe cultura natională 

şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural;  

   e) educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului;  

   f) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a respectului 

pentru natura şi mediul înconjurător natural, social şi cultural.  

Obiectivele strategice ale învățământului profesional și tehnic sunt elaborate de Centrul 

Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), organ de specialitate 

al Ministerului Educaţiei Naționale. Aceste obiective vizează dezvoltarea unui sistem de învățământ 

consolidat pentru: 

 a răspunde cerinţelor unei societăţi bazată pe cunoaştere; 

 a spori gradul de ocupare şi dezvoltare economică; 

 a creşte gradul de coeziune economică şi socială; 

 a dezvolta exercitarea cetăţeniei democratice. 

http://www.tvet.ro/index.php/ro/sistemul-national-de-educatie-si-formare-profesionala/113.html 

 

Finalitățile educaționale ale învățământului profesional și tehnic (conf. CNDIPT) vizează: 

 asigurarea dezvoltării personale și profesionale a elevilor astfel încât aceștia să devină 

cetățeni activi la nivelul comunității, să participe la viața activă, civică și profesională; 

 asigurarea șanselor egale de acces în învățământul profesional și tehnic, precum și 

dezvoltarea profesională a fiecărui elev în funcție de aspirațiile și potențialul individual de 

învățare; 

http://www.tvet.ro/index.php/ro/sistemul-national-de-educatie-si-formare-profesionala/113.html
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 asigurarea condițiilor de calitate în organizarea și desfășurarea proceselor manageriale, de 

educație și formare profesională în fiecare unitate școlară organizatoare de învățământ 

profesional și tehnic; 

 asigurarea șanselor de dezvoltare profesională a fiecărui elev în vederea dobândirii unei 

calificări pentru care există oportunități de ocupare în meserii sau ocupații oferite de piața 

muncii locală, județeană, regională, națională, precum și pentru continuarea învățării de-a 

lungul întregii vieți în vederea adaptării la schimbările tehnologice specifice economiei 

bazată pe cunoaștere. 

  

1.5 OBIECTIVELE ŞI  PRIORITĂŢILE  REGIONALE ŞI LOCALE 

 

 Planul de dezvoltare regională (PDR) este principalul document de planificare elaborat la 

nivel regional şi reflectă politicile de dezvoltare relevante la nivel naţional în raport cu nevoile 

specifice la nivel de regiune, dar şi cu direcţiile strategice de politică ale celorlalţi principali 

finanţatori ai programelor de dezvoltare aferente regiunii respective. 

Planificarea are în vedere atât fondurile externe (europene) cât şi interne 

(naţionale/guvernamentale, regionale, locale). PDR a fost realizat în conformitate cu orientările 

metodologice elaborate de către Ministerul Dezvoltării Regionale ce vizează PRAI (Planul 

Regional de Acţiune pentru Învăţământ) al Regiunii de Dezvoltare Nord – Vest, 2016-2025 atât 

conţinutul Planurilor de Dezvoltare Regională cât și cadrul partenerial de elaborare, consultare și 

aprobare al acestora, fiind modificat în urma analizei ex-ante. 

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

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

dezvoltarea regională: 

1. Diminuarea dezechilibrelor regionale existente; 

2. Corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor; 

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

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

înregistrate la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest. 
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VIZIUNEA PE TERMEN LUNG (2034)  

Comunitățile din Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) înțeleg să valorifice împreună, 

respectând principiile dezvoltării durabile, resursele naturale, materiale, umane, tradițiile istorice şi 

interculturale în scopul unei dezvoltări susținute, constante care face din Transilvania de Nord una 

dintre cele mai dinamice regiuni europene. 

 

OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE PE TERMEN LUNG (2034)  

• Valorificarea avantajelor competitive prin investiții în domeniile de specializare inteligentă ale 

regiunii.  

• Racordarea Regiunii la fluxurile internaționale de mărfuri, turiști, investiții, informații şi valori 

culturale.  

• Creșterea investițiilor în capitalul uman al regiunii, în vederea adaptării la economia digitală și 

industria 4.0.  

• Creșterea eficienței economiei rurale, conservând totodată calitatea mediului şi patrimoniul 

etnofolcloric extrem de bogat al regiunii. 

• Transformarea centrelor urbane în spații de influență şi de atracție regională şi trans-regională.  

• Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei.  

• Promovarea tranziției către surse de energie regenerabilă și gestiunea responsabilă a resurselor.  

• Valorificarea spiritului civic în procesul de dezvoltare urbană.  

• Dezvoltarea sistemelor de transport cu emisii reduse și încurajarea mobilității active.  

• Dezvoltarea bazelor de date pe mai multe niveluri (local, județean, regional) pentru a susține 

procesul de planificare urbană 

 

Obiectivul general și obiectivele specifice 2021-2027  

OBIECTIV GENERAL: Creşterea inteligentă și sustenabilă a economiei regionale, valorificând 

diversitatea locală și stimulând inovarea, în vederea diminuării disparităţilor intra- şi interregionale 

şi creşterea standardului de viaţă. 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1: Economie competitivă, bazată pe inovare și digitalizare 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2: Capital uman și social dezvoltat 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3: Cadru de viață sustenabil, autentic și atractiv 

OBIECTIVUL SPECIFIC 4: Mediu natural valorificat responsabil 

OBIECTIVUL SPECIFIC 5: Conectivitate fizică și digitală ridicată 
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Aceste obiective specifice urmează să contribuie și la atingerea țintelor stabilite prin politica de 

coeziune a UE pentru perioada 2021-2027, fiind corelate cu cele 5 obiective de politică europene: 

OP1. O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și 

inteligente 

OP 2. O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o 

energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la 

schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor 

OP 3. O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale 

OP4. O Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale 

OP5. O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor 

tipurilor de teritorii 

 

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „AUGUSTIN MAIOR” din Cluj-Napoca se 

integrează regiunii de Nord-Vest (Transilvania de Nord), al cărei plan de acţiune regional (PRAI) 

are ca obiectiv creşterea inteligentă și sustenabilă a economiei regionale și ca scop corelarea dintre 

oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel 

regional.   
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PARTEA a II - a ANALIZA NEVOILOR 
 

2.1 ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

Judeţul Cluj este situat în partea de nord-vest a României, fiind capitala regiunii de 

dezvoltare Nord-Vest (Transilvania de Nord) şi aflându-se la graniţa cu regiunea de dezvoltare 

Centru. Poziţia geografică oferă județului un avantaj competitiv deosebit, având în vedere faptul că 

județul Cluj se află relativ în apropierea granițelor cu Ungaria și Ucraina, precum şi într-o zonă de 

convergentă a mai multor culoare de dezvoltare: Coridorul Oradea-Cluj-Brașov- Bucureşti, care va 

lega coridoarele paneuropene 5 şi 9, permițând conectarea României cu axele de comunicații din 

Europa Centrală; Coridorul Suceava-Cluj, principală axă de comunicație est-vest din ţară, precum şi 

mai multe axe tradiționale de comunicație către centrul țării. 

Judeţul Cluj are o suprafaţă de 6.674, 4 km2 (2,8% din suprafaţa României) situându-se pe 

locul 12 între judeţe ca şi mărime. Din această suprafaţă, 63,8% este acoperită de terenuri agricole, 

25,1% de păduri şi alte vegetaţii forestiere, 2,9% este ocupată cu construcţii, 1,8% căi de 

comunicaţii şi căi ferate, iar 5% îl reprezintă terenurile degradate şi neproductive. 

Populația județului Cluj era de 726881  locuitori la 1 iulie 2017, iar județul ocupa locul 8 în ierarhia 

judeţelor la nivel naţional cu o pondere 

de 3,25% din populaţia ţării. 

Judeţul Cluj are o reţea de localităţi 

formată din: 

 un municipiu de rang 1: Cluj-

Napoca cu 66,8% din populația 

județului, exercitând efecte negative 

asupra dezvoltării celorlalte centre 

urbane din județ. 

 4 municipii de rang 2: Turda, Dej, 

Câmpia Turzii şi Gherla; 

 un oraş de rang 3: Huedin; 

 75 comune, având 420 de sate. 

 

Sursa: Strategia de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020 
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2.1.1. DEMOGRAFIA 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică , Baza de date TEMPO, peste 

25% din populaţia regiunii Nord-Vest se regăseşte în judeţul Cluj. Conform datelor finale, la 1 iulie 

2017 populația totală a județului Cluj era de 726881 locuitori, iar evoluția este în trend crescător în 

perioada 2008_2017. Județul Cluj este singurul din regiune care înregistrează creșteri anuale ale 

populației. 

 

Sursa: INS , Baza de date TEMPO 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă, la nivelul anului 2011 (recensământ), indică faptul că 

populaţia cu vârsta cuprinsă între 30 - 64 de ani reprezintă segmentul majoritar în județ, procentual 

reprezentând 47,82% din total, sub media națională de  media naţională de 49,23%. Procentul 

populației tinere cu vârste cu prinse între 10-24 de ani, este de 19,47%. Procentul vârstnicilor, cei 

peste 65 de ani, este de 16,01%. Tendinţa de creștere a ponderii populației vârstnice se menține în 

continuare.
 

 Grupa de vârstă 10-14 ani 

 

Sursa: INS , Baza de tate TEMPO, 2018 
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Asistăm la o ușoară creștere la nivelul județului Cluj cu 3,85%, adică 1184 de persoane, comparativ 

cu 2008. În perioada mai sus menționată în județul Cluj a avut loc o scădere accentuată până în anul 

2013, când grupa de vârstă a înregistrat cel mai mic număr de persoane, 28684. În perioada 2014-

2016 creșterea a fost semnificativă depășind în 2016, numărul de persoane din 2008.  La nivelul 

regiunii creșteri au înregistrat județul Cluj și județul Satu-Mare, cu 3,85%, respectiv 5,95% și 

județul Bihor cu 1,33%.Celelalte județe au înregistrat scăderi ale numărului de persoane din 

categoria de vârstă mai sus menționată. 

 Grupa de vârstă 15-19 ani 

Județul Cluj  înregistrează o scădere accentuată a populației din grupa de vârstă 15-19 ani, (-

25,81%), adică 10878 de persoane în perioada 2008-2017. Toate județele regiunii au înregistrat 

scăderi semnificative ale numărului de persoane din categoria de vârstă 15-19 ani, dar cea mai mare 

scădere a fost în județul Cluj. 

 

Sursa: INS , Baza de tate TEMPO, 2018 

 

 Grupa de vârstă 20-24 ani 

 La nivelul grupei de vârstă 20-24 de ani scăderea înregistrată în perioada 2008-2017 a fost de 

(-32,68%) adică de 16303 persoane, la nivelul județului Cluj, cea mai accentuată din cadrul 

regiunii, urmat de județul Maramureș cu (-25,32%). Celelalte județe înregistrează scăderi 

mai mici, trendul fiind descrescător. 
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Sursa: INS , Baza de tate TEMPO, 2018 

 Proiecţii demografice la orizontul anului 2060 

Populaţia de vârstă preşcolară şi şcolară, grupa de vârstă 0-14 ani, reprezenta în 2011, 15,9 

% (3190 mii persoane) din totalul populației României, evoluția fiind descendentă, astfel că ea va 

reprezenta doar 12,1%(1568 mii persoane) în anul 2060.Aparent scăderea procentuală nu pare 

deosebit de mare dar raportat la populația totală a României scăderea acesteia va fi foarte accentuată 

de la 20122 mii locuitori în 2011 la 12947 mii locuitori în 2060. 

 

Sursa: INS 

 

 

 

 

Pentru grupele de vârstă importante pentru învățământul profesional și tehnic situația este 

reprezentată în figura de mai jos. 
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CONCLUZII 

Declinul demografic general va continua, în mod accentuat pentru populaţia tânără. De aici, 

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

corespunzătoare în capitalul uman. 

 La nivelul județului Cluj reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi agravată de 

migraţia externă, în perioada 1992 -2016 se constată că regiunea a pierdut 53554 de locuitori, cea 

mai mare pierdere înregistrându-se în județul Cluj, de 14827 locuitori. 

 Se desprinde nevoia de: racordare realistă la piaţa europeană, naţională şi regională a muncii a 

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

aproape de cererea de pe piaţa muncii. 

 Distribuţia populaţiei după etnie arată că ponderea populaţiei de etnie română este majoritară, 

fiind de 75,37% din totalul populației județului. 

În ceea ce priveşte nivelul de educaţie, ca unul din principalii indicatori de incluziune socială, 

în județul Cluj ponderea persoanelor de etnie romă analfabete reprezintă 10, 8%, Clujul situându-se 

pe locul al doilea în regiune după județul Maramureș cu cele mai puține persoane de etnie romă 

analfabete.  

 Diversitatea etnică prezentă în regiunea Nord-Vest și implicit în județul Cluj, recomandă o 

serie de măsuri, cum ar fi: educaţie multiculturală; soluţii pentru asigurarea accesului egal la 

educaţie şi a varietăţii opţiunilor; programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate. 

 Conform datelor Eurostat, ponderea populaţiei totale aflate în risc de sărăcie şi excluziune 

socială este în scădere în Regiunea Nord-Vest şi sub media naţională. Rămâne ridicată ponderea 

populaţiei aflată în situaţie de sărăcie (materială) severă, prin comparaţie cu valoarea indicatorului la 
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nivel european. Aproximativ 24% din totalul populaţiei regiunii se confrunta cu acest risc în 2011, 

faţă de 8% la nivelul UE; deşi sunt mai puţini decât media pe ţară, care este de aproximativ 30%. 

Conform raportului „Tendinţe sociale” al INS din 2011, Regiunea Nord-Vest este pe locul 3 la nivel 

naţional între cele mai puţin sărace regiuni, rata sărăciei scăzând de la 15,8% la 14,4%. 

2.1.2. ECONOMIA 

 Potrivit studiului realizat de Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor Cluj din cadrul 

Universităţii „Babeş-Bolyai”, în 2020, Clujul este un exemplu de oraș a cărui economie locală și 

compoziție a forței de muncă s-a schimbat după criza din 2008-2010. Orașul a devenit unul dintre 

hub-urile Central și Est Europene care a beneficiat de pe urma noilor forme de globalizare prin 

externalizarea operațiunilor. În mod particular, Cluj-Napoca excelează în patru domenii 

transnaționale: tehnologia informației & comunicații, servicii de suport pentru afaceri, inginerie & 

cercetare & dezvoltare, precum și servicii financiare. Acest tip de dezvoltare a permis ca, din punct 

de vedere economic, în 2018, orașul Cluj-Napoca să facă parte din cele mai dezvoltate 50 de orașe 

din Uniunea Europeană în grupa de PIB/locuitor 19.000 – 27.000 PPC (paritatea puterii de 

cumpărare) care au demonstrat la nivel european un angajament credibil pentru promovarea 

cunoașterii, culturii și a creativității. Cluj-Napoca ocupă poziția a 16-a în rândul acestor orașe ca 

mărime a economiei bazate pe cunoaștere și creativitate. Informațiile furnizate de INS pentru 

perioada 2008-2015, oferă o imagine de ansamblu asupra evoluției firmelor din județul Cluj.  

n perioada 2008-2018, volumul economiei atât din Cluj-Napoca, cât și din Zona Metropolitană Cluj 

s-a dublat. Există un trend ascendent semnificativ pentru toți indicatorii de performanță. În Cluj-

Napoca și în Zona Metropolitană Cluj ratele de creștere înregistrate în perioada 2008-2018 au fost 

identice și au fost de 115% în cazul produsului intern brut, 110% în cazul produsului intern brut per 

locuitor, 171% pentru veniturile private, respectiv 115% pentru valoarea brută adăugată. În anul 

2018, Cluj-Napoca a înregistrat cea mai ridicată valoare a veniturilor realizate în mediul privat din 

România, exceptând Bucureștiul. Acestea au fost de aproape 61 mld. lei. Veniturile realizate în 

municipiu reprezintă aproape 25% din suma totală înregistrată în polii de creștere, cu excepția 

Bucureștiului, în anul 2018. 

 La nivelul Zonei Metropolitane au fost înregistrate 48,2 firme la mia de locuitori, mult peste 

media națională de 27,7 firme la mia de locuitori. În Cluj-Napoca, densitatea firmelor raportată la 

populație este identică cu media europeană de 53,3 firme la mia de locuitori. Media anuală a fost de 

4,5 mii de firme noi în Zona Metropolitană Cluj. În medie, 77% dintre acestea au fost înregistrate în 

Cluj-Napoca. Proporția medie de firme nou înființate la firmele existente a fost de 16%, mult peste 
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media europeană de 9%. Aceste tendințe sugerează că regiunea a devenit un mediu favorizant 

economic, ca ecosistem de afaceri. 

 Numărul total de salariați în 2018 în Cluj-Napoca a fost de 203,9 mii persoane. Cifrele sunt 

bazate pe salariații raportați de către toate organizațiile indiferent de forma juridică de organizare și 

forma de proprietate, publică sau privată. Dintre aceştia, 53,7% lucrau în sectorul de servicii. 

Sub-sectoarele dominante în mediul privat sunt cele conectate la fluxurile globale de 

externalizare (outsourcing & offshoring): tehnologia informației & comunicații, servicii de 

suport pentru afaceri, inginerie, cercetare & dezvoltare. În doar 10 ani numărul salariaților din toate 

aceste domenii a crescut de patru ori, creșterea cea mai accentuată a avut loc în sectorul tehnologia 

informației cu 22,6 mii de angajați în 2018. În Cluj-Napoca, Iași și Timișoara cel puțin unul din trei 

salariați este specialist. Şomajul la nivelul municipiului a fost în tot acest timp sub 1% (până în 

martie 2020, potrivit datelor INSSE). Economia Zonei Metropolitane Cluj-Napoca a crescut din 

ianuarie 2019, până în ianuarie 2020 cu 5.818 locuri de muncă, adică a avut o creștere a pieței 

muncii cu 2,3%. Aceast ritm de expansiune a fost similar cu creșterea anuală din ultima decadă, ceea 

ce a făcut din Cluj cea mai dinamică economie regională din România. 

https://primariaclujnapoca.ro/informatii-publice/comunicate/studiu-ubb-economia-clujului-s-a-

dublat-intr-un-singur-deceniu/). 

Structura forței de muncă pe categorii de activitate în economia locală în 2018 

 

Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor, ”Economia Clujului - Municipiul Cluj-Napoca și Zona Metropolitană 

Cluj - Sinteză raport de cercetare - dezvoltarea economiei locale în deceniul 2008-2018”, Cluj-Napoca 2020 

https://primariaclujnapoca.ro/informatii-publice/comunicate/studiu-ubb-economia-clujului-s-a-dublat-intr-un-singur-deceniu/
https://primariaclujnapoca.ro/informatii-publice/comunicate/studiu-ubb-economia-clujului-s-a-dublat-intr-un-singur-deceniu/
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În ceea ce privește profilul educațional al întreprinzătorilor (nivel regional), din analiza datelor 

oficiale disponibile pentru anul 2016, cele mai multe întreprinderi noi, la nivelul regiunii Nord-Vest 

(ca și la nivel național), au fost înființate   la inițiativa absolvenților de învățământ liceal și 

universitar (63,4%), în creștere față de anul 2015 (61,8%). Un procent de 27,5% din noii 

întreprinzători sunt absolvenți de gimnaziu 8,3 % de învățământ vocațional și 0,8%  de învățământ 

primar în anul 2016. 

 Analizând situația întreprinderilor nou create la un an de la înființare (nivel regional), se 

constată că numărul întreprinderilor active a avut creșteri în perioadele 2008-2010, 2011-2012 (cea 

mai mare crestere) și 2013-2016. În perioada 2012-2013 se  constată o scădere în activitatea 

întreprinderilor noi. Procentul de întreprinderi desființate a avut un maxim în anul 2009 si 2013, în 

restul perioadei de analiză fiind în scădere; în perioada 2014-2016  se constată un trend descrescător.  

Ca o constatare generală, în perioada 2013-2016 a crescut numărul întreprinderilor active la nivelul 

tuturor regiunilor. 

 

Sursa datelor: INS, Baza de date TEMPO On line - Demografia întreprinderilor - INT 111V 

 

Proiecţia principalilor indicatori economici 

Comisia Națională de Prognoză elaborează periodic o proiecție a principalilor indicatori 

economico-sociali în profil teritorial, aceasta având ca atribuție principală elaborarea de prognoze 

privind dezvoltarea economico-socială a României pe termen scurt, mediu și lung pe baza 

tendințelor din economia națională și cea mondială, Cea mai recentă lucrare (mai 2108) furnizează 

informații referitoare la acești indicatori în perspectiva anului 2021. Prognoza în profil teritorial s-a 

realizat pe baza prognozei  pe termen mediu 2016 – 2021, varianta de primăvară 2018, pentru 

Programul de Convergenţă. 
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 Conform acestui document, evoluția prognozată a PIB/locuitor la nivelul regiunii Nord-Vest 

se preconizează o creștere cu 34% a PIB față de 2016 

Prognoza PIB pe județe urmărește evoluția regională. Județul Cluj va avea cea mai mare valoare a 

PIB în anul 2021, de 15938 euro/locuitor, față de 10968 euro/locuitor în anul 2016,  mult peste PIB-

ul realizat de celelalte județe din regiune și peste valoarea regională. 

Câștigul salarial mediu net lunar la nivelul Regiunii Nord-Vest va fi în creștere de la 

valoarea de 1618 lei/salariat în 2015 la 2576 lei/salariat în 2020, valoare sub media națională care se 

preconizează a fi 2864 lei/salariat. 

 În județul Cluj câștigul salarial net lunar va crește de la 2025 lei/salariat în anul 2015  la 

3198 lei/salariat în anul 2020. 

La o analiză mai detaliată pe coduri C.A.E.N., cele mai multe firme aveau ca obiect de activitate 

arhitectura (40,67% din totalul celor din sector), publicitatea (27,67%) şi realizarea de soft orientat 

către client (14,84%). Totalizând 2,1% din totalul salariaţilor din regiune (cu 36% provenind din 

sectorul ITC), cifra de afaceri a firmelor din Industriilor creative a fost de 331,69 mil. Euro în 2009, 

în scădere cu 16% faţă de 2008, pe fondul contextului economic dificil.   

În ultimii 5 ani, la nivelul României, urmând o anumită specializare funcţională şi sectorială, 

se delimitează un alt tip de iniţiativă antreprenorială de tip colaborativ, denumită cluster. Clusterul 

este o structura asociativă definită ca o concentrare geografică de companii şi instituţii 

interconectate într-un anumit domeniu (Michael Porter), cu potenţial de stimulare a inovării şi de 

îmbunătăţire a productivităţii prin mecanismele de cooperare dezvoltate în interiorul şi în afara 

structurii. 

În perioada 2011-2013, în Regiunea Nord-Vest 5 astfel de iniţiative sunt înregistrate la 

Ministerul Economiei (dintr-un total de 40 la nivel naţional), care pe lângă susţinerea sectorului în 

care activează, îndeplinesc şi rolul de promotori regionali. Dintre acestea, doar 3 sunt active şi 

vizează următoarele sectoare: mobilă (Cluster Mobilier Transilvan), IT&C (Cluj IT Cluster) şi 

industria energiilor verzi (TREC) - toate iniţiative ale ADR Nord-Vest rezultate prin schimb de 

experienţă şi transfer de know-how în proiecte europene de cooperare. 
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Principalele concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru ÎPT  

(conf. PLAI 2022-2025). 

 Necesarul de investiţii în resursa umană şi formarea profesională a cadrelor didactice în noile 

tehnologii pentru dobândirea de noi competenţe şi abilităţi cerute de piaţa muncii. Un rol 

important, în acest sens, îi va reveni educaţiei iniţiale (prin sistemele ÎPT şi universitar) şi 

educaţiei continue, pentru dobândirea de noi competenţe: mediu, calitate, comunicare, 

managementul riscului, conducerea afacerilor, pentru o activitate mai eficientă şi adaptată la 

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

 Planurile de școlarizare vor trebui să reflecte prioritățile economice  pe cele două 

componente de bază ale pieței muncii: dezvoltarea antreprenoriatului și dezvoltarea 

calificărilor (pregătirea tehnologică modernă/meseriile viitorului); 

 Necesitatea creşterii nivelului de calificare şi asigurarea unei pregătiri de bază largi, 

competențe tehnice generale, solide; 

 Eficientizarea  parteneriatelor şcoală agent economic, inclusiv prin creșterea numărului de 

clase de  învățământ dual; 

 Realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor economici. 

 

           2.1.3 PIAŢA MUNCII  

 Piaţa muncii în județul Cluj în anul 2017 are caracteristici care derivă din evoluţiile 

economice şi sociale ale ultimelor decenii. Analizând evoluția resurselor de muncă în perioada 

2002-2017, (conf. PLAI 2022-2025) rezultă că în județul Cluj evoluția resurselor a fost ascendentă, 

ajungând în anul 2017 la 468,8  mii persoane, cea mai mare din toate județele regiunii. 

         Sursa: INS. "Balanta fortei de munca"  INS Baza de date TEMPO ON LINE 
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Rata şomajului înregistrat la sfârşitul anului, arată că șomajul înregistrat va scădea în perioada 

prognozată, atât la nivel regional cât și la nivelul județului. Raportat la evoluția indicatorului la nivel 

național, Regiunea Nord-Vest se situează mult sub valoarea națională. 

Județul Cluj va avea cea mai mică rată a șomajului din regiune în perioada analizată, de la 

2,2% în anul 2016 la 1,6% în anul 2021. 

 
Sursa: Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în PROFIL TERITORIAL, până în 2020 – Comisia 

Naţională de Prognoză, mai, 2018 

 Din analiza evoluției ponderii populației ocupate civile pe activități ale economiei naționale 

în perioada 2008-2017, rezultă că ponderea cea mai  mare în economia județului o au serviciile 

(54,5% în 2017), urmate de  industrie (22,6%) agricultură (14,5%) și construcții (8,5%) 

În cadrul industriei ponderea cea mai mare în județ, ca de altfel și în regiune o are industria 

prelucrătoare (20,3% în anul 2017), celalte ramuri înregistrând valori foarte mici în raport cu 

aceasta, așa cum rezultă din fig.de mai jos. În cadrul sectorului servicii, ponderea cea mai mare o 

are Comerțul (15,5%), urmat de Transport și depozitare, învățământ, informații și comunicare  și 

sănătate. (conf. PLAI 2022-2025). 

 

Sursa datelor: INS Baza de date TEMPO-Online 
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 Analiza realizată pe județele regiunii Nord-Vest arată că ponderea cea mai mare în toate 

județele o dețin serviciile.  

Prognoze privind cererea şi oferta de locuri de muncă 

 Prognoza cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu şi lung din Studii 

previzionale la nivel European – CEDEFOP 

 Prognozele CEDEFOP oferă o perspectivă despre posibilitățile de angajare între 2015 și 

2025. Totalul de locuri de muncă reprezintă suma de locuri de muncă nou create - cerere expandată - 

și de locuri de muncă care rezultă din necesitatea de a înlocui oameni care fie ocupă alte locuri de 

muncă, fie ies de pe piața muncii, de exemplu, ca urmare a pensionării - cerere de înlocuire. De 

multe ori, cererea de înlocuire oferă mai multe oportunități de angajare decât cererea expandată, 

ceea ce înseamnă că vor fi în continuare oportunități de angajare, chiar dacă nivelul global al 

ocupării forței de muncă scade.  
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 Sursa datelor: CEDEFOP - Romania Country forecasts - Skill supply and demand up to 2025 

 

Prognoza cererii de formare profesională 

În regiunea Nord-Vest, domeniul Mecanic se plasează pe primul loc în cererea potențială de 

forță de muncă din cadrul regiunii,  deși ponderea sa este mai mică decât media la nivel național.  

Alte domenii cu o cerere semnificativă sunt:  Economic, Comerț, Industrie textilă şi pielărie.   

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

regiunea Nord-Vest în perspectiva 2017-2020: 
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Domenii de formare % 

Agricultură 2,6 

Chimie industrială 1,2 

Construcţii instalaţii şi lucrări publice 8,6 

Comerţ 13,9 

Economic 14,4 

Electric 3,7 

Electromecanică 3,0 

Electronică automatizări 3,7 

Fabricarea produselor din lemn 2,3 

Industrie alimentară 0,9 

Industrie textilă şi pielărie 13,9 

Materiale de construcţii 0,9 

Mecanică 21,5 

Turism şi alimentaţie 7,4 

Resurse naturale şi protecţia mediului 1,9 

Tehnici poligrafice 0,1 

Total 100,0 

Sursa: Studiul previzional privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013 și în 

perspectiva anului 2020. Componenta -Anchetă în firme privind cererea de forţă de muncă pe 

termen scurt (6-12 luni) Regiunea Nord Vest  

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

ocupații relevante pentru liceul tehnologic sau  învățământul profesional 

 

Sursa: Studiul previzional privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013 și în 

perspectiva anului 2020. Componenta -Anchetă în firme privind cererea de forţă de muncă pe 

termen scurt (6-12 luni) Regiunea Nord Vest - 
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Se constată (conf PLAI 2022-2025) că la nivel regional, cele mai multe locuri de muncă 

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

calificări relevante pentru liceul tehnologic și învățământul profesional aparțin domeniilor electric 

(27,2%), mecanică (19,5%), electronică automatizări (13,4%), industrie textilă și pielărie (11,1%), 

urmate de comerț (8%), construcții, instalații și lucrări publice (7,7%), chimie industrială (5,1%) și 

turism și alimentație (3,4%). 

Principalele concluzii din analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru ÎPT (conf. PLAI 2022-2025) 

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

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

Domeniile și calificările vor fi stabilite în funcție de cerințele angajatorilor. 

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

în rândul absolvenților. Necesitatea monitorizării inserției absolvenților de învățământul  profesional 

și tehnic. 

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

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

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

finalizarea studiilor. 

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

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

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

de ocupare pe piața muncii.  

Creșterea ponderii calificărilor din domeniul servicii la nivel regional, pe nivelurile de 

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

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

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

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

construcții, servicii, comerț, sănătate și asistență socială. 

Raportat la nivelul de calificare solicitat pentru locurile de muncă vacante la nivelul 

județului, se constată că piața muncii din județ are nevoie de calificări de nivel 3, dobândite prin 

învățământ profesional și dual. Structura planului de școlarizare pentru învățământul profesional și 

dual va cuprinde clase/grupe de studiu în funcție de cele mai solicitate calificări. 
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2.1.4. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DIN JUDEȚUL CLUJ 

A. Indicatori de intrare în IPT 

Analiza evoluției  numărului de elevi  cuprinși în învățământul gimnazial (conf PLAI 2022-

2025) a evidențiat o scădere importantă la nivelul tuturor județelor regiunii Nord-Vest în perioada 

2007-2018. În județul Cluj scăderea numărului de elevi în ciclul gimnazial a fost de  3519 de elevi, 

în perioada 2007-2018. 

Evoluția ponderii elevilor din ciclul gimnazial pe sexe respectă tendința identificată la 

nivelul ciclului primar, astfel că în 2018, populația de sex masculin reprezintă peste 51,7% din 

totalul elevilor de gimnaziu, cea feminina ajungând la 48,3% în 2018. 

Referitor la ponderea elevilor după mediul de rezidență ( locația școlii), în județul Cluj a 

crescut ponderea în mediul urban  71,5% în perioada analizată, concomitent cu scăderea ponderii în 

mediul rural de la  28,5%. 

 

Sursa: INS 

Studiul privind opţiunile şcolare ale elevilor din clasele a VIII-a, an școlar 2021-2022 (conf. 

Rsaport ISJ Cluj). 

Analiza opțiunilor, realizată prin metoda chestionarului, aplicat în luna noiembrie 2021, a avut în 

vedere un eșantion care a cuprins 4575 de elevi, reprezentând 86% din totalul elevilor de clasa a 

VIIIa din judeţul Cluj – 3639 elevi din mediul urban (92% din totalul elevilor de clasa a VIII-a 

mediul urban) și 936 elevi din mediul rural (68% din totalul elevilor de clasa a VIII-a din mediul 

rural).  
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Centralizări pe forme de învăţământ, filiere, profiluri (total - urban şi rural). 

În total (mediul urban şi rural) au fost chestionaţi 4575 de elevi. Din aceştia, majoritatea, 83% (3788 

elevi) optează pentru liceu, 8% (365) pentru şcoală profesională, 3% (152) sunt nehotărâţi, 6% (250) 

sunt parţial nehotărâţi (ştiu profilul, dar nu știu şcoala sau știu şcoala, dar nu și 

profilul/specializarea) şi sub 1% (20 elevi) optează pentru unităţi şcolare din alte judeţe (alte şcoli 

decât liceul militar, în cadrul profilului vocaţional).  

 

Sursa: Raport ISJ 2021-2022 

În cadrul opţiunilor către licee, s-a analizat distribuţia opţiunilor pe cele trei filiere: teoretic, 

tehnologic şi vocaţional. Majoritatea elevilor care au optat pentru un liceu doresc să urmeze filiera 

teoretică 70% (2653 elevi), 18% (700 elevi) aleg filiera vocaţională şi 12% aleg filiera tehnologică 

(435 elevi).  

 

Sursa: Raport ISJ 2021-2022 

 

În cadrul profilului Servicii, majoritatea aleg specializarea Economie (64%), apoi Turism şi 

alimentaţie (33%).  
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Distribuţia opţiunilor către filiera tehnologică pe profiluri - comparaţie urban-rural: 

 

Sursa: Raport ISJ 2021-2022 

Distribuţia opţiunilor spre filiera tehnologică, profil tehnic, pe specializări, profil servicii, profil 

resurse pe specializări - comparaţie urban – rural: 

 

Sursa: Raport ISJ 2021-2022 

 

Concluzii:  

− Procentul de elevi la care s-a aplicat chestionarul este apropiat cu cel din anul şcolar trecut (86% 

în total faţă de 85% în 2020), cu 4% mai mult în mediul urban şi 9% mai puţin în rural. Comparativ 

cu anii școlari precedenți, mai mulţi elevi afirmă că ar dori să se orienteze spre liceu (83% faţă de 

77% în 2020).  

− Prin comparaţie cu anul şcolar precedent, a scăzut din nou numărul de nehotărâţi (total şi parţial 

nehotărâţi – cei care ştiu şcoala pe care vor să o urmeze, dar nu profilul/specializarea sau invers), 

procentul fiind mai apropiat de cel înregistrat în anii anteriori (până în 2019 inclusiv): 9% în 2021 

faţă de 12% în 2020.  
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− Similar anilor şcolari precedenţi, orientarea elevilor din mediul rural spre învăţământul profesional 

este semnificativ mai mare decât a celor din urban - 23% din rural şi doar 4% din urban (invers faţă 

de orientarea spre liceu – 61% din rural şi 88% din urban). Explicaţia ar putea fi faptul că mai mulţi 

elevi din mediul rural doresc să aibă o calificare la finalul studiilor.  

Indicatori de proces 

Mecanisme decizionale şi descentralizarea funcţională în ÎPT 

Strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar vizează transferul de autoritate, 

responsabilitate şi resurse în privinţa luării deciziilor şi a managementului general şi financiar către 

unităţile de învăţământ şi comunitatea locală. 

 Descentralizarea funcţională implică şi antrenarea sporită în mecanismele decizionale a 

partenerilor sociali, pentru a garanta apropierea deciziei de beneficiarii serviciului public de 

educaţie. Cadrul instituţional pentru dezvoltarea parteneriatului social în educaţie şi formare 

profesională se bazează pe structurile consultative iniţiate în sprijinul deciziei la nivel local şi 

regional. 

Aceste structuri sunt: 

 la nivel regional: Consorţiul Regional (CR) – ca structură partenerială consultativă în 

sprijinul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și al 

Inspectoratelor Școlare; 

 la nivel local (judeţean): Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) – 

ca structură partenerială consultativă în sprijinul Inspectoratelor Școlare; 

 la nivelul unităților de învățământ: Consiliile de administraţie/Consiliile profesorale 

 la nivel naţional: Comitetele sectoriale. 

 Principalele atribuţii ale structurilor menţionate, în procesul de planificare a ofertei 

educaționale, sunt următoarele: 

- Comitetele sectoriale (la nivel naţional): validarea Standardelor de Pregătire Profesională. 

- Consorţiul Regional: identificarea nevoilor de calificare la nivel regional, elaborarea/actualizarea 

Planului regional de acțiune pentru învățământ (PRAI), cu integrarea componentei privind 

contribuția specifică a învățământului superior la dezvoltarea regională;  

- CLDPS: corelarea ofertei educaționale din învățământul profesional și tehnic cu comanda socială 

și cu nevoile de dezvoltare personală și profesională a beneficiarilor pregătirii profesionale; 

elaborarea/actualizarea Planului local de acțiune pentru învățământ (PLAI); analizarea și avizarea 
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propunerilor prezentate de inspectoratul școlar privind proiectele planurilor de școlarizare pentru 

învățământul profesional și tehnic din județ; 

- Consiliile de administraţie/Consiliile profesorale: sprijinirea elaborării şi avizarea Planului de 

Acţiune a Şcolii (PAS). 

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

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

 Principalele probleme identificate în cadrul acestui proces sunt referitoare la: 

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

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

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

puţin pe nevoile şi priorităţile pe termen lung; 

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

- neimplicarea sau implicarea formală a partenerilor sociali din Consiliul de Administraţie al Şcolii 

în procesul de planificare pe termen lung la nivelul şcolii. 

 Un alt domeniu al descentralizării funcţionale este curriculum-ul în dezvoltare locală (CDL)–

componentă importantă a planului de învăţământ, care vizează adaptarea conţinutului pregătirii la 

cerinţele locale din partea beneficiarilor instruirii (agenţi economici, comunitate locală, elevi). 

 

Asigurarea calităţii în ÎPT 

Nevoia unor mecanisme reglementate de asigurare a calităţii serviciilor de educaţie şi 

formare profesională care să garanteze aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire şi satisfacţia 

beneficiarilor (forţa de muncă şi angajatorii) a condus la adoptarea Legii nr. 87 din 13 aprilie 2006 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei. 

 Mecanismul de asigurare a calităţii utilizat este construit pe autoevaluarea din partea şcolii, 

confruntată cu evaluarea externă (prin inspecţie şcolară), ambele fiind structurate pe acelaşi set de 

indicatori (descriptori de performanţă). Rezultatele evaluării se regăsesc în planurile de îmbunătăţire 

a calităţii. 

  Conducând la creşterea transparenţei faţă de beneficiari, mecanismele de asigurare a calităţii 

vor avea, în același timp, un impact decisiv în motivarea şi implicarea partenerilor sociali în 

planificarea ofertei şi a strategiilor de îmbunătăţire a acesteia (conf. PLAI 2022-2025). 
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Indicatori de ieşire 

Absolvenți în învățământul liceal 

 Analiza evoluției numărului de absolvenți din învățământul liceal urmărită în perioada 2010-

2016, la nivelul județului Cluj a scos în evidență tendințe de evoluție diferite pentru cele trei filiere. 

Numărul absolvenților filierei teoretice a marcat o creștere semnificativă în perioada analizată de la 

2347 de absolvenți în 2011 la un maxim de 2731 de absolvenți în 2014, cu o ușoară scădere în 2016 

(2597). 

Pentru filiera tehnologică evoluția a fost sinuoasă cu scăderi și creșteri semnificative, astfel că la 

începutul intervalului numărul de absolvenți a fost de 1576, iar în 2016 acesta ajuns la 812 

absolvenți. 

 

Sursa: INS 

 

Absolvenți în învățământul profesional 

Evoluția numărului de absolvenți în învățământul profesional în județul Cluj a fost profund 

influențată de aspectele legislative care au marcat schimbări în învățământul profesional. Scăderea 

masivă s-a produs în anul 2011, unde comparativ cu 2010, numărul de absolvenți a scăzut de la 1065 

de absolvenți la 137 de absolvenți. 

Modificarea politicilor educaționale în sensul încurajării învățământului profesional a făcut ca în 

perioada 2011 – 2014 numărul absolvenților din învățământul profesional să crească de la 137 de 

absolvenți, la 343 absolvenți în 2014. În 2016 numărul absolvenților de învățământ profesional a 

fost 621. 
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Sursa: ISJ Cluj 

 

 

Absolvenți în învățământul postliceal 

Analiza statistică a arătat că școala postliceală a devenit din ce în ce mai atractivă, numărul 

absolvenților a crescut de la  928 în 2010, la 1345 în 2016. 

Nu același lucru se poate afirma referitor la școala de maiștri unde în perioada analizată, numărul de 

absolvenți a scăzut, de la 197 în 2010 la 121 în 2016 și 139 în 2017. 

 

Sursa: INS 

Indicatori de impact 

Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra şomajului 

 Poate fi evaluat prin stabilirea unor corelaţii în timp între rata de inserţie profesională, 

respectiv rata şomajului absolvenţilor şi rata totală a şomajului.     

Rata ridicată a şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, şi ponderea ridicată a 

acestora în numărul total al şomerilor, sugerează o problemă serioasă a sistemului de pregătire în 

raport cu finalităţile obţinute în plan ocupaţional. Din acest motiv, se reţine ca un prim indicator de 
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impact, care poate fi măsurat pe baza datelor statistice disponibile, şomajul tinerilor din grupa de 

vârstă 15-24 de ani, cu rezerva că acesta nu este diferenţiat pentru absolvenţii ÎPT. Agenţia de 

Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) poate oferi date anuale valoroase despre absolvenţii 

înregistraţi în baza de date ca şomeri, dar acestea nu sunt diferenţiate în acord cu noua structură pe 

niveluri de pregătire şi finalităţile din ÎPT.  

Inserţia profesională a absolvenţilor IPT  la 6/12 luni de la absolvire, pe niveluri de educaţie  

La nivel național sunt în vigoare metodologiile de monitorizare a inserției absolvenților de 

învățământ profesional și tehnic (ordinul MECT 6011/21.11.2008) și  metodologia și instrumentele 

de lucru privind studiile de monitorizare a inserției pe piața muncii a absolvenților de învățământ 

superior (ordinul MECT 6012/ 21.11.2008).  

 Metodologia de monitorizare a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor învățământului 

profesional și tehnic a fost aplicată în mai multe judeţe, în perioada 2010-2013, prin proiecte 

cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013. În regiunea Nord-Vest a fost implementat un astfel de proiect în 

județul Cluj. 

 În Strategia Educației și Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020, este 

prevăzut ca obiectiv monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare, cu 

următoarele acțiuni specifice: 

 Crearea unui mecanism naţional de monitorizare pe cale administrativă a inserţiei 

profesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic  

 Revizuirea Metodologiei pentru monitorizarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de 

învăţământ profesional şi tehnic, preponderent din perspectiva deficitului de competenţe  

 Realizarea sistematică a monitorizării inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de 

învăţământ profesional şi tehnic pe cale administrativă şi prin anchete la nivel naţional. 
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CONCLUZII: 

 

Concluzii asupra mediului extern 
Date 

demografice 

 Populaţie şcolară în scădere 

 Migraţie externă 

 Populaţie viitoare perponderent feminină 

Sectoare în 

dezvoltare  

 IT şi Comunicaţii 

 Învăţământ superior şi cercetare 

 Servicii  

Învăţământ  Rata de tranziţie din învăţământul gimnazial în învăţământul 

liceal şi profesional prezintă un trend crescător  

 Profilul tehnic şi servicii au pondere mare la clasa a IX-a liceu 

tehnologic 

Piaţa muncii  Sectorul serviciilor înregistrează cea mai numeroasă populaţie 

ocupată din judeţ 

 IT-ul şi comunicaţiile ca activitate absorb forţă de muncă 

 

  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori de context specifici: 

a. Indicatori de intrare 

În aria de preocupări actuale a Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior” Cluj se 

înscrie ca prioritate absolută evaluarea nevoilor pieţei muncii pentru regândirea ofertei educaţionale 

şi derularea de activităţi, procedee de marketing, care să conducă la atragerea elevilor către 

învăţământul profesional şi tehnic, din care face parte, prin profilul său. 

 În acest context, studiul de nevoi la nivelul instituției se justifică prin necesitatea armonizării 

planificării şi dezvoltării şcolii cu planificarea la nivel local şi regional, într-o arie mai largă de 

preocupări, ce include acţiunea concertată a Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, a 

Consiliului Local, a Consiliului Judeţean şi, mai ales, a angajatorilor locali, care nu mai pot, în 

viitor, să excludă din strategia lor de dezvoltare relaţia cu şcoala, ca furnizor de servicii către 

comunitate. Programul de promovare al Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior” este un 

Din analiza pieţei muncii, a cererii previzionată de forţă de muncă 

şi a  chestionarelor aplicate beneficiarilor se poate concluziona: pentru 

Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior”, toate profiluri pe care 

se structurează oferta sa educaţională sunt favorabile dezvoltării 

instituţionale pe termen lung. IT-ul şi comunicaţiile sunt sector prioritar, 

producție media și serviciile sunt în continuă dezvoltare. 
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document ce valorifică analiza contextului socio-economic şi analiza nevoilor reale de formare 

profesională, precum şi priorităţile educaţionale ori profesionale la nivel naţional, regional şi local.  

Pe de altă parte ţinând cont ca populaţia şcolară este în scădere în perioada următoare, fapt ce 

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

 mobilitate în cadrul sistemului 

 reconversie profesionala 

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

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

organizaţionale.  De asemenea, trebuie avute în vedere si competenţele transversale, metodice şi cele 

aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii. 

Atragerea elevilor şi realizarea planului de şcolarizare propus: 

 elaborarea ofertei educaţională ţinând cont de concluziile din Planul Regional de Acţiune 

pentru Dezvoltarea Învăţământului Tehnic şi Profesional şi Planul Local de Acţiuni; 

 oferta educaţională a şcolii este adusă la cunoştinţa elevilor şi părinţilor prin intermediul 

materialelor publicitare de promovare a imaginii şcolii (pliante, postere), site-ul şcolii 

www.colegiuldecomunicatii.ro, prin intermediul prezentărilor şi expunerilor organizate în 

instituţii de învăţământ de nivel gimnazial, prin mijloace mass-media. 

 participarea la Târgul de Oferte Educaţionale organizat la nivel de judeţ de ISJ Cluj; 

 organizarea zilelor şcolii; 

 mediatizarea rezultatelor obţinute de elevi; 

 premierea elevilor merituoşi. 

b. Indicatori de proces 

Mecanisme decizionale şi descentralizarea funcţională în învăţământul tehnic şi 

profesional 

Potrivit experţilor în domeniu în definirea direcţiei descentralizării foarte importantă este 

viziunea propusă: şcoala devine principalul factor de decizie, în condiţiile în care se asigură 

participarea şi consultarea celor interesaţi. Din punct de vedere managerial, aceasta înseamnă că 

se trece la ceea ce în literatura de specialitate se numeşte "management centrat pe unitatea 

şcolară" (conf. "Strategiei de descentralizare a învatamântului preuniversitar"). 

 La nivelul Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior” Cluj-Napoca, se va avea în 

vedere acţiuni concrete în domeniile:  

http://www.colegiuldecomunicatii.ro/
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 managementului strategic şi în special pe identificarea nevoilor şi priorităţilor; stabilirea ariilor 

de responsabilitate, a fluxurilor decizionale şi de comunicare, asigurate prin mecanisme 

decizionale transparente şi neutralitate politică; 

 management operaţional: modernizarea, dezvoltarea şi dotarea permanentă a spaţiilor şcolare, 

gestionarea eficientă a resurselor financiare; 

 managementul personalului: recrutarea şi angajarea de personal calificat în funcţie de nevoile 

de dezvoltare ale unităţii; sprijinirea personalului în dezvoltarea profesională şi personală; 

dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice prin participare la programe de 

formare continuă finanţare din fonduri europene sau din fonduri proprii unităţii; 

 implementarea de politici şi proceduri de monitorizare şi evaluare a procesului instructiv-

educativ care să oferă feed-back puternic şi continuu atât unităţii scolare cât şi comunităţii; 

 autoevaluarea permanentă şi utilizarea rezultatelor autoevaluării pentru optimizarea 

funcţionării şi dezvoltării instituţiei; 

 revizuirea periodică a ofertei şcolii; colectarea  feed – back-ului privind gradul de satisfacţie al 

factorilor implicaţi, în ceea ce priveşte oferta şcolii; 

Asigurarea calităţii la nivelul colegiului implică desfăşurarea următoarelor procese: 

 autoevaluarea  și monitorizarea internă  

 monitorizarea externă – evaluare realizată în școală de ARACIP în anul 2016 

Asigurarea calităţii la nivelul instituţiei de învăţământul profesional şi tehnic presupune 

parcurgerea unui ciclu al calităţii, având următoarele etape principale: 

 Elaborarea planului de acţiune al şcolii (PAS)  

 Monitorizare internă coordonată de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din şcoală 

 Elaborarea raportului de de auto-evaluare de către Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea 

Calităţii. În raportul de autoevaluare, este evaluată performanţa şcolii la nivelul fiecărui 

descriptor de performanţă. 

 Elaborarea planului de îmbunătăţire a calităţii de către Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea 

Calităţii şi  transmiterea lui la ISJ spre avizare.  

 Revizuirea Planului de Acţiune al Şcolii, în concordanţă cu planul de îmbunătăţire a calităţii. 

Reducerea abandonului şcolar şi a absenteismului: 

 organizarea lectoratelor cu părinţii; 

 derularea în cadrul orelor de dirigenţie a programului de prevenire şi combatere a 

abandonului şcolar;  
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 încheierea parteneriatului cu Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică şi consilieri 

individuali, în vederea desfăşurării unor activităţi de informare, orientare, consiliere şi 

dezvoltare personală; 

 utilizarea materialelor didactice şi metodelor moderne de predare- învăţare. 

 Derularea unui proces instructiv – educativ de calitate: 

 încadrarea personalului didactic pe baza competenţelor dobândite şi prevederilor 

metodologiei de încadrare şi mişcare a personalului didactic; 

 întocmirea schemelor orare şi orarului şcolii respectând cerinţele psihopedagogice; 

 respectarea programului orar de către toţi actorii actului educaţional; 

 în general, profesorii utilizează o gamă variată de strategii de predare-învăţare;  

 unele cadre didactice realizează evaluarea formativă şi sumativă utilizând  instrumente 

diverse, punându-se accent pe instrumentele alternative de evaluare; 

 lărgirea domeniului ocupaţional prin derularea unor activităţi cu caracter educativ; 

Dezvoltarea personală şi formarea continuă a corpului profesoral: 

 conştientizarea cadrelor didactice despre importanţa formării continue şi a perfecţionării; 

 mediatizarea/promovarea  cursurilor de formare organizate de către Casa Corpului Didactic 

CNFP, alte instituţii de învăţământ superior; 

 folosirea  oportunităţilor  de participare la programele de formare interne şi internaţionale 

(burse Comenius/Socrates); 

Dezvoltarea bazei materiale: 

 utilizarea fondurilor extrabugetare pentru achiziţionarea de noi echipamente şi aparatură 

necesare în laboratoare şi ateliere; 

 accesarea fondurilor bugetare şi extrabugetare pentru dezvoltarea bazei materiale care să 

asigure dobândirea de competenţe şi abilităţi practice de către elevi. 

Asigurarea unui climat  favorabil: 

Şcoala dispune de resurse materiale care asigură un ambient plăcut şi condiţii bune didactico-

materiale:  

o 25  săli de clasă moderne dotate cu table inteligente, 6 cabinete 

o 3 laboratoare de informatică cu o dotare foarte bună (calculatoare de ultimă generatie) 

o laborator de chimie, biologie- geografie 

o 2 laboratoare de electronică, telecomunicaţii 
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o 2 ateliere de electronică  

o Sală de sport şi teren de sport 

o Bibliotecă şcolară modernă 

o Cabinet de orientare şi consiliere psihopedagogică 

o Cabinet medical 

o Internat de băieți  

o Sală festivă, Sală multimedia  

o Arondare la cabinet stomatologic 

Toate sălile de clasă sunt dotate cu echipamente moderne, calitatea lecţiilor susţinute este 

asigurată de utilizarea constantă a resurselor didactice diverse: soft-uri educaţionale, laptop, 

videoproiector, filme didactice, planşe, instrumente de laborator, echipamente didactice specifice 

diferitelor specializări, auxiliare curriculare.  

Şcoala are în vedere: 

 crearea şi menţinerea unei atmosfere de colaborare între toate cadrele didactice în vederea 

promovării celor mai valoroase idei şi soluţii, între cadrele didactice şi elevi, între cadrele 

didactice şi părinţi; 

 elaborarea strategiei şi a planului de acţiune a şcolii se realizează după consultarea şi cu 

implicarea tuturor factorilor interesaţi: elevi, cadre didactice, părinţi, comunitate, parteneri, 

agenţi economici de profil. 

 

Consiliere şi orientare profesională a elevilor 

Orientarea profesională a elevilor este în atenţia tuturor cadrelor didactice din şcoala noastră. 

În acest sens, la toate clasele terminale au fost aplicate teste de interese şi aptitudini care îi ghidează 

pe elevi în alegerea profesiei. În fiecare an şcoala derulează în parteneriat cu universităţile Clujene 

activităţi de prezentare şi promovare a ofertelor educaţionale ale acestora, vizite la târgurile 

educaţionale şi la universităţi.  

 

 

 

 



2.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN 

2.2.1 Rezultatele elevilor 

Rezultate la învăţătură, disciplină şi frecvenţă în anul şcolar 2020-2021 

 

 

 

 

 

Repetenti 

IN IULIE 

Repetenti  

dupa 

corigente 

IN AUGUST

note sub 7

Total Total Total 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 1 ob 2 ob 3 ob Total TOTAL

1.1 2.1 3.1 4 5.1 5.2 5.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.1 7.2

1 IX A 30 30 28 93,3 1 1 27 1 1 321 195 126

2 IX B 30 30 30 100,0 5 25 163 38 125

3 IX C 31 31 31 100,0 2 29 149 106 43

4 IX D 30 30 30 100,0 12 18 346 229 117

TOTAL IX 121 121 119 98,3 0 0 1 20 99 0 1 0 0 0 0 1 0 0 979 568 411

5 X A 32 32 32 100,0 3 13 6 2 693 412 281

6 X B 29 29 29 100,0 3 19 7 2 648 468 180

7 X C 30 31 29 93,5 10 19 1 1 1 708 279 429

8 X D 31 30 30 100,0 1 12 17 363 326 37

TOTAL X 122 122 120 98,4 0 0 7 54 49 0 0 0 0 0 1 0 5 1 2412 1485 927

9 XI A 30 30 30 100,0 2 10 18 608 378 230

10 XI B 28 27 27 100,0 2 9 16 415 277 138

11 XI C 23 22 21 95,5 6 11 3 1 7 1306 678 628

12 XI E 30 30 30 100,0 5 11 13 1 750 345 405

TOTAL XI 111 109 108 99,1 0 6 20 33 47 1 0 0 0 1 0 0 7 0 3079 1678 1401

13 XII A 31 31 30 96,8 4 9 17 1 1104 873 231

14 XII B 27 27 26 96,3 3 10 13 1 1047 609 438

15 XII C 23 22 16 72,7 5 7 4 585 335 250

16 XII E 27 27 27 100,0 4 11 11 1 775 651 124

TOTAL XII 108 107 99 92,5 0 0 16 37 45 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3511 2468 1043

TOTAL LICEU ZI 462 459 446 97,2 0 6 44 144 240 2 3 0 0 1 1 1 12 1 9981 6199 3782

17 XI FS sem II 33 33 33 100,0 9 18 6 232 58 174

18 XII FS 28 28 20 71,4 8 11 1 8 6 1945 1132 813

19 XII GS 32 30 30 100,0 2 13 9 5 1 1046 338 708

20 XIII FS 30 30 30 100,0 4 21 5 1308 513 795

21 XIII GS 25 25 25 100,0 3 18 2 2 1141 718 423

TOTAL LICEU SERAL
148 146 138

94,5
17 72 35 13 1 0 0 0 0 8 0 6 0 0 5672 2759 2913

22 IX E DUAL 26 25 20 80,0 3 3 13 1 5 5 4 5 2289 266 2023

23 X E DUAL 19 18 18 100,0 10 6 2 699 484 215

TOTAL PROF DUAL
45 43 38

88,4
0 3 13 19 3 0 0 0 0 5 5 0 4 5 2988 750 2238

24 PL 1 29 24 24 100,0 1 10 5 3 4 1 900 189 711

25 PL 2 19 17 17 100,0 2 3 9 3 500 314 186

TOTAL PL 48 41 41 100,0 1 10 7 6 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 503 897

TOTAL GENERAL 703 689 663 96,2 18 91 99 182 257 6 3 0 0 14 6 7 16 6 20041 10211 9830

note intre 

9.99 si 7

Numar de elevi cu 

notele scazute la 

purtare

SITUATIA STATISTICA LA SFARSITUL ANULUI SCOLAR 2020/2021

TOTAL 
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5
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situatia 

scolara 

neinchei

ata

clasaNR CRT
1

Elevi 
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scolar

2 6

Corigenti la:

75

Din care: Promovati pe medii:
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Frecvența 

  

NIVEL Clasa 
 Total 

absente 
Absente 

nemotivate 
Absente/ 

elev 
Nemotivate/ 

elev 
absenteism  nr elevi nr.ore 

LICEU ZI  

IX 3402 1139 27.89 9.34 2.43 122 139934 

X 5514 1719 47.53 14.82 4.14 116 133052 

XI  4147 919 38.76 8.59 3.38 107 122729 

XII 3650 986 37.63 10.16 3.68 97 99231 

TOTAL LICEU ZI  16713 4763 37.81 10.78 3.38 442 494946 

Sc 
profesională 

IX E 727 126 40.39 7.00 3.52 18 20646 
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FRECVENŢA ELEVILOR 2021-2022 

NIVEL Clasa 
 Total 

absente 
Absente 

nemotivate 
Absente/ 

elev 
Nemotivate/ 

elev 
absenteism  nr elevi nr.ore 

LICEU ZI  

IX 2680 525 27.35 5.36 2.38 98 112406 

X 2262 564 19.17 4.78 1.67 118 135346 

XI  4757 1097 39.64 9.14 3.46 120 137640 

XII 4491 1880 41.58 17.41 4.19 108 107136 

TOTAL LICEU ZI  14190 4066 31.96 9.16 2.88 444 492528 

INV. PROF. 

IX E 2289 2023 88.04 77.81 7.68 26 29822 

X E 699 215 36.79 11.32 3.21 19 21793 

XI E 1385 341 76.94 18.94 6.71 18 20646 

TOTAL INV. PROF 4373 2579 69.41 40.94 6.05 63 72261 

TOTAL POSTLICEALA 946 555 39.42 23.13 3.53 24 26784 

 
REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2020 

SESIUNEA I 
 

Forma de 
invatamant 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 

6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 85 
83 

(97,65%) 2 (2,35%) 0 (0%) 
6 

(7,23%) 
6 

(100%) 0 (0%) 
76 

(91,57%) 
11 

(14,47%) 
25 

(32,89%) 
30 

(39,47%) 
10 

(13,16%) 0 (0%) 

Seral 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 85 
83 

(97,65%) 2 (2,35%) 0 (0%) 
6 

(7,23%) 
6 

(100%) 0 (0%) 
76 

(91,57%) 
11 

(14,47%) 
25 

(32,89%) 
30 

(39,47%) 
10 

(13,16%) 0 (0%) 
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REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2021 

SESIUNEA I 
PROMOTIE 2020-2021 + PROMOTIE ANTERIOARA

6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

Zi 119 117 (98,32%) 2 (1,68%) 0 (0%) 28 (23,93%) 22 (78,57%) 6 (21,43%) 89 (76,07%) 30 (33,71%) 26 (29,21%) 24 (26,97%) 9 (10,11%) 0 (0%)

Seral 1 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Frecvență redusă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

TOTAL 120 118 (98,33%) 2 (1,67%) 0 (0%) 28 (23,73%) 22 (78,57%) 6 (21,43%) 90 (76,27%) 31 (34,44%) 26 (28,89%) 24 (26,67%) 9 (10%) 0 (0%)

Nr. elevi 

reusiti

Din care cu medii:

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat

Forma de 

invatamant

Nr elevi 

inscrisi

Nr. elevi 

prezenti

Nr. elevi 

neprezentati

Nr. elevi 

eliminati

Numar de 

candidati 

respinsi

Din care cu medii:

< 5 5 - 5.99

 
 

 

REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2022 
SESIUNEA I 

 

Forma de 
invatamant 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 

6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 100 
100 

(100%) 0 (0%) 0 (0%) 
10 

(10%) 7 (70%) 3 (30%) 
90 

(90%) 
11 

(12,22%) 
32 

(35,56%) 
37 

(41,11%) 
10 

(11,11%) 0 (0%) 

Seral 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvență 
redusă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 100 
100 

(100%) 0 (0%) 0 (0%) 
10 

(10%) 7 (70%) 3 (30%) 
90 

(90%) 
11 

(12,22%) 
32 

(35,56%) 
37 

(41,11%) 
10 

(11,11%) 0 (0%) 



Rezultatele obţinute de elevi la olimpiade, an şcolar: 2019/2020 –  

ETAPA JUDEȚEANĂ 

 

 

DISCIPLINA*) PREMIUL CLASA 

Electronică, Automatizări și 

Telecomunicații 
I 11 

Electronică, Automatizări și 

Telecomunicații 
II 11 

Electronică, Automatizări și 

Telecomunicații 
III 11 

Electronică, Automatizări și 

Telecomunicații 
I 12 

 

 Rezultatele obţinute în ultimii ani şcolari la învăţătură, rezultatele obţinute la examenele de 

sfârşit de ciclu şi rezultatele obţinute la concursuri şcolare situează Colegiul Tehnic de Comunicaţii 

„Augustin Maior” între unităţile şcolare cu rezultate bune la nivelul judeţului Cluj şi pe un loc 

fruntaș în ierarhia colegiilor/grupurilor şcolare tehnice. 

Un accent deosebit se va pune pe elaborarea unei strategii pentru obținerea de  performanţe 

şcolare. În acest sens se va elabora o procedura de monitorizare a performanţelor şcolare. Se vor 

stabili la nivelul școlii criterii clare şi cunoscute de către cadrele didactice, elevi şi părinţii acestora 

privind succesul şcolar şi recompensarea rezultatelor şcolare deosebite, precum şi privind eșecul 

şcolar şi consecinţele acestuia. Pentru a preveni eșecul şcolar se vor organiza programe remediale. 
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2.2.2 Calificări şi curriculum 

CURRICULUM  ÎN  DECIZIE LOCALĂ 

Lista CDL noi pentru - anul școlar 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

DENUMIRE C. D. L. CALIFICAREA CLASA 

1.  
Tehnologii de finisare a produselor 

Tehnician operator procesare text 
imagine 

IX liceu 

2.  
Calitatea lucrărilor tehnoredactate 

Tehnician operator procesare text 
imagine 

X liceu 

3.  Aplicații practice in domeniul 
electromecanic 

Electromecanic utilaje și instalații 
industriale 

X Sc. prof. 

4.  
Aplicații in electronica 

Electronist aparate şi 
echipamente 

XI Sc. prof. 

5.  
Aplicații  de bază în electronica auto 

Tehnician electrician electronist 
auto 

XII liceu seral 

6.  Aplicații ale circuitelor electronice 
 

Tehnician în automatizări XIII liceu seral 
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Lista CDL – anterior avizate si utilizate în anul școlar 2021-2022 

Nr. 
Crt. 

DENUMIRE C. D. L. CALIFICAREA CLASA 

1.  Precizie şi măsurare 
 

Tehnician operator tehnică de calcul IX liceu 

2.  Precizie și măsurare 
 

Tehnician de telecomunicații IX liceu 

3.  Succesul profesional 
 

Economic/Servicii IX liceu 

4.  
Tehnologii de finisare a produselor Tehnician operator procesare text imagine IX liceu 

5.  Lucrări practice în domeniul 
electromecanic 

Electromecanic utilaje și instalații 
industriale 

IX Sc prof. 

6.  
Aplicații de bază în electronică Tehnician operator tehnică de calcul X liceu 

7.  
Aplicații de bază în electronică Tehnician de telecomunicații X liceu 

8.  
Piaţa muncii Economic/Servicii X liceu 

9.  
Calitatea lucrărilor tehnoredactate Tehnician operator procesare text imagine X liceu 

10.  Aplicații practice in domeniul 
electromecanic 

Electromecanic utilaje și instalații 
industriale 

 X Sc. prof. 
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11.  Construcția si exploatarea 
echipamentelor electromecanice 

Tehnician electromecanic Șansa a 2 a 

12.  
Proiectarea asistată de calculator Tehnician operator tehnică de calcul XI liceu 

13.  
Bazele comunicațiilor moderne Tehnician de Telecomunicații XI liceu 

14.  
Dezvoltare antreprenoriala Economic/Servicii XI liceu 

15.  
Tehnologii IT în domeniul media Tehnician operator procesare text imagine XI liceu 

16.  
Aplicații in electronică Electronist aparate şi echipamente XI Sc. prof. 

17.  
Aplicații  cu microcontrolere Tehnician operator tehnică de calcul XII liceu 

18.  
Aplicații  cu microcontrolere Tehnician de Telecomunicații XII liceu 

19.  
Dezvoltare durabilă Tehnician în activități de poştă XII liceu 

20.  
Bazele programării WEB Tehnician operator procesare text imagine XII liceu 

21.  Aplicații  de bază în electronica 
auto 

Tehnician electrician electronist auto XII liceu seral 

22.  Aplicații ale circuitelor electronice 
 

Tehnician în automatizări XIII liceu seral 
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 2.2.3 Resurse umane 

 

Se constată la nivelul şcolii o preocupare a profesorilor în vederea obţinerii gradelor 

didactice, ceea ce indică faptul că sunt interesaţi de formarea şi dezvoltarea profesională continuă. 

 

Dezvoltarea profesională a personalului didactic: 

 

An şcolar  
Total 

prof.  
Titulari  Debut.  Def  Grad II  Grad I  Doctorat  

2019-2020 47 37 2 6 3 36 5 

2020-2021 45 35 2 8 3 32 5 

2021-2022 41 32 1 4 8 24 4 

 

În anul școlar 2019-2020 - 87,2 % din nr. cadrelor didactice ale școlii au gradul I sau doctorat. 

În anul școlar 2020-2021 - 82,2 % din nr. cadrelor didactice ale școlii au gradul I sau doctorat. 

Se constată la nivelul şcolii o preocupare a profesorilor în vederea obţinerii gradelor didactice, ceea 

ce indică faptul că sunt interesaţi de formarea şi dezvoltarea profesională continuă                                                   

PERSONAL DIDACTIC- 

AUXILIARE: 

 

PERSONAL NEDIDACTIC: 

 

6,5 posturi  dupa cum urmeaza: 

Contabil sef – 1 post 

Secretar - 2 posturi 

Administrator patrimoniu – 1 post 

Bibliotecar – 0,5 post 

Pedagog scolar – 1 post 

Supreveghetor de noapte – 1 post 

6 posturi din care ocupate dupa cum urmeaza:   

Muncitor – 3 posturi  

Ingrijitor curatenie  - 3 posturi  
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Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare si perfectionare-2019-2021 

 

 Mobilitate Erasmus+ „Classroom management solutions for teachers: new methodologies 

effective motivation, cooperation, and evaluation strategies”- Florența 6-11 ianuarie 2020 – 3 

profesori 

 Participare program formare continua ” Creative Teacher” cu finanțare de la bugetul 

local- 34 prof.  

 Utilizare Microsoft Teams/ Atelier Cred_webinar „Instruire Teams/Office 365- 42 prof 

 Participare webinar Adservio- 30 prof. 

 Sesiunea Națională de Informare „Formarea profesională – între real și virtual” 

organizată de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic în 

parteneriat cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și 

Formării Profesionale, în cadrul proiectului EQAVET NRP-RO 2019-2021 și a Săptămânii 

Europene a Competențelor Profesionale (European Vocational Skills Week) – 5 prof, 1 elev, 

1 ag, ec partener SC Bosch 

 SEMINAR INTERACTIV ONLINE: MONITORIZAREA INSERȚIEI 

PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR ȘI A PROGRAMELOR DE FORMARE 

Organizat În Cadrul Proiectului ERASMUS+: EQAVET-NRP-RO2019-2022, în cadrul 

rețelei parteneriale nr. 6, Electronică automatizări, organizat la Colegiul Tehnic ”George 

Barițiu” Baia Mare – 6 prof. 

 SEMINAR INTERACTIV ONLINE: ÎMBUNĂTĂȚIREA ÎNVĂȚĂRII LA LOCUL 

DE MUNCĂ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ organizat în cadrul proiectului 

ERASMUS+: EQAVET-NRP-RO2019-2022, în cadrul rețelei parteneriale nr. 6, Electronică 

automatizări, organizat la Liceul Tehnologic ”Theodor Pallady” București – 4 prof. 

 SEMINARUL INTERACTIV ON-LINE CU TEMA ”DEZVOLTAREA 

COMPETENȚELOR SOFT - COMUNICARE, COOPERARE, INOVAȚIE, 

ANTREPRENORIAT”, organizat în cadrul proiectului ERASMUS+: EQAVET-NRP-

RO2019-2022, în cadrul rețelei parteneriale nr. 6, Electronică automatizări, organizat la 

Colegiul Tehnic de Comunicații ”Augustin Maior” Cluj-Napoca - 9 prof. 

 SEMINAR INTERACTIV ONLINE - Dezvoltarea parteneriatelor și a colaborării între 

școală și agenți economici/comunitate locală, între unități școlare din țară și din UE, 

între profesori și tutori, organizat în cadrul proiectului ERASMUS+: EQAVET-NRP-

RO2019-2022, în cadrul rețelei parteneriale nr. 6, Electronică automatizări, organizat la 

Colegiul ”Aurel Vijoli” Făgăraș – 6 prof 

 VIZITA DE STUDIU CU PARTICIPARE EUROPEANĂ- Asigurarea calității prin 

rețelele parteneriale ale școlilor IPT organizat în cadrul proiectului ERASMUS+ al CNDIPT 

- EQAVET-NRP-RO2019-2022 organizat la Colegiul Tehnic de Comunicații ”Augustin 

Maior” Cluj-Napoca - 9 prof. 
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Participarea cadrelor didactice la  programe de formare continuă şi perfecţionare 2021-2022 

 Program de formare „Autoevaluarea și evaluarea colegială” – proiect Erasmus+ 

EQAVET,, 2022- 2 prof. 

 Program de formare ”Sistemul de control managerial intern”–- dir.  

 Conflicy Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention,  proiect 

Erasmus +, decembrie 2021—2 prof. 

 “TIC- in activitatea didactică”, proiect Erasmus +, martie 2022 – 2.prof.  

 Program de formare „Prof II – Mentorat de practică pedagogică” – 3 prof 

 Program de formare: “Mediere școlară” – 5 prof.  

 Program de formare: “Expert în egalitate de șanse” – 1 prof.; 

  Program : „ Metode didactice între artă și rigorile predării” – 5 prof.; 

 CRED - Curriculum relevant - educatie deschisa pentru toti  - 1 prof.; 

 Program de formare: "Practici în asigurarea calității educației"- 1 prof.  

 GDPR - protecția datelor personale în unitățile de învățământ preuniversitare- 1 prof.  

 Curs  de formare “Predarea 2.0 - "Realizarea și susținerea lecțiilor digitale" – 1 prof.  

 Curs online- webinar  Profesor real într-o școală  virtuală– 1.prof.  ; 

 Conferința 16-24 Pan-Europeana– 1 prof.; 

 " Digital Teaching of Languages"– 1 prof.; 

 *WEBINAR Seria de Webinarii Aspire Teachers 2020 – 1 prof.; 

 Conferinta națională:" Integrarea cu succes a copiilor cu CES în învățământul de 

masă"– 1 prof.; 

 Înscriere Grad 1: 1 prof; 

 Echivalare Grad didactic 2 -1 prof. 

Sursa: Rapoarte privind starea calităţii învăţământului la nivelul instituţiei 

 

 

Observaţii  şi  concluzii:  

Existenţa unor programe de formare continuă prin proiectele Erasmus+ au creat multiple 

oportunităţi de dezvoltare şi formare profesională a personalului didactic şi didactic auxiliar. 

Susţinerea cursurilor în cadrul şcolii favorizează participarea unui număr mai mare de profesori la 

formarea continuă; 90% dintre cadrele didactice ale şcolii au participat la cel puţin un curs de 

formare. 

Unele dintre cursuri nu sunt acreditate, nu sunt cuantificate în credite transferabile, ceea ce 

constituie un factor demotivant.  

Se recomandă o mai mare atenţie:  

 formărilor cu credite transferabile; 
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 consultarea de către toţi profesorii a ofertelor de cursuri de formare organizate de 

ISJ Cluj/CCD Cluj, CNFP, universităţi. 

 dovada absolvirii cursurilor se face cu documente oficiale (copii după diplome, 

adeverinte, atestate); 

 reflectarea cursurilor de formare în demersul didactic. 

O altă soluţie pentru creşterea calităţii actului educaţional şi dezvoltarea personalului 

didactic titular ar putea fi încurajarea participării la cursuri de formare, cum ar fi: Tehnici de lucru în 

grup, Învăţarea prin cooperare, Promovarea gîndirii critice, Comunicare şi managementul 

conflictelor, Gestionarea situaţiilor de criză, Comunicare şi Leadership. 

De asemenea ar trebui acordată o mai mare atenţie activităţilor metodice din cadrul 

comisiilor precum şi activităţii de mentorat. 

2.2.4  Colaborări şi parteneriate 

Implicarea şcolii în proiecte europene/naţionale/locale  

 Derularea activităților în cadrul proiectului finanțat de Banca Internațională pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare si implementat de către Ministerul Educației, numit “ROSE - 

ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT” avand ca principal obiectiv 

creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. 

 Mobilități în cadrul proiectului Erasmus+ ” Metode de predare pentru generația Z” 

 Derularea activităților în cadrul proiectului CNDIPT, ERASMUS+: EQAVET-NRP-

RO2019-2022, în cadrul rețelei parteneriale nr. 6, Electronică automatizări; 

 Comunicăm, existăm, ne dezvoltăm! Proiect al școlii- CAEJ 2018 

Proiecte în parteneriat cu Primăria Cluj- Napoca: 

 proiectul ,,Asigurarea accesului elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 

din municipiul Cluj-Napoca la procesul de învățare în mediul on-line în contextul 

pandemiei cu coronavirusul SARS-Cov-2, prin achiziția de echipamente IT", în vederea 

accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Competitivitate, Axa 

prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală 

competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, 

e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului 

de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a 

infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-

cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, apelul 2 de proiecte. BUGET - 66,437 lei 
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 proiectul ,,Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

municipiul Cluj-Napoca în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul 

SARS-COV-2 prin achiziția de  echipamente de protecție medicală” BUGET- 94.204 lei 

 

Parteneri, colaboratori (institutii, ONG-uri,etc.) 

1. Primăria Cluj-Napoca 

2. Consorțiul Autonet 

3. Asociația Femeilor de Afaceri CJ 

4. SC Robert Bosch 

5. Facultatea de Chimie 

6. Facultatea de Electronica,Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei 

7. Facultatea de Studii Europene 

8. Consiliul Elevilor 

9. Consiliul Reprezentativ al Parintilor 

10. Crucea Rosie -Filiala Cluj 

11. CPECA- Agenția Națională Antidrog  

12. Inspectoratul  Judetean al Politiei 

13. Politia Comunitara 

14. Centrul Regional Cluj-Napoca-Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane 

15. Seminarul Teologic  Liceal Ortodox Cluj-Napoca 

16. Cabinetul scolar   

17. Centrul Cultural Francez Cluj 

18. Facultati UBB:-Facultatea de Constructii de Masini din Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică 

19. AJOMF-Cluj 

20. Facultatea de Business 

21. Oficiul Județean de Posta  

22. Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Cluj 

23. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj 

24. Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului Cluj 

25. Firma ECKERLE 

26. Universitatea Tehnica-Facultatea de Mecanica 

27. ISJCJ 

28. Biblioteca “O.Goga” 
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29. Asociatia Caritas Cluj 

30. Colegiul Tehnic “G.Baritiu”Baia Mare 

31. SC Sanex SA 

32. SC RCS&RDS 

33. SC Emerson 

 



COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII “AUGUSTIN MAIOR” ÎN CADRUL PARTENERIATULUI 



Colaborarea cu părinţii şi partenerii sociali 

- cu părinţii  

  Între Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Augustin Maior” şi beneficiarii educației - elevi, 

părinți, se încheie în fiecare an un contract de parteneriat prin care sunt responsabilizaţi toţi actorii 

implicaţi în procesul educaţional, sunt prezentate public şi periodic toate resursele, acţiunile şi 

rezultatele unităţii de învăţământ. 

     - cu  agenţii economici 

Învăţământul preuniversitar asigură necesarul forţei de muncă pentru agenţii economici, deci pentru 

o derulare a parteneriatului benefică pentru ambele părţi este necesară o implicare activă a agenţilor 

economici. Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual 

se încheie operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ teritorială, stabilind 

condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri.  

Contractul se încheie pentru fiecare nouă serie de elevi pentru care se iniţiază pregătirea prin 

învăţământul dual, cu actualizarea anuală, prin act adiţional. Contractul de parteneriat poate fi 

completat şi cu alte clauze convenite de părţi, cu condiţia să nu contravină reglementărilor.  

Drepturile operatorilor economici 

 Participarea la activităţile de informare şi promovare a ofertei de formare profesională  

 Stabilirea probelor de admitere şi elaborarea procedurii de admitere  

 Participarea la recrutarea, selecţia şi admiterea candidaţilor pentru locurile oferite în 

învăţământul dual  

 Participarea la planificarea strategică a unităţii de învăţământ — planul de acţiune al şcolii 

(PAS)  

 Participarea la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală  

 Reprezentarea în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi/sau, după caz, în 

Consiliul reprezentativ al operatorilor economici  

 Stabilirea cuantumului şi a criteriilor de acordare a susţinerii financiare, stimulentelor şi altor 

forme de sprijin pentru elevi  

 Stabilirea criteriilor de angajare a absolvenţilor absolvenţii pe care i-a format în baza 

contractelor de pregătire practică 

Obligațiile operatorilor economici 

 asigurarea dotărilor necesare pregătirii practice organizată la operatorul economic pentru 

dobândirea calificării profesionale, în concordanţă cu standardul de pregătire profesională 

corespunzător calificării profesionale pentru care se organizează formarea;  



 asigurare materiilor prime, materialelor consumabile, energiei necesare pregătirii practice 

organizată la operatorul economic pentru dobândirea calificării profesionale, în concordanţă 

cu standardul de pregătire profesională;  

 asigurarea resurselor umane (tutori, formatori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, 

organizată la operatorul economic;  

 asigurarea echipamentelor de lucru şi de protecţie pentru elevi, pe perioadele de formare 

derulate la agentul economic;  

 asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a elevilor pe parcursul perioadelor de formare 

derulate la agentul economic;  

 angajarea cheltuielilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă şi pentru 

analize medicale obligatorii pentru elevi;  

 asigurarea pentru elevi a unei burse la nivelul celei acordate din fonduri publice;  

 asigurarea dotărilor necesare şi a materiilor prime, materialelor consumabile necesare 

derulării examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor;  

 angajarea cheltuielilor legate de evaluarea continuă la operatorul economic şi certificarea 

elevilor;  

 angajarea altor cheltuieli necesare pentru formarea de calitate a elevilor.  

În ultimii ani elevii din şcoala noastră au efectuat instruirea practică la agenţii economici prezentaţi 

în următorul tabel: 

Liceu 

Tehnician de telecomunicaţii 

SC RDS&RCS 

SC.Expert PC 

SC Eckerle 

SC Nelbo SRL 

SC.Complet Instal 

SC.Annetel SRL 

Tehnician operator tehnica de calcul 

SC XTC Computers  

SC Instal Company 

SC.Expert PC 

SC.Mecro Impex SRL 

Tehnician în activităţi de poştă 
SC Poşta Româna  

ITM Cluj-Napoca 

Tehnician operator procesare text imagine  SC Rotaprint  

Profesională 

Electronist aparate și echipamente Consorțiu Autonet 

Electromecanic utilaje și instalații industriale 

SC Robert BOSCH 

SC SANEX SA 

SC Emerson 

 



2.2.5. Analiza SWOT a mediului intern 

PUNCTE  TARI  STRENGTHS PUNCTE  SLABE  WEAKNESSES 

 Profilul şcolii asigură o deschidere spre domenii de actualitate cu proiecţie în viitor; 

 Specializările oferite sunt unele din cele mai moderne şi căutate pe piaţa muncii, fiind 

singurul liceu cu profil telecomunicaţii și producțe media din zonă; 

 Infrastructură adecvată: săli de clasă corespunzătoare desfăşurării actului educaţional, 

dotate cu echipamente multimedia, cămin pentru elevii din alte localităţi,  cabinet medical 

propriu cu structura funcțională corespunzătoare;  

 Bază materială modernizată și actualizată cerințelor unui învățământ de calitate; 

 Laboratoare dotate cu echipamente de ultimă generație; 

 Biblioteca şcolii foarte bine dotată: cărţi, publicaţii, culegeri, manuale şcolare din diferite 

domenii asigurând suportul curricular  la toate nivelurile; 

 Resurse financiare care contribuie la realizarea obiectivelor strategice și manageriale; 

 Rezultatele elevilor la examenele naţionale și numărul mare de absolvenţi admişi în 

învăţământul superior situează școala printre primele colegii tehnice la nivelul judeţului;  

 Colaborarea cu agenți economici pentru asigurarea stagiilor de pregătire practică a elevilor; 

 Derularea unor proiecte/parteneriate educaționale locale, regionale și naționale care asigură 

relații bune cu diverse organizații, instituții publice și de învățământ în vederea derulării de 

activități extrașcolare și valorizarea elevilor; 

 Proiectele cu finanțare externă derulate de școală ( Erasmus+, ROSE, POCU, POIM) 

 Capacitatea ridicată a resurselor umane de adaptare la modificările cadrului legislativ și la 

diversitatea sarcinilor de serviciu. 

 Absenteismul încă ridicat contribuie la eșec școlar; 

 Competenţele digitale şi pedagogice limitate ale cadrelor didactice, care nu le 

permit să se implice complet în educaţia la distanţă şi în cea mixtă; 

 Dificultăți în utilizarea unor instrumente de evaluare online; 

 Rezistența la schimbare a unor cadre didactice în ceea ce privește digitalizarea; 

 Cadre didactice cu vechime puțin motivate să participle la cursuri de formare; 

Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru lucrul cu elevii cu CES; 

 Implicarea cadrelor didactice în elaborarea de resurse educaționale; 

 Lipsa unor mecanisme financiare şi juridice pentru recompensarea elevilor 

merituoşi şi de ce nu şi pentru motivarea profesorilor cu responsabilităţi (şefi de 

catedră, consilier educativ etc.) sau cu rezultate deosebite; 

 Eficienţa redusă a parteneriatului cu părinţii, sesizată printr-o insuficientă 

implicare a părinţilor în activităţile școlare și extrașcolare; 

 Implicarea sporadică a părinților în medierea, întreținerea și finalizarea eficientă 

a unor colaborări și parteneriate benefice; 

 Slaba implicare a personalului în exploatarea oportunităților oferite de proiectele 

cu finanțare europeană 

 Consilierea și orintarea în carieră nu este întotdeauna privită ca o prioritate de 

către beneficiarii educației  

 Slaba motivare a elevilor de a se implica în activități de excelență  

OPORTUNITĂŢI    OPORTUNITIES AMENINŢĂRI   THREATS 

 Investițiile în educație, finanțarea de proiecte și programe ale școlilor și sprijinul acordat de 

către municipalitatea Cluj-Napoca elevilor și părinților: infrastructură educațională, burse 

școlare, transport gratuit, echipamente educaționale moderne, echipamente sanitare de 

protecție, echipamente IT elevilor pentru derularea învățământului online;  

 Clujul oferă cel mai performant învățământ preuniversitar din țară; 

 Oportunitatea pe care o au absolvenții școlii de a-și continua studiilor în domeniu  în 

universități de top, atractive; 

 Programele și proiectele finanţate de Comunitatea Europeană (Erasmus+, POCU) 

 Dezvoltarea strategiilor inovatoare de suport în educaţie (Repere metodologice_MEN); 

 Sprijinul/Colaborarea cu mediul academic și de business, diferite instituții, ONG-uri, 

asociații, agenți economici; 

 Cererea previzionată de forță de muncă la nivelul județului - domenii în continuă dezvoltare 

- IT și comunicații; 

 Pandemia a avut ca efect transformarea pedagogiei şi transformarea ethosului şcolar: noi 

modalităţi de predare şi învăţare, noi moduri de comunicare cu copiii şi familiile lor; 

 Resurse educaționale deschise/platforme de învățare gratuite; 

 Ofertă diversificată de programe acreditate/autorizate ale CCD Cluj.  

 Scăderea populației școlare poate duce la diminuarea planului de școlarizare cu 

efecte asupra selecției elevilor, asupra planului de încadrare cu personal didactic; 

 Programă şcolară încărcată care adeseori nu răspunde interesului elevilor şi 

cerinţelor pieţei muncii; 

 Pandemia a perturbat semnificativ predarea şi a adâncit inegalităţile; a afectat 

rezultatele elevilor; 

 Creşterea numărului de copii care nu frecventează şcoala; 

 Riscurile abandonului școlar: familii dezorganizate, venituri mici în familie, 

anturaj, absenteism ridicat; 

 Tranziţia între ciclurile de învăţământ neadaptată; 

 Impactul stresului şi al anxietăţii asupra nivelurilor de concentrare şi de studiu; 

 Medii nefavorabile şi nestimulante în privinţa studiului de acasă în unele familii; 

 Viteza mare în uzura morală a aparaturii electronice şi informatice; 

 Pierderea controlului în educaţia elevilor datorită unei comunicări defectuoase 

părinţi-profesori-elevi; 

 Creşterea consumului de alcool, tutun, droguri în rândul tinerilor, creşterea 

violenţei fizice şi verbale; 
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Autoevaluarea instituţională 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 dezvoltare în continuare. Au fost identificate priorităţi noi ale 

şcolii pentru perioada următoare, care necesită stabilirea de obiective şi acţiuni prin Planul de Acţiune al Şcolii. 

 

2.2.6 Aspecte care necesită dezvoltare  

Pe baza datelor furnizate de analiza de nevoi şi analiza SWOT se conturează următoarele direcţii de optimizare şi dezvoltare 

instituţională: 

 Dezvoltarea capacităţii de management – Dezvoltarea capacității de proiectare/planificare,  monitorizare şi evaluare care să 

contribuie la dezvoltarea școlii; 

 Creşterea calităţii procesului educaţional prin accentuarea caracterului formativ al activităţilor curriculare şi extracurriculare 

adresate elevilor din învățământul liceal cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare și a îmbunătăţirii procentului de promovabilitate 

la examenul de bacalaureat; 

 Dezvoltarea parteneriatului educaţional prin atragerea părinţilor, consultarea elevilor şi colaborarea cu factori educativi locali şi 

regionali precum şi prin fructificarea experienţei europene; 

DDIIRREECCȚȚIIII  DDEE  AACCȚȚIIUUNNEE:: 

 

 Crearea unui cadru organizat pentru desfășurarea unui proces de învățământ eficient, adecvat tipului de scenariu de funcționare a 

unității de învățământ;  

 Implicarea școlii în realizarea de achiziții de echipamente și materiale dezinfectante, în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj-

Napoca în vederea asigurării condițiilor de siguranță sanitară; 

 Îmbunătățirea managementului școlar prin încurajarea transparenței actului decizional și a responsabilității actului managerial; 

 Dezvoltarea unui sistem unitar de monitorizare și evaluare a întregului proces instructiv-educativ, în vederea furnizării de servicii de 

educaţie de calitate; 

 Asigurarea egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, a părăsirii timpurii a şcolii şi a îmbunătăţirii 

rezultatelor la examenele naţionale; 
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 Crearea unor medii de învățare incluzive, care țin cont de nevoile și posibilitățile efective ale elevilor proveniți din grupuri 

vulnerabile, privind accesul la tehnologie; 

 Crearea unui climat de siguranţă fizică şi echilibru emoțional în toate unităţile de învăţământ, prin oferirea de servicii de orientare şi 

consiliere elevilor, corespunzător potențialului și resurselor existente, în vederea asigurării stării de bine în unitatea de   învățământ; 

 Facilitarea participării cadrelor didactice/a personalului de conducere din unitățile de învățământ la cursuri de formare continuă şi 

perfecţionare în didactica specialității/în managementul educațional, în vederea îmbunătăţirii calităţii actului didactic, față în față sau  

online, și a managementului unității de învățământ. 

 Facilitarea unor schimburi de bune practici, în parteneriat cu alte școli sau între cadrele didactice, privind utilizarea tehnologiei în 

activitățile de învățare; 

 Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-familie, administraţie publică locală, comunitate, agenţi economici, O.N.G.-uri, în 

vederea corelării ofertei educaționale la cerințele pieței muncii; 

 Sprijinirea învăţării pe tot parcursul vieţii şi creșterea relevanţei experiențelor dobândite de elevi și de cadrele didactice, prin 

participarea la proiecte cu finanțare europeană (Erasmus+, ROSE); 
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PARTEA a III-a PLAN OPERAȚIONAL 

3.1 OBIECTIVE STRATEGICE, OBIECTIVELE (SPECIFICE), ŢINTELE ŞCOLII 

OBIECTIV STRATEGIC 1: ASIGURAREA ACCESULUI TUTUROR ELEVILOR LA SERVICII EDUCAŢIONALE DE CALITATE 

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ: Toţi elevii, de la toate nivelurile de învăţământ din şcoală beneficiază de servicii educaţionale de calitate şi sunt evaluaţi cu rata de 

promovare 95% până la finalul anului 2025 

 OBIECTIVE SPECIFICE 

OS.1 Dezvoltarea unei culturi instituționale a calității, a stării de bine 

OS.2 Asigurarea condiţiilor pentru formarea continuă a profesorilor, în acord cu flexibilizarea curriculară, cu măsurile de digitalizare și cu dezv compet-cheie 

OS.3 Digitalizarea/informatizarea completă a școlii 

OBIECTIV STRATEGIC 2: ÎMBUNĂTĂȚIREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII 

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ:  creşterea cu 5% a promovabilitătii elevilor la examenele de final de ciclu (bacalaureat şi competenţe profesionale) şi reducerea 

absenteismului cu 15% în anul 2025 în comparaţie cu 2021 

 OBIECTIVE SPECIFICE 

OS.4 Obţinerea unor rezultate bune la examenele naţionale 

OS.5 Reducerea absenteismului şcolar și a riscului de abandon şcolar 

OS.6 Creșterea calității învățământului adresat tinerilor capabili de performanță 

OBIECTIV STRATEGIC 3: ADAPTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII 

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ:  Creșterea cu 5% a ratei de inserție a absolvenților; Cel puțin 2 parteneriate pe an cu ag. economici pentru invățământul profesional dual în 

fiecare an în perioada 2021-2025 și un proiect de mobilitate 

OS.7 
Dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici în vederea formării competențelor profesionale ale elevilor și centrarea învățământului profesional pe nevoile elevilor 

și pe cele ale pieței muncii 

OS.8 
Dezvoltarea programelor de consiliere și de orientare profesională și sprijinirea consilierilor școlari și de carieră pentru a deveni parteneri recunoscuți în decizia elevilor 

privind parcursul academic și profesional 

OS.9 
Creșterea numărului de oportunități de mobilitate de studiu/internship/voluntariat pentru elevii din învățământul liceal și profesional în conformitate cu politicile 

europene 

OBIECTIV STRATEGIC 4: DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI SOCIAL ÎN CADRUL COMUNITĂŢII ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII PARTICIPĂRII LA 

EDUCAȚIE 

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ:  Stabilirea parteneriatului școală-familie pentru toți beneficiarii educației din învățământul liceal și profesional; Creşterea cu 5% a 

numărului de proiecte derulate în parteneriat; Implicarea şcolii în proiecte strategice, Erasmus+, proiecte de mobilitate, parteneriate strategice- cel puțin 1 proiect derulat pe an 

în perioada 2021-2025 

 OBIECTIVE SPECIFICE  

OS.10 Eficientizarea relaţiilor cu comunitatea, a relaţiilor şcoală-familie 

OS.11 
Dezvoltarea parteneriatelor/proiectelor locale, naționale și a dimensiunii europene la nivelul şcolii prin activitati în proiecte strategice, Erasmus+, ROSE, Rețele 

parteneriale 



3.2. PLAN OPERAŢIONAL 2022-2023 

OBIECTIV STRATEGIC 1: ASIGURAREA ACCESULUI TUTUROR ELEVILOR LA SERVICII EDUCAŢIONALE DE CALITATE 

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ: Toţi elevii, de la toate nivelurile de învăţământ din şcoală beneficiază de servicii educaţionale de calitate şi sunt evaluaţi cu 

rata de promovare 95% până la finalul anului 2025 

Obiectiv specific 1:   Dezvoltarea unei culturi instituționale a calității, a stării de bine 

Context: cunoașterea și îmbunătățirea stării de bine (Indicator ARACIP).Fiecare elev contează (indiferent de vârstă, de mediul socio-economic, de nevoile speciale, 

de religie, de etnie etc.), iar formarea fiecăruia este esențială pentru viitorul României – Raport România Educată – 14 iulie 2021 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului  Rezultate aşteptate (măsurabile) Termene Responsabil Resurse  Evaluare/dovezi 

Orientarea tuturor activităților școlii 

spre o îmbunătățire efectivă și măsurabilă 

a stării de bine; activități de învățare și 

activitățile extracurriculare care vizează 

îmbunătățirea rezultatelor învățării și a 

stării de bine a elevilor  

 

90% din elevii și părinții chestionați 

se declară mulțumiți de activitățile 

de învățare derulate  

An școlar 

2022-2023 

Directori 

Coordonator 

proiecte și 

programe  

 

Profesorii 

Asociații 

ONG 

Fişe de asistenţă şi de 

obs a activităţilor 

extracurriculare 

Focus-grup 

Chestionare/analize 

Cuprinderea în oferta educațională și a unor 

servicii educaționale complementare: 

dezvoltare personală, autocunoaștere, 

stimularea curiozității și motivația pentru 

învățare  

 

Toți elevii participanți la astfel de 

activități își îmbunătățesc atitudinea 

față de învățare  

An școlar 

2022-2023 

Directori 

Coordonator 

proiecte și 

programe  

Resurse 

financiare 

extrabug. (Proiect 

ROSE) 

Contracte de 

parteneriat 

Rapoarte  

Dovezi ale activit. 

Evaluarea sistematică a stării de bine, 

pentru fiecare elev. Colectarea dovezilor 

privind îmbunătățirea stării de bine 

 

Existența instrumentelor de 

evaluare a stării de bine, a 

concluziilor/rezultatelor; cel puțin o 

inițiativă de îmbunătățire 

1 dată/Sem. 

Director 

Responsabil 

CEAC 

Resurse 

materiale- 

Consumabile 

Chestionare, ghiduri 

de interviu, ghiduri 

de observare   

 

Crearea unui climat de siguranţă fizică şi 

echilibru emoțional prin servicii de 

orientare şi consiliere elevilor și a unui 

mediu de învățare incluziv adresate elevilor 

proveniți din grupuri vulnerabile 

 

 

 

 

80% din elevii și părinții chestionați 

se declară mulțumiți de serviciile 

oferite 

An școlar 

2022-2023 

Director 

Consilier şcolar 

Profesorii 

Asociații 

ONG 

 

Rapoarte 

Planuri 

individualizate 

chestionare  
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OBIECTIV STRATEGIC 1: ASIGURAREA ACCESULUI TUTUROR ELEVILOR LA SERVICII EDUCAŢIONALE DE CALITATE 

Obiectiv specific 2:  Asigurarea condiţiilor pentru formarea continuă a profesorilor, în acord cu flexibilizarea curriculară, cu măsurile de digitalizare și cu dezvoltarea 

competențelor-cheie  

Context: Profesorii sunt mentori și facilitatori, veritabili profesioniști în educație. Societatea recunoaște rolul și importanța profesorilor pentru formarea viitorilor 

cetățeni; Până în 2030, toți profesorii vor avea competențe digitale și de predare prin instrumente digitale (digital literacy)– Raport România Educată 2021 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului  Rezultate aşteptate (măsurabile) Termene Responsabil Resurse  Evaluare/Dovezi 

Chestionarea și analizarea nevoilor de 

formare a personalului angajat în unitate; 

Elaborare planului de dezvoltare 

profesională 

 80% din personalul școlii 

completează chestionar de nevoi; 

Existența planului de dezvoltare 

profesională 

Ianuarie 

2022 

Director 

Responsabil 

formarea 

continuă 

Profesorii 

Angajații școlii 

Consumabile 

 

Raport analiza de 

nevoi 

Chestionare 

Plan de dezvoltare 

profesională 

Facilitarea participării cadrelor didactice la 

cursuri de formare continuă şi perfecţionare 

în didactica specialității/în managementul 

educațional, în vederea îmbunătăţirii 

calităţii actului didactic, și a 

managementului  

creşterea cu 15% a numărului 

cadrelor participante la cursuri de 

formare continuă raportat la anul 

școlar 2020-2021 

An școlar 

2022-2023 

Director 

Responsabil 

formarea 

continuă 

Fonduri 

bugetare/extrabug

etare 

Personal angajat 

Monitorizarea 

impactului formării 

Contracte de formare 

Adeverinţe/atestate 

Formarea mentorilor de practică 

pedagogică și consilierea profesorilor 

debutanţi prin activităţi de 

mentorat/tutoriat, în contextul includerii 

școlii în proiectul POCU- 

”Profesionalizarea carierei didactice”  

Formarea a cel putin 3 profesori 

mentori 

Consilierea prof debutanți 

4 activități în cadrul BPP 

Ian – iulie 

2022 

Director 

Responsabil 

formarea 

continuă 

Resurse 

materiale- 

Consumabile 

Contract de 

parteneriat 

Adeverinţe/atestate 

PV activităţi de 

mentorat 

Valorificarea oportunităților de formare 

profesională a cadrelor didactice 

participante la mobilități prin proiectul 

Erasmus+ ”Metode de predare pentru 

generația Z” 

2 programe de formare  

6 mobilitati in 2 state UE 

 

Ian – iulie 

2022 

Director 

Coordonator 

proiect 

Fonduri 

nerambursabile 

Erasmus+ 

Colectarea de 

feedback, sistematic 

cu privire la 

metodele utilizate și 

impact 

Certificate de 

participare 
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OBIECTIV STRATEGIC 1: ASIGURAREA ACCESULUI TUTUROR ELEVILOR LA SERVICII EDUCAŢIONALE DE CALITATE 

Obiectiv specific 3:   Digitalizarea/informatizarea completă a școlii 

Context: ”asigurarea accesului elevilor și al cadrelor didactice la biblioteci virtuale, la teste on-line și la resurse educaționale deschise” –Raport România Educată - 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului  Rezultate aşteptate (măsurabile) Termene Responsabil Resurse  Evaluare/dovezi 

Formarea la nivelul școlii a ”dezvoltatorilor 

de conținut educațional digital” ca resurse 

accesibile pentru toți elevii și pentru toate 

nivelurile de învățare – remedială, standard 

și de performanță; 

Cel putin 10 prof. au abilități de 

proiectare a resurselor educaționale 

deschise 

80% din nr. cadrelor didactice 

folosesc tabla interactivă 

An școlar 

2022-2023 

Director 

Responsabil 

formarea 

continuă 

Profesorii 

Fond bugetar 

Resurse ed. deschise 

Platforme invatare 

Contracte de formare 

Adeverinţe/atestate 

 

Crearea de laboratoare educaționale digitale 

inteligente, ca spații creative de învățare, a 

unei biblioteci virtuale cu conținut 

curricular, teste on-line și de resurse 

educaționale deschise; Implementarea 

catalogului online 

Existența la nivelul fiecărei catedre 

a unei biblioteci virtuale cu conținut 

curricular, teste on-line și de 

resurse educaționale deschise 

Noiemb 2022- 

iulie 2023 

   Director 

Responsabil 

formarea 

continuă 

Fonduri 

extrabugetare 

Profesorii 

Resurse ed. deschise 

Asistenţe 

Rapoarte 

Promovarea, în cadrul mobilităților 

Erasmus+, a programelor de pregătire care 

vizează dezvoltarea competențelor digitale 

pentru cariera didactică sau care includ 

secțiuni de „învățare virtuală”; continuarea 

inițiativelor de tipul eTwinning  

Cel putin 2 activități de schimb de 

bune practici 

Elaborarea unei broșuri în urma 

mobilităților 

Semestrial 

Director 

Responsabil 

formarea 

continuă 

Resurse 

materiale- 

Consumabile 

 

Rapoarte de 

activit/PV 

Atestate/Diplome 

Broşuri/Publicaţii 

Dezvoltarea unei platforme/unui sistem prin 

care să poată fi depuse electronic 

solicitările/documentele administrative la 

nivelul unității de învățământ  

Existenţa platformei de înregistrare 

a documentelor 
Iulie 2023 

Director 

Responsabil 

formarea 

continuă 

Fonduri 

bugetare/extrabug

etare 

Personal angajat 

Monitorizarea 

funcţionării 

sistemului 

Derularea de activități în sfera siguranței 

on-line, a prelucrării și protecției a datelor, 

combaterii cyber-bullyingului etc.  

 

Cel puţin 1 activ/sem la fiecare 

clasă 

 

Conf. 

activităților 

proiectului 

Director 

Responsabil 

RFC 

Resurse 

materiale- 

Consumabile 

Colectarea de 

feedback, sistematic 

cu privire la 

metodele utilizate și 

impact 
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OBIECTIV STRATEGIC 2: ÎMBUNĂTĂȚIREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII 

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ:  creşterea cu 5% a promovabilitătii elevilor la examenele de final de ciclu (bacalaureat şi competenţe profesionale) şi 

reducerea absenteismului cu 15% în anul 2025 în comparaţie cu 2021 

Obiectiv specific 4:   Obţinerea unor rezultate bune la examenele naţionale 

Context: Creșterea relevanței învățământului secundar superior concomitent cu reducerea abandonului școlar –Raport România Educată - 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului  Rezultate aşteptate (măsurabile) Termene Responsabil Resurse  Evaluare/dovezi 

Derularea activităților remediale și 

extracurriculare prevăzute în cadrul 

proiectului ROSE în vederea creşterii 

promovabilitatii la examenul de 

bacalaureat. 

Creşterea cu 3%  a promovabilitătii 

la examenul de bacalaureat 2022 

 

An școlar 

2022-2023 

Director  

Echipa de proiect 

Profesori 

Elevi 

Resurse 

financiare 

proiect ROSE 

 

Rezultate Statistici 

Rapoarte 

Monitorizare lunară 

Organizarea de simulări ale examenului 

de bacalaureat/ Analizarea rezultatelor 

Cel puțin 2 simulări la fiecare 

disciplină de bacalaureat 

An școlar 

2022-2023 

Responsabilii de 

arii curriculare 

Profesori 

Elevi 

 

Rezultate Statistici 

Rapoarte 

Diseminări ale programe de formare 

continuă/schimb de bune practici prin 

proiectul Erasmus+, programul de 

constituire a Corpului de profesori 

evaluatori pentru examene şi concursuri 

naţionale şi mentorat, ș.a. 

80% din nr. cadrelor didacice 

participă la activități 

Conform 

graficului 

activităților 

Responsabilii de 

arii curriculare 

Responsabil 

formarea continuă 

Cadre didactice 

Formatori 

Resurse 

financiare/buget 

local și de stat 

 

Diplome/adeverinte de  

participare /formare. 

 

 

 

Implementarea catalogului electronic (on-

line) şi selectarea şcolii ca şcoală pilot la 

nivel national  

La toate clasele inv zi este 

implementat catalogul electronic  

Școală pilot pentru implementarea 

catalogului electronic. 

Sept 2022 Director 

Director adjunct 

 

Profresori 

Parinti 

Soft catalog 

electronic 

Chestionare de feed-

back aplicate 

părinţilor, profesorilor, 

elevilor  

Activităţi de implicare a părinţilor în viaţa 

şcolii prin acţiuni ale psihologului şcolar. 

Participarea psihologului şcolar la 

cel puţin  o şedinţă cu părinţii la 

clasele terminale 

Sept 2022 Director 

Director adjunct 

Psiholog şcolar 

Profesori 

diriginţi 

Psiholog şcolar 

Chestionare de feed-

back PV – şedinte cu 

părinţii 

Elaborare grafic de asistențe la ore pentru 

creșterea calității demersului didactic 

Calificativ maxim  pentru cel puţin 

80% din numărul de asistenţe 

efectuate. 

 

An școlar 

2022-2023 

Director , 

Director adjunct,  

Responsabilii de 

arii curriculare 

Profesori Fișe de asistenţe 

Analiza în şedințele de 

catedră. 

Raport semestrial sef 

catedră. 
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OBIECTIV STRATEGIC 2: ÎMBUNĂTĂȚIREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII 

OBIECTIV:  O.5. Reducerea absenteismului şcolar și a riscului de abandon şcolar 

CONTEXT:   Studiile demonstrează faptul că în România problema absenteismului școlar a început să capete amploare în ultimii 10 ani, înregistrându-se o creștere 

semnificativă mai ales în rândul elevilor din învățământul liceal, cu consecințe asupra proceselor de predare-învățare-evaluare. La nivelul școlii se înregistrează încă 

un număr de absențe nejustificate. 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului  Rezultate aşteptate (măsurabile) Termene Responsabil Resurse  Evaluare/dovezi 

Identificarea nevoilor de consiliere rezultate 

din analiza cauzelor pedagogice, 

psihologice şi socio-economice care 

favorizează absenteismul şcolar 

 

Creşterea cu 10% a nr. de elevi 

din rândul celor cu absenteism 

ridicat care participă la activități 

de consiliere  

Reducerea absenteismului cu 5% 

An școlar 

2022-2023 

Director adjunct 

Psiholog școlar 

Diriginții 

Psihologul școlar 

Chestionare 

Rapoarte de 

activitate 

Monitorizarea 

absenteismului 

Activităţi de implicare a părinţilor în viaţa 

şcolii, în monitorizarea şi asigurarea 

frecvenţei şcolare. 

 

Stabilirea unui parteneriat real 

școală-familie 

Implementarea catalogului online 

pentru 100% din elevii școlii de la 

inv zi 

An școlar 

2022-2023 

Director adjunct 

Coord. proiecte 

și programe 

Asociații 

Fundații 

ONG-uri 

 

Chestionare 

Rapoarte  

Parteneriate 

Derularea/participarea la proiecte/programe 

educationale în parteneriat cu Poliția, 

autoritatile din invatamant, autoritatile 

locale, asociatii si fundatii, alte școli cu 

preocupari in domeniu vizand problematica 

absenteismului școlar  

Cel putin o activitate/ sem/clasa in 

parteneriat cu factori de decizie în 

diminuarea absenteismului 

An școlar 

2022-2023 

Director 

Coord. proiecte 

și programe 

Poliție 

Asociații 

Fundații 

ONG-uri 

Alte școli 

 

Chestionare de 

feed-back 

Fișele activitatilor 

 

Monitorizarea absenteismului Reducerea absenteismului cu 5% 
An școlar 

2022-2023 

Director adjunct 

Comisie 

monitorizare 

Diriginții 

 

Statistici 

Informări 

Dezbateri 
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OBIECTIV STRATEGIC 2: ÎMBUNĂTĂȚIREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII 

OBIECTIV:  O.6. Creșterea calității învățământului adresat tinerilor capabili de performanță 

CONTEXT:   Asigurarea elevilor capabili de performanță a unui program de pregătire suplimentară cu asistenţă calificată, mai bine focalizată pe aptitudinile şi 

nevoile lor de instruire. Acești elevi necesită ajutor şi îndrumare diferenţiată, în vederea atingerii performanțelor astfel încât rata de succes să fie în creştere. 

Încurajarea participării elevilor la concursuri și olimpiade determină dezvoltarea spiritului de competiție și inițiativă. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului  Rezultate aşteptate (măsurabile) Termene Responsabil Resurse  
Evaluare/dovez

i 

Selectarea elevilor capabili de performanţă 

pe baza activității curente, a rezultatelor la 

învățătură și a testelor de specialitate 

Creşterea cu 10% a nr. elevilor 

cuprinşi în grupe de excelenţă 

Decembrie 

2022 

Responsabili 

comisii 

metodice 

 

Profesorii 

Elevii 

 

Tabele 

participanți 

Stabilirea programului de pregătire și 

participarea elevilor  la activităţi  

 

100% din elevii selectați participă 

la activitățile de pregătire 

suplimentară 

 

Conf. 

graficelor 

  

Director 

adjunct 

Responsabili 

comisii 

metodice 

 

Profesorii 
graficul de 

pregătire 

suplimentară pt. 

concursuri  

Participarea elevilor la concursuri și 

olimpiade școlare 

 

Creşterea cu 5% a numărului 

elevilor care obţin premii la 

concursuri şi olimpiade 

Februarie-mai 

2023 

Director 

Comisia de 

concursuri și 

olimpiade 

Profesori îndrumători 

Elevii 

Resurse bugetare 

ptr.organizare/deplasare 

Rezultatele 

participării 

Diplome 
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OBIECTIV STRATEGIC 3: ADAPTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII 

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ:  Creșterea cu 5% a ratei de inserție a absolvenților; Cel puțin 2 parteneriate pe an cu ag. economici pentru invățământul 

profesional dual în fiecare an în perioada 2021-2025 și un proiect de mobilitate 

OBIECTIV:  O.7. Dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici în vederea formării competențelor profesionale ale elevilor și centrarea învățământului 

profesional pe nevoile elevilor și pe cele ale pieței muncii 

CONTEXT:   Asigurarea pregătirii practice a elevilor la diferiţi agenţi economici  

                        Implicarea insuficientă a partenerilor sociali în formarea profesională 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului  Rezultate aşteptate (măsurabile) Termene Responsabil Resurse  Evaluare/dovezi 

Analiza disponibilităţii agenţilor 

economici de a stabili parteneriate  

Creșterea cu 20% a nr. de 

parteneriate încheiate cu agenți 

economici 
An școlar 

2022-2023 

Director 

Responsabil 

Comisie 

metodică 

Tehnologii 

Agenţi ec. 

Profesori 

 

Scrisori de 

intenție 

Parteneriate 

Stabilirea de parteneriate si acorduri 

active scoala-agenti economici si alti 

parteneri sociali  

Creșterea cu 20% a nr. de 

parteneriate încheiate cu agenți 

economici 
Cel puțin 2 parteneriate cu ag. 

economici pentru invățământul 

profesional  

An școlar 

2022-2023 

Director 

Responsabil 

Comisie 

metodică 

Tehnologii 

Agenţi ec. 

Profesori 

 

Parteneriate 

Contracte 

Monitorizarea competențelor dobândite 

de către elevi în cadrul parteneriatelor 

derulate 

Promovabilitate 100% la 

examenele de certificare a 

competenţelor profesionale 

Lunar 

Responsabil 

Comisie 

metodică 

Tehnologii 

Agenţi ec. 

Profesori 

Elevi 

Contracte de 

formare 

Chestionare de 

satisfacție 

Monitorizarea inserției absolvenților 
Creșterea cu 3% a ratei de inserție 

a absolvenților 
La sfârșitul 

anului școlar 

Director 

Diriginții 
Profesori  

Elevi 

Statistici 

Rapoarte 
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OBIECTIV STRATEGIC 3: ADAPTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII 

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ:  Creșterea cu 5% a ratei de inserție a absolvenților; Cel puțin 2 parteneriate pe an cu ag. economici pentru invățământul 

profesional dual în fiecare an în perioada 2021-2025 și un proiect de mobilitate 

OBIECTIV:  O.8. Dezvoltarea programelor de consiliere și de orientare profesională și sprijinirea consilierilor școlari și de carieră pentru a deveni parteneri 

recunoscuți în decizia elevilor privind parcursul academic și profesional 

CONTEXT:   Implicarea insuficientă a partenerilor sociali în formarea profesională 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului  Rezultate aşteptate (măsurabile) Termene Responsabil Resurse  Evaluare/dovezi 

Implicarea elevilor în programe de 

consiliere și dezvoltare personală având ca 

tematică: 

- reducerea absenteismului şi a 

abandonului şcolar 

- prevenirea comportamentelor 

nesănătoase 

Cel putin o activ pe luna la nivelul 

fiecarei clase 

 

 

Conform 

graficului 

Director 

Psiholog şcolar 

Comisia 

diriginţilor 

Diriginți 

Elevi 

Părinţi 

ONG-uri 

Parteneri 

Chestionare feed-

back 

Fișele activităților 

Parteneriate 

Iniţierea unor programe de consiliere pentru 

elevii care au părinţii plecaţi în străinătate 

Cel putin o activ pe luna Conform 

graficului 
Director 

Psiholog şcolar 

 

Diriginți 

Elevi 

ONG-uri 

Parteneri 

Chestionare feed-

back 

Consilierea elevilor cu probleme creşterea cu 20% a nr. de elevi 

consiliaţi 

Conform 

graficului 
Director 

Psiholog şcolar 

 

Elevi 

Părinţi 

Psiholog şcolar 

Fișele activităților 
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OBIECTIV STRATEGIC 4: DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI SOCIAL ÎN CADRUL COMUNITĂŢII ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII 

PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE 

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ:  Stabilirea parteneriatului școală-familie pentru toți beneficiarii educației din învățământul liceal și profesional; Creşterea cu 

5% a numărului de proiecte derulate în parteneriat; Implicarea şcolii în proiecte strategice, Erasmus+, proiecte de mobilitate, parteneriate strategice- cel puțin 1 

proiect derulat pe an în perioada 2021-2025 

OBIECTIV:  O.10. Eficientizarea relaţiilor cu comunitatea, a relaţiilor şcoală-familie 

CONTEXT:   Implicarea insuficientă a partenerilor sociali în formarea profesională 

                      Implicarea insuficientă a beneficiarilor indirecți în special a părinților în viața școlii 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului  Rezultate aşteptate (măsurabile) Termene Responsabil Resurse  Evaluare/dovezi 

Stabilirea de parteneriate educative 

eficiente 

Creşterea cu 5% a numărului de 

proiecte în parteneriat An școlar 

2022-2023 

Director 

Responsabil 

proiecte și 

programe 

Profesori 

Parteneri sociali 

Parteneriate 

semnate 

Derularea de activități educative având ca 

scop prevenirea și combaterea violenței, 

managementul prezenţei la ore, prevenirea 

consumului de alcool, tutun, droguri, 

promovarea comportamentelor sănătoase, 

cetățenia activă etc. 

80% din elevii școlii participă la 

activități  

An școlar 

2022-2023 

Director 

Responsabil 

proiecte și 

programe 

Diriginți 

Elevi 

Parteneri sociali 

 

Nr. Activități 

Nr. Participanți 

Fișe activități 

Fișe feed-back 

Eficientizarea relaţiilor şcoală-familie; 

Semnarea contractului educațional între 

școală și beneficiarii educației  

Creşterea cu 20% a numărului 

părinţilor care se implică în viața 

şcolii 

 

Decembrie 

2022 

Director 

Responsabil 

proiecte și 

programe 

Diriginți 

Elevi 

Parinti 

 

Parteneriate 

semnate 

Derularea de activități educative, școlare și 

extrașcolare în care să fie implicați părinții  

 

Creşterea cu 20% a numărului 

părinţilor care se implică în viața 

şcolii 

An școlar 

2022-2023 

Director 

Responsabil 

proiecte și 

programe 

Diriginți 

Elevi 

Parinti 

Parteneri sociali 

 

Nr. Activități 

Nr. Participanți 

Fișe activități 

 

Dezvoltarea parteneriatelor cu scoli pe 

domeniul Electronica automatizari 

Cel putin 1 activ/sem in cadrul 

retelei  parteneriale 

Conf. 

Graficului 

activităților  

Director 

 

Comisie proiect 

Colegii Tehnice 

din tara 

 

 

Rapoarte activități 

Nr. Participanți 
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OBIECTIV STRATEGIC 4: DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI SOCIAL ÎN CADRUL COMUNITĂŢII ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII 

PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE 

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ:  Stabilirea parteneriatului școală-familie pentru toți beneficiarii educației din învățământul liceal și profesional; Creşterea cu 

5% a numărului de proiecte derulate în parteneriat; Implicarea şcolii în proiecte strategice, Erasmus+, proiecte de mobilitate, parteneriate strategice- cel puțin 1 

proiect derulat pe an în perioada 2021-2025 

OBIECTIV:  O.11. Dezvoltarea parteneriatelor/proiectelor locale, naționale și a dimensiunii europene la nivelul şcolii prin activitati în proiecte strategice, 

Erasmus+, ROSE, Rețele parteneriale 

CONTEXT:   Dezvoltarea şi transferul de inovaţie cu scopul îmbunătăţirii educaţiei elevilor şi formarea profesională continuă a personalului     

Crearea de oportunităţi de colaborare şi de schimb de experienţă cu alţi parteneri din UE; 

                 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului  Rezultate aşteptate (măsurabile) Termene Responsabil Resurse  Evaluare/dovezi 

Analiza initiala a nevoilor beneficiarilor de 

educaţie la nivelul şcolii şi a eventualei 

valori adaugate a proiectelor 

 

parteneriate stabile care să 

răspundă nevoilor 

 

An școlar 

2022-2023 

Director 

Responsabil 

proiecte și 

programe 

Profesori 

Parteneri  

Chestionare 

Analize 

Constituirea in cadrul şcolii a echipelor de 

lucru privind incheierea şi derularea de 

parteneriate si proiecte naționale și 

europene 

Constituirea echipelor de lucru 

Decembrie 

2021 

 

Director 

Responsabil 

proiecte și 

programe 

Profesori  

Elevi 

 

 

Decizii echipe 

proiecte 

Derularea de proiecte strategice, Erasmus+, 

proiecte de mobilitate, proiecte și 

parteneriate strategice cu finanţare 

europeană 

 

Derularea proiectelor scolii 

 

An școlar 

2022-2023 

Director 

Responsabil 

proiecte și 

programe 

Profesori  

Elevi 

Bugetul proiectului 

 

Parteneriate 

semnate 

Aplicarea strategiei de monitorizare si 

evaluare a proiectelor derulate de scoala in 

parteneriate nationale si europene 

Aplicarea strategiei de diseminare a 

proiectelor derulate de scoala in 

parteneriate nationale si europene 

 

 

100% din proiectele derulate sunt 

evaluate si diseminate 

 

An școlar 

2022-2023 

Director 

Responsabil 

proiecte și 

programe 

Profesori  

Elevi 

Parinti 

Parteneri sociali 

 

Strategii/Planuri 

Materiale 

informative 

Fișe activități 

 

 

 



 

3.3 PLANUL DE PARTENERIAT AL ŞCOLII 
 

Strategiile de cuprindere a activităţii şcolii şi promovarea pe piaţă în următorii ani se îndreaptă 

atât spre segmentare, prin atenţia sporită acordată calificărilor oferite în prezent, cât şi prin  

particularizare, prin intenţia realizării unui parteneriat cu Direcţia de Muncă sau cu Direcţia de 

Telecomunicaţii, pentru ofertarea de cursuri pentru diverse companii. 

 De asemenea, aceste proiecte fac parte din planul mai amplu de creare a unei reţele de sprijin 

în zona imediată a şcolii, pentru folosirea eficientă a resurselor din regiune. Aceasta urmează să se 

fundamenteze pe urmărirea unui scop comun a unor parteneri sociali diferiţi, pentru asigurarea 

resurselor adecvate activităţii şcolii, pentru asigurarea practicii profesionale cât mai aproape de locul 

unde elevii învaţă sau pentru consiliere profesională. 

În acest context, elaborarea programului de dezvoltare a parteneriatului cu alte instituţii pe 

plan local, naţional şi european se justifică prin necesitatea armonizării planificării şi dezvoltării 

şcolii cu planificarea la nivel local şi regional, într-o arie mai largă de preocupări, ce include acţiunea 

concertată, a Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, a Consiliului Local, a Consiliului 

Judeţean şi, mai ales, a angajatorilor locali, a comunităţii, în general, care nu mai pot, în viitor, să 

excludă din strategia lor de dezvoltare relaţia cu şcoala, ca furnizor de servicii către comunitate.  

     Programul de dezvoltare a parteneriatului Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Augustin 

Maior” este un document ce valorifică analiza contextului socio-economic şi analiza nevoilor reale de 

formare profesională, precum şi priorităţile educaţionale şi  profesionale la nivel naţional, regional şi 

local.  

CONDIŢIILE UNUI PARTENERIAT AUTENTIC (REAL): 

Pentru a putea realiza un parteneriat real, partenerii trebuie să îndeplinească câteva condiţii: 

 

Condiţiile unui parteneriat real 
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Dată fiind complexitatea şi gradul de dificultate cu care şcoala românească se confruntă, cât şi 

impactul inerent al educaţiei şcolare asupra întregului sistem social, soluţionarea dificultăţilor prezente 

reclamă colaborarea, cooperarea, parteneriatul unor categorii extrem de largi (după Şerban Iosifescu 

“Ghid metodologic pentru formarea formatorilor – Management educaţional” Bucureşti 2001, pag 

145) cum ar fi:  

 întregul personal angajat al sistemului de învăţământ; 

 toate segmentele de elevi cuprinşi în instituţia şcolară; 

 părinţii şi susţinătorii legali ai elevilor; 

 organizaţiile guvernamentale cu caracter central sau local; 

 organizaţiile cu caracter nonguvernamental, în special asociaţiile profesionale ale personalului 

din învăţământ, asociaţiile părinţilor şi ale elevilor; 

 agenţii economici şi reprezentanţii lumii economico-finanaciare; 

 autorităţile centrale şi  locale; 

 reprezentanţii cultelor religioase; 

 structurile de tip sindical. 

Valori comune la nivelul tuturor partenerilor implicaţi: 

- asigurarea egalităţii şanselor în educaţie; 

- revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare; 

- promovarea dialogului, transparenţei şi a comunicării deschise; 

- încurajarea iniţiativei şi a participării; 

- dezvoltarea cooperării şi colaborării; 

În ultimii ani, în urma modificărilor apărute în programele şcolare şi dezvoltarea domeniilor de 

activitate a agenţilor economici, instituţia noastră de învăţământ a început să încheie parteneriate cu 

diferite asociaţii, ONG-uri, institute pentru creşterea calităţii procesului de învăţământ.  

Deoarece am observat că agenţii economici şi elevii sunt deschişi acestor colaborări, şcoala a 

decis continuarea acestora şi identificarea de noi parteneri.  După discuţiile avute cu părinţii elevilor 

care au efectuat practica la agenţii economici, am realizat că aceste colaborări sunt benefice elevilor, 

care încep să conştientizeze importanţa activităţii lor, părinţiilor, care sunt mulţumiţi de felul în care 

copiii lor sunt educaţi, şi şcolii care are astfel posibilitatea să-şi promoveze oferta pe piaţa muncii şi 

poate beneficia de atenţia societăţilor care recrutează personal. 
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Este deosebit de important că în anii următori, specializările şcolii să urmărească nevoile 

societăţilor comerciale, astfel încât să se mărească numărul absolvenţilor care reuşesc să lucreze în 

domeniul în care s-au specializat.  

Din anul 2011 Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior” face parte din reţeaua 

partenerială, şcoală membră, la nivel naţional pe domeniul Electronică, Automatizări, reţeaua 09 – 

ElectrA-net în cadrul proiectului CNDIPT “Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării 

profesionale prin reţele parteneriale” POSDRU/85/1.1/S/57551. 

Din anul 2019 reţeaua partenerială pe domeniul Electronică, Automatizări în care a fost admis 

Colegiul Tehnic de Comunicații ”Augustin Maior” are finanțare în cadrul unui proiect ERASMUS+ al 

Centrului Național de Dezvoltare al Învățământului Profesional și Tehnic. 

Reţeaua partenerială funcţionează în conformitate cu prevederilor Metodologiei de organizare şi 

funcţionare a reţelelor parteneriale şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi 

formare profesională prin dezvoltarea de instrumente şi metodologii pentru implementarea Cadrului 

Comun European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în formare profesională (EQARF), utilizând 

reţele parteneriale între şcoli.  

 

Parteneriatul  şcoală-familie 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVE  pentru perioada 2021-2022 

 

 Responsabilizarea părinţilor privind problemele elevilor; 

 Implicarea părinţilor în activităţile extraşcolare pe care le au elevii; 

 Creșterea rolului familiei şi al şcolii în analizarea/alegerea opţiunilor de carieră; 

 



 

Actiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate asteptate Termen de 

realizare 

Persoana/persoa

ne 

care raspund 

Parteneri 

1. Identificarea posibililor parteneri cu care 

școala să deruleze activități în parteneriat 

Cresterea cu 20 % a nr. 

de contracte încheiate 

Pe parcursul 

anului școlar 

Director 

Coordonator de 

proiecte și 

programe 

educative 

ISJ CJ 

CCD CJ 

ONG-uri 

Asociatii, instituții, 

scoli 

2. Stabilirea unor actiuni comune cu partenerii 

identificați în vederea derulării de activități 

școlare și extrașcolare și de dezvoltare 

personală a elevilor 

- Stabilirea echipei de implementare a 

proiectelor de colaborare; 

- Semnarea contractelor de colaborare intre 

parteneri; 

- Intocmirea programului de desfasurare a 

activitatilor, responsabilitati, termene; 

- Crearea conditiilor de derulare a activităților 

- Monitorizarea, evaluarea și diseminarea 

activităților 

 

Cresterea cu 20 % a nr. 

de activități derulate în 

parteneriat 

 

 

 

 

Pe parcursul 

anului școlar 

Director 

Coordonator de 

proiecte și 

programe 

educative  

ISJ CJ 

CCD CJ 

ONG-uri 

Asociatii, instituții, 

Alte scoli 

Poliție 

Biserică 

3. Stabilirea unor contracte de colaborare cu 

agenți economici în vederea derulării pregătirii 

practice a elevilor: 

- Identificarea posibililor parteneri; 

- Semnarea convențiilor de practică; 

- Intocmirea programului de desfasurare a 

activitatilor, responsabilitati; 

- Monitorizarea, evaluarea; 

Diseminarea exemplelor de bună practică 

 

 

Toți elevii își desfășoară 

practica comasată în 

baza unei convenții de 

practică cu un agent 

economic 

Pe parcursul 

anului școlar 

Director 

Șef catedră 

tehnică 

Prof instruire 

practică/maiștri 

instructori 

Agenți economici 



 

 90 

4. Stabilirea de parteneriate care să contribuie la 

dezvoltarea și perfectionarea continuă a 

cadrelor didactice prin: 

- Participarea la cercurile pedagogice, sesiuni si 

comunicari stiintifice; 

- Diseminarea exemplelor de buna practica; 

- Schimb de experiență intre institutii cu acelasi profil 

sau de profile diferite, menite sa faciliteze dezvoltarea 

de idei noi; 

90 % din cadrele 

didactice ale scolii se 

perfectioneaza prin 

activitati stiintifico – 

metodice comune; 

Solutionarea de 

probleme comune ale 

cadrelor didactice  

Pe parcursul 

anului școlar  

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Responsabilul cu 

formarea continua 

a cadrelor 

didactice 

 

ISJ CJ 

CCD CJ 

Universități 

Alte scoli 

5. Participarea la activitati cu caracter 

concurential in vederea obtinerii 

performantelor: 
- concursuri scolare si extrascolare pe teme tehnice, 

de creatie, artistice, sportive, ecologice, 

antreprenoriale; 

- olimpiade scolare; 

- simpozioane/sesiuni de comunicări. 

Cresterea cu 30 % a 

numarului de elevi 

pregatiti pentru 

competitie 

Cresterea nivelului 

performantei elevilor cu 

10 %; 

 

Pe parcursul 

anului școlar  

Director 

Coordonator de 

proiecte și 

programe 

educative  

 

ISJ CJ 

Alte scoli  

Palatul Copiilor 

 

 

6. Implicarea elevilor in activitati cu caracter 

umanitar si de voluntariat menite sa-i 

pregateasca pe acestia  pentru viata si insertie 

sociala 

Cresterea cu 15% a nr. 

de elevi implicati in 

astfel de activitati 

Pe parcursul 

anului școlar  

Director 

Coordonator de 

proiecte și 

programe 

educative  

ISJ CJ 

ONG-uri 

Asociatii, instituții, 

Alte scoli 

7. Asigurarea pentru elevi, a conditiilor de 

informare, orientare si consiliere privind 

cariera 
- Participarea elevilor la activități organizate de ag. 

economici; 

- Participarea elevilor la targuri de job-uri; 

- Consilierea pentru buna orientare privind cariera, 

in scopul responsabilizarii  elevului privind 

propria formare si atingerii performantelor 

profesionale (cabinet de consiliere si orientare 

profesionala) 

- Dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor. 

95 % dintre absolventi 

își continuă studiile sau 

ocupă un loc de muncă  

 

 

Pe parcursul 

anului școlar 

Director 

Coordonator de 

proiecte și 

programe 

educative  

Psihologul scolar 

 

Diriginții 

ISJ CJ 

CJRAE 

ONG-uri 

Asociatii, instituții, 

Alte scoli 

Universități 

Agenți economici 
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8. Dezvoltarea parteneriatului cu părinții prin: 

- Stabilirea contractului educațional școală-familie; 

- Responsabilizarea părinţilor privind problemele 

elevilor; 

- Informarea constantă și la timp a părinților cu 

privire la situația școlară a elevilor (organizarea de 

lectorate, audiențe, implementare catalog on-line); 

- Implicarea părinţilor în activităţile extraşcolare pe 

care le au elevii, în analizarea/alegerea opţiunilor 

de dezvoltare a carierei; 

- Iniţierea unor programe de educaţie pentru părinţi, 

identificarea aşteptărilor părinţilor faţă de şcoală; 

 

90% dintre părinții 

elevilor sunt informați 

cu privire la situația 

școlară a copiilor lor  

Pe parcursul 

anului școlar 

Director 

Coordonator de 

proiecte și 

programe 

educative  

Psihologul scolar 

 

Diriginții 

Asociația Telecom-

Augustin Maior 

Părinții 

 

 

 



 

3.4 DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI 

 

“Pregătirea profesională este o investiţie profitabilă în resursele umane ale unei organizaţii, 

efectele putând fi atât imediate cât şi în perspectivă. Ea conduce la creşterea performanţelor 

salariaţilor şi la adaptarea la schimbări structurale, sociale şi tehnologice!” (Duşe D. M., 

Managementul resurselor umane, Editura Universităţii din Sibiu, ediţia a 2-a revizuită, pag 23) 

Educaţia şi potenţializarea capitalului uman reprezintă o dimensiune majoră şi totodată un 

suport solid al înscrierii României pe traiectoria dezvoltării durabile. Investiţia în învăţământ şi formare 

profesională continuă a resurselor umane – alături de cea din sănătate şi cercetare – este un factor de 

depăşire a stării de declin economic şi social; pe termen lung este cea mai benefică investiţie. 

Stabilirea cerinţelor de pregătire profesională presupune parcurgerea următoarelor etape: 

(Duşe D. M., Managementul resurselor umane, Editura Universităţii din Sibiu, ediţia a 2-a revizuită, 

pag 24) 

 

Etapele pregătirii profesionale 

Analiza nevoilor de formare trebuie să fie cât mai exactă, pentru a-l sprijini pe cursant în 

stabilirea “traiectului” optim de formare. 

 În procesul analizei de nevoi, indiferent de metodele sau procedeele utilizate, este esenţială 

păstrarea echilibrului între nevoile sistemice şi cele individuale şi, consecutiv, determinarea nivelului 

la care trebuie realizată formarea. În funcţie de raportul de prioritate între nevoile sistemice şi cele 

individuale, (după Şerban Iosifescu “Ghid metodologic pentru formarea formatorilor – Management 

educaţional” Bucureşti 2001, pag 174), ţinta programului de pregătire profesională poate fi: 
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Mijloacele de identificare a nevoilor de formare la nivelul Colegiului Tehnic de Comunicaţii 

“Augustin Maior”sunt: 

 analiza fişelor de post; 

 analiza organizaţională; 

 analiza informaţiilor de tip calitativ (fişe de observare a lecţiilor, portofolii, dosare personale, 

fişe de evaluare personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic); 

 cunoaşterea grupurilor de interese şi analiza complexă a comunităţii; 

 diagrama Ishikava; 

 analiza SWOT etc. 

Etapele programului de dezvoltare al resurselor umane sunt: 

 

Etapele programului de dezvoltare profesională 

Sursa: suport de curs “Formarea formatorilor”- Centrul Naţional de Training Eduexpert 

1. Ameliorarea 

competenţelor 

corpului profesoral 

pentru îndeplinirea 

sarcinilor 

profesionale 

colective 

2. Ameliorarea 

competenţelor 

individuale pentru 

îndeplinirea 

sarcinilor 

profesionale 

individuale 

3. Ameliorarea 

competenţelor 

individuale în 

vederea 

promovării în 

carieră 

4. Adâncirea 

cunoaşterii unui 

domeniu în 

vederea 

dezvoltării 

profesionale 

5. Lărgirea 

experienţei într-

un domeniu în 

vederea 

dezvoltării 

personale 

EXIGENŢE SISTEMICE 

NEVOI INDIVIDUALE 

EXIGENŢE SISTEMICE 

NEVOI INDIVIDUALE 
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ANALIZĂ SWOT 

Formare continuă 

 

PUNCTE  TARI  STRENGTHS PUNCTE  SLABE  WEAKNESSES 

 Existența  documentelor  de perfecționare și 

formare continuă  

 Promovarea  ofertei de programe şi a 

activităţilor CCD Cluj la nivel de instituţiei 

 Diseminarea  informaţiilor în urma întâlnirilor 

cu metodiştii CCD Cluj  

 Existenta  un spaţiu destinat informării şi 

documentării pentru dezvoltarea profesională 

privind perfecţionarea şi formarea continuă a 

cadrelor didactice 

 

 Conservatorismul şi rezistenţa la schimbări a 

unor cadre didactice 

 Nu toate cadrele didactice utilizează resursele 

educaționale deschise, aplicațiile multimedia 

 Exploatarea insuficientă a resurselor instituţiei 

 Insuficienta reflectare a formărilor în cadrul 

procesului didactic 

 Nu toate programele de formare răspund 

nevoilor reale 

 Insuficienta motivare a cadrelor didactice  

OPORTUNITĂŢI    OPORTUNITIES AMENINŢĂRI   THREATS 

 Diversitatea ofertei de  programe de 

perfectionare si formare continua 

 Disponibilitatea de implicare în proiecte şi 

programe de formare 

  Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 

şi evaluarea autentică a competenţelor formate 

 Tendinţa  de a urma doar programele finalizate 

prin credite in detrimentul nevoilor cognitive 

ale personalui didactic 

 Schimbările frecvente ale legislaţiei  

 Fonduri insuficiente pentru derularea unor 

programe de formare la nivelul instituţiei 

 

 

Colegiul Tehnic de Comunicaţii “A. Maior” are în vedere următoarele direcţii de formare 

continuă a pesonalului. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
PLAN DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE 

 

1. Dezvoltarea capacitatii de proiectare/planificare, monitorizare, evaluare  la nivelul 

unității de învățământ 

2. Facilitarea participării cadrelor didactice/a personalului de conducere din unitățile 

de învățământ la cursuri de formare continuă şi perfecţionare în didactica 

specialității/în managementul educațional, în vederea îmbunătăţirii calităţii actului 

didactic, față în față sau online, și a managementului unității de învățământ. 

3. Perfecționarea abilităţilor de utilizare a echipamentelor didactice 

 Proiectarea de lecţii multimedia 

 Utilizare tablă interactivă 

 Realizarea de lecţii asistate de calculator 

 Dobândirea de abilităţi în utilizarea platformelor de învățare 

4. Abilităţi curriculare (pentru cadrele didactice debutante) 

5. Utilizarea metodelor moderne de predare – invăţare – evaluare centrate pe elev 

 Proiectarea didactică cu integrarea strategiilor specifice 

 Metode interactive de predare-învăţare 

 Metode complementare de evaluare, inclusiv online 

 Elaborarea de portofolii, fişe de lucru, referate, proiecte 

6. Managementul clasei, gestionarea fenomenului de violență și bulliyng, prevenirea 

consumului de tutun, alcool și droguri 

7. Managementul proiectelor 

8. Consiliere şi orientare privind cariera 
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PLAN DE  DEZVOLTARE  PROFESIONALĂ 2022-2023 

Actiuni Rezultate așteptate Termen Persoane 

responsabile 

Parteneri 

Perfectionarea cadrelor 

didactice prin definitivat si 

grade didactice 

98% din numărul cadrelor 

didactice au definitivat și 

grade didactice 

An școlar 

2022-2023 

Responsabil cu 

formarea 

continuă 

ISJ, CCD, 

universitati 

Organizarea de sesiuni de 

informare, formare, lectorate, 

consilii tematice, diseminări de 

bune practici la nivelul unității 

Cel putin o activitate pe 

sem.   

 Director 

Șefi de catedre 

ISJ, CCD, 

ONG-uri, 

asociații 

Participarea la activitati 

metodice in cadrul catedrei 

Cel putin o activitate pe 

luna 

Lunar Director - 

Activitati metodice in cadrul 

comisiilor metodice la nivel 

judetean 

Cel putin o activitate pe 

sem.   

Semestrial Șefi de catedre ISJ, CCD, 

Stagii de formare avand ca 

tematica perfectionarea 

competentelor digitale și a 

metodelor moderne de predare 

si evaluare 

Numar de cadre didactice 

formate 

An școlar 

2022-2023 

Director 

Responsabil cu 

formarea 

continuă 

ISJ, CCD, 

Universitati 

Activitati de formare a 

personalului didactic-auxiliar  

Cel puțin 2 persoane 

participă la programe de 

formare 

An școlar 

2022-2023 

Șefi de catedre CCD, 

Universitati, 

Firme 

autorizate 

Facilitarea participării cadrelor 

didactice/a personalului de 

conducere din unitățile de 

învățământ la cursuri de formare 

continuă şi perfecţionare în 

didactica specialității/în 

managementul educațional, în 

vederea îmbunătăţirii calităţii 

actului didactic, față în față sau  

online, și a managementului 

unității de învățământ. 

75% dintre cadrele 

didactice participă la un 

program de formare 

An școlar 

2022-2023 

Responsabil cu 

formarea 

continuă 

ISJ, CCD, 

furnizori 

acreditati 
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PARTEA a IV- a CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

În elaborarea Planului Acţiune al Şcolii au fost consultați: 

 profesorii, în vederea stabilirii priorităţilor strategice, obiectivele ţintă care ar trebui 

urmărite pentru implementarea  misiunii pe care şcoala şi-a  asumat-o; 

 părinţii elevilor din clasele terminale şi de început de ciclu pentru a identifica  aşteptările 

acestora de la unitatea şcolară şi a stabili modul în care acestea vor fi  atinse; au fost stabilite 

aspectele pe care părinţii ar dori să fie ameliorate în viitor; 

 partenerii şcolii pentru stabilirea planului comun de acţiune în vederea dobândirii 

competenţelor-cheie de către elevi şi a nevoilor de competenţe la nivel local 

Modalităţile de evaluare a efectelor atinse prin schimbările propuse: 

Există trei surse principale de informație pentru evaluare:  

 oamenii (profesori, elevi, părinți etc., cu care se va discuta—vor fi intervievați—sau cărora li se 

vor aplica chestionare);  

 observarea directă (mai ales a spațiilor, premiselor, facilităților de învățare, a infrastructurii și, 

desigur, a activităților de învățare curriculare și extracurriculare desfășurate);  

 documentele (inclusiv date statistice).  

Metodele și instrumentele de evaluare pentru obiectivele (țintele) strategice stabilite:  

 observarea (cu instrumentul: ghid de observare);  

 anchetă (având, ca instrument, interviul sau chestionarul), indicându-se și grupul-țintă: cadre 

didactice, elevi, părinți etc.);  

 date statistice și documente (cu instrumentul: ghid de analiză a datelor și documentelor). 

(Conf. Manual de evaluare internă a calității. București: ARACIP 2021)  

Planul strategic va fi monitorizat şi evaluat lunar, de către Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii. 

Consiliul de administraţie va analiza gradul de realizare a obiectivelor propuse prin planul operaţional 

Evaluările parţiale vor fi analizate în ședințele Consiliul de administraţie în vederea stabilirii plusurilor 

şi minusurilor, precum şi a corecţiilor.  

Întregul plan va fi monitorizat de managerul şcolii, care are sarcina de a interveni ori de câte ori este 

necesar pentru ameliorarea rezultatelor obţinute şi stabilirea direcţiilor de acţiune viitoare, concluziile 

desprinse fiind analizate şi în Consiliul profesoral de la finele fiecărui semestru. 

 

 



 

 97 

 

 

 

Programul activităţilor de monitorizare şi evaluare 

Tipul activităţii 

 
Responsabilitatea monitorizării şi 

evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Intocmirea seturilor de date care să 

sprijine monitorizarea ţintelor 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii lunar 

Monitorizarea periodică a implementării 

acţiunilor individuale 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii 

Responsabili comisii metodice 

trimestrial 

Comunicarea acţiunilor corective în 

urma rezultatelor obţinute 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii 

Consiliul de administraţie 

trimestrial 

Analiza informaţiilor privind progresul 

realizat în atingerea ţintelor 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii anual 

Prezentarea generală a progresului 

realizat în atingerea ţintelor 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii anual 

Evaluarea progresului în atingerea 

obiectivelor. Actualizarea acţiunilor din 

PAS în urma evaluării 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii 

Consiliul  de administraţie 

anual 
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LISTA ABREVIERILOR 

ADR- Agenţia de Dezvoltare Regională 

AJOFM- Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

AMIGO- Ancheta forţei de muncă în gospodării 

ANOFM- Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă 

BFM- Balanţa Forţei de Muncă 

BIM- Biroul Internaţional al Muncii 

BNR- Banca Naţională a României 

CAEN- Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională 

CCD- Casa Corpului Didactic 

CDL- Curriculum în Dezvoltare Locală 

CDR- Consiliul de Dezvoltare Regională 

CEDEFOP(eng)- Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 

CJ- Consiliul Judeţean 

CJAPP- Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 

CL- Consiliul Local 

CLDPSFP- Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională 

CNDIPT- Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional si Tehnic 

CNFPA- Centrul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor 

CNP- Comisia Naţională de Prognoză 

DGSSF- Direcţia Generală de Solidaritate Socială si Familie 

ONG – Organizaţii nonguvernamentale 

CR- Consorţiul Regional 

IMM- Intreprinderi mici si mijlocii 

INS- Institutul Național de Statistică 

IPT- învăţământul profesional si tehnic 

ISJ- Inspectoratul Scolar Judeţean 

ME- Ministerul Educaţiei  

OECD(eng)- Organizaţia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică 

PAS- Planul de Acţiune al Scolii 

PDR- Planul de Dezvoltare Regională 

PIB- Produsul intern brut 
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PLAI- Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ 

PND- Planul Naţional de Dezvoltare 

POR- Planul Operaţional Regional 

POS DRU- Planul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

PRAI- Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 

PRAO- Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare 

TVET (în engleză în text)- Învăţământul Profesional si Tehnic 

VAB- Valoarea adăugată brută 

UE- Uniunea Europeană 
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