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1. PARTEA I – CONTEXTUL

1.1.

VIZIUNEA ŞCOLII
„Viitorul înseamnă dezvoltarea serviciilor şi utilizarea tehnologiilor moderne”

MISIUNEA ŞCOLII
„Şcoala noastră promovează identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev,
pentru a fi capabil sa-şi aleagă domeniul cel mai potrivit şi să se adapteze societăţii dinamice prin:
- diversificarea ofertei educaţionale astfel încât elevul să-şi aleagă specializarea cea mai
potrivită pentru aptitudinile sale;
- o bază materială modernă refăcută care să corespundă standardelor profesionale
europene;
- o colaborare bună cu autorităţile locale, agenţi economici şi ONG-uri pentru
promovarea imaginii şcolii şi sprijinirea elevilor proveniţi din familii cu venituri mici
sau dezorganizate, cât şi cei cu performanţe şcolare;
- activităţi extraşcolare cât mai atractive şi benefice pentru elevi;
- participarea Liceului Tehnologic Lupeni la proiecte europene de tip Erasmus + care
se finalizează cu efectuarea practicii elevilor în țările partenere.
1.2.

1.3.

PREZENTAREA EVOLUŢIEI UNITĂŢII ŞCOLARE ȘI PROFILUL ACTUAL AL
ȘCOLII

Şcoala profesională comunală a fost atestată documentar în data de 15 martie 1921, pe baza
Legii din 1884, în Lupeni.
Anul 1921 este un an memorabil pentru elevii şi profesorii şcolii noastre, deoarece, în acest an ia
fiinţă prima şcoală pregătitoare de muncitori calificaţi în diferite meserii, cu planuri de învăţământ, cu
programe şcolare, cu manuale ce urmăreau realizarea unor idealuri nobile.
Şcoala a fost înfiinţată de Consiliul Comunal, fiind cerută de dezvoltarea industriei, a societăţii
româneşti.
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Printre întemeietorii acestei şcoli, aşa cum atestă documentele aflate în arhiva şcolii, se numără
Valer Bociat şi Gavril Paşca, învăţători.
Lipsită de local propriu, a funcţionat în localul actualei Şcoli Generale Nr. 1 din Lupeni. Iniţial,
conducerea școlii a fost încredinţată lui Ciora I - învăţător și era tutelată de o eforie şcolară din zece
membrii aleşi dintre consilierii comunali.
Din anul 1935, cu noul nume de Şcoala de Ucenici Industriali, trece sub tutela Ministerului
Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociali şi pregăteşte muncitori din cele mai felurite meserii, funcţionând în
acelaşi local.
In anul 1950, în noile condiţii create învăţământului de toate gradele după reforma din 1948, la
Şcoala de Ucenici Metalurgică se înregistrează un nou salt calitativ în privinţa instruirii teoretice şi
practice a ucenicilor. Practica se efectuează pentru prima dată în atelierele proprii ale şcolii şi în
producţie. Dinamica creşterii numărului de ucenici se schimbă în fiecare an, după cerinţele industriei.
Acest tip de şcoală a funcţionat până la 1 septembrie 1955, când ritmul de creştere a producţiei de cărbune
a impus o nouă reorganizare a învăţământului profesional în oraşul Lupeni.
Paralel cu acest tip de şcoală, din anul şcolar 1939 - 1940 funcţionează sub tutela Societăţii
Anonime Române Petroşani, Şcoala de Ucenici Minieri (specială). Aşa cum arată şi denumirea ei, obiecte
de specialitate aveau conţinut minier. Ucenicii efectuau practica în mină. Candidaţii erau recrutaţi din
rândul absolvenţilor a patru clase primare şi admişi prin concurs. Părinţii ucenicilor încheiau contract cu
societatea tutelară pe timp de 4 ani. În ritmul şcolarizării, ucenicii beneficiau de întreţinere gratuită.
Şcoala a funcţionat în actualul local al Clubului minier din localitate. Personalul didactic era recrutat din
rândul inginerilor angajaţi la mina Lupeni.
În 1943 această şcoală se transformă în Şcoala Tehnică Miniera - gradul I şi gradul II (cu caracter
experimental). Gradul I, cu o durată de 3 ani, pregătea muncitori minieri, iar gradul II pregătea maiştri
minieri în special pentru Valea Jiului. Elevii beneficiau de scutiri de taxe și întreţinere gratuită, avantaje
menite să atragă spre această formă de învăţământ un număr tot mai mare de tineri din rândul păturilor
sărace ale populaţiei. Aşa se explică faptul că, pe lângă elevii din localităţile Văii Jiului, apar numeroşi
elevi din cele mai îndepărtate colţuri ale ţării.
În urma reformei învăţământului din 1948, în oraşul Lupeni ia fiinţă Şcoala Medie Tehnică de
Cărbune, prin desfiinţarea celorlalte forme de învăţământ minier. Această şcoală preia elevii fostei Şcoli
Tehnice Miniere, gradul II (devenită între timp Şcoala de conducători minieri) și are o durată de 4 ani. Şia început activitatea în clădirile actuale ale Clubului Minier şi Şcolii Generale Nr. 4. A funcţionat cu două
secţii: română şi maghiară. Toţi elevii primeau uniformă şcolară, cărţi şi rechizite şcolare în mod gratuit.
În toamna anului 1952, Şcoala Medie Tehnică de Cărbune din Lupeni realizează un salt important
în evoluţia sa. Se comasează cu alte două şcoli de acelaşi profil: cu Şcoala Medie Tehnică de Cărbune din
Ticu Colonie, judeţul Cluj şi cu cea din Vulcan – Codlea, judeţul Braşov şi îşi mută sediul în octombrie
1952 într-un nou edificiu special construit, situat într-o zonă pitorească a oraşului, pe colonia de Grafit ,
pe dealul lui grui. Aici, în actualul local, au studiat mii de tineri veniţi din toate regiunile ţării .
În noul local din Grafit, tot cu data de 1 septembrie 1955, prin reorganizarea fostei şcoli metalurgice
cerută de dezvoltarea producţiei de cărbune, îşi începe activitatea Şcoala Profesională de Ucenici de pe
lângă mina Lupeni.
În anul 1963 prin crearea Şcolii de Maiştri Minieri, ia fiinţă Grupul Şcolar Minier căruia i se
adaugă apoi Şcoala Tehnică Minieră (postliceală). În anul şcolar 1968-1969 şcoala avea un efectiv de
1200 de elevi, la toate cele trei tipuri de şcoli.
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Prin adresa nr. 580 din 24 martie 1969, unităţile şcolare din Valea Jiului aparţinând Ministerului
Minelor au fost trecute în subordinea Combinatului Carbonifer Valea Jiului, care a preluat sarcina
îndrumării şi coordonării activităţii lor. .
Prin HCM nr.663 din 9 iunie 1972 în cadrul Şcolii Profesionale se înfiinţează Liceul Industrial, o
nouă formă de învăţământ în oraşul Lupeni.
Prin HCM nr.655 din 9 iunie 1973 şcoala noastră a primit denumirea de Grup Şcolar Industrial
Minier .
Conform Hotărârii Guvernului nr 521 din 12 mai 1990 s-a stabilit ca unităţile şcolare să treacă în
subordinea Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei.
Din data de 1 sept 2012 liceul nostru şi-a schimbat denumirea din Grup Şcolar Industrial Minier
Lupeni în Liceul Tehnologic Lupeni.
Dacă de-a lungul timpului în liceul nostru s-au desfășurat cursuri pe mai multe domenii și
specializări tehnologice. Pentru anul școlar 2018 -2019 oferta nostră se regăsește în tabelul următor:
Nr.crt.
1

Clasa

9A

Forma învăţ.

Filieră/profil/domeniu/calificare

liceu zi

Filierea:Tehnologică,profil servicii,Domeniul de pregatire
de bază :Turism si alimentaţie, Domeniul de pregătire
generală:Turism,Calificarea:Tehnician în turism

2
9B

profesionala

9C

profesionala

9D

Profesionala
DUAL

3

4

5

9E
6

liceu seral
liceu zi

10A
7

profesionala
10B
profesionala

8

10C

Domeniul de pregatire de bază :Mecanică,Domeniul de
pregătire generală:Mecanică de motoare,Calificarea:
Mecanic auto
Domeniul de pregatire de bază :Electromecanic,
Domeniul de pregătire generală:Electromecanică
maşini,utilaje ,instalaţii, Calificarea:Electromecanic
utilaje şi instalatii industriale
Domeniul de pregatire de bază : Electronică automatizări ,
Domeniul de pregătire generală: Electronică automatizări
, Calificarea: Electronist aparate echipamente
Domeniul de pregatire de bază : Turism si alimentaţie ,
Domeniul de pregătire generală: Alimentație,
Calificarea:Ospătar (chelner) vînzător în unități de
alimentație
Filierea:Tehnologică,profil tehnic,Domeniul de pregatire
de bază :Mecanică,Domeniul de pregătire
generală:Prelucrări la rece,Calificarea:Tehnician
prelucrări mecanice
Filierea:Tehnologică,profil servicii,Domeniul de pregatire
de bază :Turism si alimentaţie, Domeniul de pregătire
generală:Turism,Calificarea:Tehnician în turism
Domeniul de pregatire de bază :Mecanică,Domeniul de
pregătire generală:Mecanică de motoare,Calificarea:
Mecanic auto
Domeniul de pregatire de bază :Electromecanică,
Domeniul de pregătire generală:Electromecanică
5
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maşini,utilaje ,instalaţii, Calificarea:Electromecanic
utilaje şi instalatii industriale
profesionala
10D

Domeniul de pregatire de bază :Turism si alimentaţie,
Domeniul de pregătire generală:Turism,
Calificarea:Lucrător hotelier

liceu seral

Filierea:Tehnologică,profil tehnic,Domeniul de pregatire
de bază :Mecanică,Domeniul de pregătire
generală:Prelucrări la rece,Calificarea:Tehnician
prelucrări mecanice

11A

liceu zi

Filierea:Tehnologică,profil servicii,Calificarea:Tehnician
în turism

11B

liceu zi
profesionala

9

10E
10
11
12

profesionala
11C
13
14

11D
11E

liceu seral
liceu seral

15

12D

liceu seral

12E

liceu seral

12F
13E

liceu seral
liceu seral

13F

liceu seral

1A

postliceal zi

Filierea:Tehnologică,profil tehnic, Tehnician prelucrări
mecanice
Filierea:Tehnologică,profil tehnic, Tehnician
electromecanic
Filierea:Tehnologică,profil tehnic, Tehnician.în industria
textilă
Filierea:Tehnologică,profil tehnic, Tehnician mecatronist
Filierea:Tehnologică,profil tehnic, Tehnician
electromecanic
Domeniul:Informatică,Administrator rețele locale și de
comunicații

1B
2A
2B

A doua şansă
Școala de
maiștrii
A doua şansă

Nivel secundar inferior-Modulul1
Domeniul:Mecanică, Maistru cazangerie,
construcțiimetalice și sudură
Nivel secundar inferior-Modulul2

3C

A doua şansă

Nivel secundar inferior-Modulul3

4C

A doua şansă

Nivel secundar inferior-Modulul4

18

21

23
24
25
26

Filierea:Tehnologică,profil servicii, Calificarea:Tehnician
în turism

liceu zi

17

22

Filierea:Tehnologică,profil tehnic, Tehnician
electromecanic

12A
16

19
20

Filierea:Tehnologică,profil tehnic, Tehnician mecatronist
Domeniul de pregatire de bază :Mecanică,Domeniul de
pregătire generală:Mecanică de motoare,Calificarea:
Mecanic auto
Domeniul de pregatire de bază :Electromecanică,
Domeniul de pregătire generală:Electromecanică
maşini,utilaje ,instalaţii, Calificarea:Electromecanic
utilaje şi instalatii industriale
Filierea:Tehnologică,profil tehnic,Calificarea: Tehnician
operator tehnică de calcul

6

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
Liceul Tehnologic Lupeni

ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ŞCOLAR TRECUT
În anul şcolar 2017-2018 activitatea instructiv-educativă s-a desfăşurat în condiţii bune,
realizându-se obiectivele propuse.
Urmărindu-se aceste obiective se pot trage următoarele concluzii:
În domeniul instructiv-educativ
În anul şcolar 2017-2018, în unitatea noastră şcolară au funcţionat:
- 6 clase liceu zi din care : 1 clasă a IX-a
2 clase a X-a
1 clasă a XI –a
2 clase a XII- a
- 9 clase liceu seral din care:
1 clasă a IX –a
1 clasă a X-a
3 clase a XI –a
2 clase a XII-a
2 clasă a XIII-a
- 6 clase şcoală profesională de trei ani : 3 clase a IX-a
1 clase a X-a
2 clase a XI -a
1.4.

- 1 clase postliceală : – 1 clasă postilceală anul II
- 2 clase şcoală de maiştri : - 1 clasă şcoală de maiştri anul I
-1 clase şcoală de maiştri anul II
- 4 clase “A doua şansă” –nivel secundar inferior: 1 clasă anul I
1 clasă anul II
1 clasă anul III
1 clasă anul IV
însumând în total 28 de clase.
La învăţământul liceal curs de zi, din 150 elevi înscrişi au promovat 128 elevi la finele anului
școlar 2017-2018.
La învăţământul liceu seral dintr-un număr de 260 elevi înscrişi au promovat 109 elevi la finele
anului școlar 2017-2018.
La învăţământul profesional de trei ani dintr-un număr de 141 elevi înscrişi au promovat 107
elevi la finele anului școlar 2017-2018.
La școala de maiştri şi postliceală dintr-un număr de 48 elevi înscrişi au promovat 38 elevi la
finele anului școlar 2017-2018.
La forma de învățământ ”A doua șansă” nivel secundar inferior au fost înscriși 58 elevi și au promovat 36
elevi.
În concluzie din totalul elevilor înscrişi 651 au promovat 418 elevi la finele anului școlar 20172018.
Procentul de promovabilitate a fost de 63,62% fiind declaraţi repetenţi 62 de elevi.
Datorită numărului mare de absenţe nemotivate, cât şi a unor abateri disciplinare au fost
exmatriculaţi 133 elevi iar un număr de 36 elevi au depus la secretariat cerere de retragere.
La examenul de bacalaureat 2018:
7
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În sesiunea iulie 2018 au fost înscriși 44 elevi. Nu s-au prezentat 14 şi au reușit 7, fiind declarați
reușiți 23,33%.
În sesiunea august 2018 au fost înscriși 32 elevi. Nu s-au prezentat 9 şi au reușit 2, fiind declarați
reușiți 8,69%.
Procentajul final pentru elevi declaraţi reuşiţi la bacalaureat 2018 fiind 29,62%.
La examenul de certificare pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 4, s-au
înscris in sesiunea iunie 2018, 36 elevi, dintre acestia s-au prezentat 32, promovând toți cei prezenți.
Examenul de certificare a competenţelor profesionale, nivel 4 s-a desfăşurat în condiţii optime.
Examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare
profesională nivel 3, s-a desfăşurat pe baza legislaţiei în vigoare. Pentru examenul de certificare s-au
inscris 30 candidaţi, cei 29 de candidati prezenţi fiind admişi.
La examenul de certificare pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 5, s-au
înscris în sesiunea februarie 2018, 25 elevi. S-au prezentat toţi, promovând toţi cei prezenți. Examenul de
certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 5,
s-a desfăşurat pe baza legislaţiei în vigoare.
Pentru reducerea abandonului şcolar au fost organizate activităţi extracurriculare cu comitetul de
părinţi, poliţia locală şi reprezentanţii asociaţiei pentru protecţia copilului, având drept rezultat
reintegrarea unor elevi în sistemul de învăţământ obligatoriu.
La învăţământul obligatoriu s-au înregistrat multe absenţe nemotivate datorită elevilor proveniţi din
familii cu situaţie socială grea.
ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
La începutul semestrului I, s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii educative:
Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Planificarea
şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în vedere:
- întocmirea documentelor de lucru ale dirigintilor şi corelarea temelor propuse cu cerinţele clasei de
elevi;
- utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată
exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient;
- implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare (spectacole, concursuri, excursii,
etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ;
- atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie.
Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit de la
ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme.
Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi.
Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în vederea
prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă în semestrul I al anului şcolar 2017-2018 a fost
centrată pe formarea la elevi a unor atitudini şi comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice
ale democraţiei.
În semestrul II, au fost respectate documentele specifice de planificare a activităţii educative:
Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Planificarea
şedinţelor cu părinţii.
Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi.
Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în vederea
8
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prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă în semestrul II al anului şcolar 2017-2018, a
fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini şi comportamente cetăţeneşti, raportate la valorile
autentice ale democraţiei.
Misiunea cadrelor didactice din liceul nostru conjugă eforturile materiale şi
umane ale întregului colectiv prin urmărirea îndeplinirii obiectivelor:
- îmbunătăţirea procesului instructiv - educativ în toate activităţile desfăşurate cu elevii;
- încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar.
1.Subcomisia diriginţilor.
Activitatea Subcomisiei diriginţilor este coordonată de consilierul educativ.
Subcomisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar
2017-2018 cu un efectiv de 25 cadre didactice.
În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, profesorii diriginţi au urmărit ca prin activitatea
desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare
şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii.
Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul
anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate conţine:
1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificări orelor
dirigenţie.
2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă.
3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a tematicii
acestora.
4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie.
5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase.
6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie.
7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-profesionale şi
integrări sociale optime.
Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, afişată la loc vizibil,
studiată şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a
orelor de dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor s-a realizat un formular tipizat pentru
planificări. De asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un
proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul
intern, Norme de sănătate şi securitate în munca şi Norme de apărare împotriva incendiilor.
Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea
regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţia a
impus-o.
Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie, alături
de psihopedagogul şcolii, şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să
fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor prevederile
regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în
dificultate.
Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi
integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi
a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar
şi a variantelor de subiecte publicate de MEN, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională.
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În ultima săptămână a semestrului I, s-a reunit Consiliul profesoral, pentru a analiza situaţia la
învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura trebuie
aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului cataloagele să fie complet şi
corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.
La începutul semestrului II, diriginţii şi-au completat portofoliul cu documentele necesare
desfăşurării activităţii în acest semestru.
În acest semestru, profesorii diriginţi au urmărit ca prin activitatea desfăşurată, să materializeze
trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin
optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii.
Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul
elaborat la începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior.
Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-profesionale
şi integrări sociale optime, s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie
şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu
şcolar, în distribuirea de materiale, vizând oferta educaţională.
În ultima săptămână a semestrului II, s-au reunit Consiliile profesorilor
claselor, pentru a analiza
situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a
stabili de comun acord, în ce situaţii şi în ce
măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor.
Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului, cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar
situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.
Majoritatea diriginţilor s-au implicat şi au sprijinit elevii în participarea la activităţi extracurriculare şi au
colaborat cu profesorii clasei pentru participarea
elevilor la diverse concursuri şcolare.
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
- întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noua
programa pentru Consiliere si orientare;
- se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din
portofoliul dirigintelui;
- în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate şi
preocupări ale elevilor;
- relaţia foarte buna dintre majoritatea diriginţilor si elevi;
- mulţi profesori diriginţi implicaţi în educaţia moral-civică şi socială a elevilor;
- organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu.
- varietatea mare de activitati extrascolare si extracurriculare organizate
PUNCTE SLABE:
- cazuri de absenţe la anumite ore de curs;
- nerealizarea unei comunicări între unii profesori şi elevi, ceea ce duce la iscarea unor conflicte;
- nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi;
- elevi care nu au carnete de note;
- înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu colectivul de elevi;
OPORTUNITĂŢI:
- vizionarea unor spectacole de teatru, etc;
- organizarea unor excursii la nivel de clasa şi la nivel de şcoală;
- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse.
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AMENINŢĂRI:
- existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban;
- influenţa „grupului” de elevi;
- numărul mare de elevi cu părinţii plecaţi în străinătate.
2. Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare
SEPTEMBRIE
ZIUA LIMBILOR EUROPENE
ZIUA MONDIALĂ A TURISMULUI
OCTOMBRIE
ZIUA HOLOCAUSTULUI – 9 OCTOMBRIE 1941
ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU REDUCEREA DEZASTRELOR NATURALE
ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ALIMENTAŢIEI
CEI 7 ANI DE ACASA! BUNELE MANIERE ÎN SOCIETATE.
NOIEMBRIE
ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU TOLERANŢĂ
ZIUA MONDIALĂ DE COMEMORARE A VICTIMELOR ACCIDENTELOR RUTIERE
SĂ- L CUNOAŞTEM PE VASILE VOICULESCU, POET ŞI PROZATOR
55 DE ANI DE LA COMEMORAREA LUI MIHAIL SADOVEANU (1880- 1961)
DECEMBRIE
„1 DECEMBRIE” – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
ZIUA DREPTURILOR OMULUI
SĂPTĂMÂNA COLINDELOR- TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ
IANUARIE
MIHAI EMINESCU, POET ŞI PROZATOR (1850-1889)
24 IANUARIE- ÎNFĂPTUIREA MARII UNIRI
30 IANUARIE ZIUA INTERNAŢIONALĂ A NON- VIOLENŢEI
FEBRUARIE
,,O SĂPTĂMÂNĂ FĂRĂ VIOLENŢĂ’’
,,SAFER INTERNET DAY”
MARTIE
,,ZIUA CONSUMATORULUI’’
,,PRIMESTI SI DARUIESTI’’
,,RETEZATUL O MINUNE”
,,ZIUA NUMĂRULUI Π”
APRILIE
,,PE DRUMURI DE MUNTE’’
,,ZIUA CURATENIEI’’
,,PASTELE - TRADITIE IN INTREAGA LUME’’
MAI
,, ZIUA AFACERILOR’’
,,9 SI 10 MAI ÎN CONSTIINTA ROMANILOR SI A EUROPEI’’
IUNIE
,,1 IUNIE – ZIUA COPILULUI’’
,,ZIUA ABSOLVENTULUI 2016!”
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3.Activitatea Consiliului pe Şcoală al Elevilor
Pe parcursul semestrului I, activitatea Consiliului pe Şcoală al Elevilor a fost relativ bună. Au avut
loc câteva întâlniri ale liderilor clasei în care s-au discutat probleme de organizare (regulamente, reguli,
drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea elevilor pentru îmbunătăţirea
activităţilor existente în şcoală .
Având în vedere rolul care revine Consiliului pe Şcoală al Elevilor în implicarea activă a acestora în
viaţa şcolii, preocuparea de bază la începutul semestrului I, a fost de a constitui Consiliul pe Şcoală al
Elevilor pentru anul şcolar 2017-2018. Pentru realizarea acestui lucru, s-au organizat alegeri . La
Adunarea generală, elevii şi-au ales reprezentanţii pe departamente, cât şi Biroul Consiliului Elevilor
(BCE). Cu ocazia acestei adunări generale, Consiliul pe Şcoală al Elevilor a adoptat un număr de măsuri,
care vizează îmbunătăţirea activităţii acestuia, pe problema ridicării nivelului la învăţătură şi disciplină.
Pentru acest lucru, BCE şi-a stabilit o agendă de lucru care vizează monitorizarea elevilor problemă, cât şi
întărirea legăturilor dintre ei, Consiliul profesoral şi conducerea şcolii.
În semestrul II, activitatea Consiliului pe Şcoală al Elevilor a fost relativ bună. Au avut loc câteva
întâlniri ale liderilor clasei în care s-au discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, drepturile şi
îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor
existente în şcoală .
In general, la întruniri au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor. Mulţi elevi au fost la înălţimea
aşteptărilor, asta pentru că, probabil mulţi dintre lideri au fost aleşi după criterii bine definite. Activităţile
extracurriculare desfăşurate la propunerile făcute de elevi sunt bine reprezentate. In general la întruniri au fost
prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor. Mulţi elevi au fost la înălţimea aşteptărilor, asta pentru că,
probabil mulţi dintre lideri au fost aleşi după criterii bine definite. Activităţile extracurriculare desfăşurate la
propunerile făcute de elevi sunt bine reprezentate.
1. Balul bobocilor
2. Sarbătoarea monştrilor simpatici
3. Balul de Crăciun
4. Eminesciana
5. Schiţe şi momente – I.L.Caragiale
6. ,,Festivalul oamenilor de zăpadă ’’
7. ,,Schiţe şi momente – I.L.Caragiale”
8. ,,24 ianuarie - Înfăptuirea Marii Uniri”
9. Basarabia 100 Basarabia e România!
10. Basarabia e România!
11. Ziua Internaţională a Dansului – ediţia I
12. Firme de exerciţiu
13. Mecatronica – Alegerea mea pentru viitor!
14. ECOFASHION
4. Comitetul de părinţi
În luna octombrie 2017, a avut loc Adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii
Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2017-2018 şi elaborării unui regulament intern al
acestuia. Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci când a fost necesară consultarea
părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes general. Acesta s-a întrunit în vederea discutării şi
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a organizării diferitelor aspecte de ordin intern, încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea
procesului instructiv – educativ.
5. Plan de măsuri privind activitatea educativă
Planurile de activitate, vor fi întocmite având în vedere şi includerea următoarelor măsuri pentru
eliminarea punctelor slabe si prevenirea eventualelor probleme care pot aparea.
Nr.crt.

1.

Obiectiv

Pregătirea
elevilor la
nivelul
standardelor
de calitate.

Măsuri
Adaptarea strategiilor didactice la
nevoile educaţionale ale elevilor si
imbinarea activitatilor curriculare cu
cele extracurriculare
Implicarea mai activă a familiei în viaţa
şcolii.
Îndrumarea şi controlul activităţii
didactice si al activitatilor extrascolare
Intensificarea acţiunilor educative
privind prevenirea violenţei în şcoala.
Colaborarea cu Poliţia de Proximitate şi
cu alte instituţii abilitate.

2.
Îmbunătăţirea
stării
disciplinare a
elevilor.

3.

Diversificarea
strategiilor
didactice

Răspunde
Cadre didactice

Termen
Permanent

Comitetul de
părinţi
Conducerea.
Responsabili de
catedră
Responsabil cu
activitatea
educativă
Responsabil cu
activitatea
educativă
Comisia
diriginţilor
Psiholog şcolar
Comisia
diriginţilor
Psiholog şcolar
Responsabil cu
perfecţionarea

Informarea şi implicarea mai activă a
familiei în prevenirea abaterilor
disciplinare a elevilor.
Monitorizarea stării disciplinare şi
aplicarea sancţiunilor conform
regulamentului.
Perfecţionarea cadrelor didactice prin
cursuri pentru utilizarea tehnologiilor
didactice moderne şi a învăţării centrate
pe elev.
Activităţi metodice la nivel de catedre Responsabili de
precum: lecţii deschise, interasistenţe
catedră
etc.

Permanent
Conform
graficului
Conform
plan de
activitate
Conform
Protocol de
colaborare
Permanent

Când este
cazul
Conform
ofertă CCD

Conform
plan de
activitate

REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE , PARTICIPARE LA PROIECTE
ȘI PARTENERIATE EDUCAȚIONALE:
OLIMPIADE
Cultură generală –niciun rezultat.
Cultură de specialitate, discipline tehnice:
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1. Locul doi etapa județeană la olimpiada disciplinelor tehnice profil Servicii specializarea –Turism
și alimentație, s-a obținut de către eleva Nicuța Maria Alexandra (clasa a XI –a A) coordonată de
profesoarele: Ianc Liliana și Sas E
CONCURSUL PE MESERII
1. Locul doi etapa județeană obținut de elevii Alecu Cătălin Daniel, Cosma Ionuț specializarea
Mecanic auto , professor coordinator Mihăiasă Romeo.
Concursuri în cadrul proiectelor educaționale.
1. Premiile I, II, III, in proiectul ”Proiectarea în AutoCad” ținut la Colegiul Tehnic Mihai Viteazu
din Vulan, obținut de elevii Cățănaș C, Bota A, Munteanu A din clasa a X-a B, coordinator
professor Vasiu Consatanța
Premiu I, în cadrul proiectului județean “MECATRONICA-ALEGEREA MEA PENTRU VIITOR”
Înscris în CAEJ 2018, nr. 5794 din 15.11.2017, L-Tehnic, poziția 3, obținut de elevii: Boldi Marius
Alexandru, Donțiu Robert Andrei, Rus Cătălin Florin
1. ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A PROFESORILOR DE LIMBĂ ȘI
COMUNICARE
Membrii ariei curriculare Limbă și comunicare:
Popa-Nica Loredana – română, gr.I;
Ciucu Cristina – română, def.;
Ambrus Veronica – engleza, gr.I;
Chelaru Gabriel – engleza, debutant;
Busa Alina – franceza, gr.II.
În cursul anului şcolar 2017-2018, activitatea catedrei a urmărit, cu prioritate, ameliorarea calității
procesului de predare-învăţare, dezvoltarea nivelului profesional al cadrelor didactice, analizarea şi
evaluarea diferitelor stagii de pregătire a elevilor, atingerea performanțelor şcolare prin examenul de
bacalaureat, utilizarea metodelor, procedeelor şi mijloacelor de învăţământ moderne.
Î ntreaga activitate a profesorilor de limba română şi limbi moderne a fost focalizată pe aplicarea
cerinţelor curriculumului şcolar specific învăţământului liceal, prin raportare directă la particularităţile
colectivelor de elevi.
I La nivel conceptual managerial s-au asigurat:
 O bună planificare/proiectare a materiei, anual, semestrial şi pe unităţi de învăţare şi s-au parcurs
ritmic şi integral conţinuturile prevăzute de programa şcolară;
 Manualele şcolare şi fondul de carte al bibliotecii liceului au fost valorificate în măsura în care au
putut fi la dispoziţia elevilor;
 Planificarea activităţii de formare continuuă a urmărit obiective centrate pe perfecţionarea actului
didactic prin lecţii demonstrative şi expunere-dezbateri pe probleme de metodică.
II La nivel acţional pragmatic s-au urmărit:
 Valorificarea potenţialului existent atât la nivelul resurselor umane, elevi şi cadre didactice, cât şi
la nivelul conţinuturilor disciplinei. Catedra de limba şi literatura română, formată din profesori
titulari, cadre didactice, cu vârstă si experienţă didactică variabilă dispune de posibilitaţi certe de
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obţinere a performanţei şcolare, iar dintre elevi, mulţi se dovedesc receptivi la efortul comun,
profesor-elev, în procesul instructiv-educativ.
 Instrumentul metodic utilizat la clasă a vizat realizarea unor activităţi didactice atractive,
dinamice, de parteneriat, eficiente în planul competenţelor de comunicare şi de interpretare a
textului literar.
 În vederea performanţei, au fost identificaţi elevi cu aptitudini şi interesaţi de obţinerea unor
rezultate deosebite şi, în măsura posibilităţilor,s-au efectuat activităţi suplimentare cu aceştia.În
special, la clasele terminale, procesul de predare-învăţare a fost dirijat spre activităţi pragmatice,
după modelul şi structura cerinţelor impuse de bacalaureat, în baza planificării orelor de pregătire
suplimentară.
III Nivelul evaluativ a reprezentat o preocupare constantă a colectivului de catedră şi s-a
concretizat în :
1.Testări initiale, pentru o diagnoză corectă a nivelului de cunostințe si deprinderi;
2.Testări periodice si teze cu subiecte structurate după modelul celor de la examenele nationale.
Comisia metodică Limbă şi comunicare şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive şi
educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la
bacalaureat. Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice,
bazate pe :
1.
Cunoaşterea colectivelor de elevi;
2.
Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluări formative şi sumative cu caracter
compensator de natură ameliorativ-constructivă;
3.
Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare;
4.
Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didactic - cadru didactic şi elev - cadru
didactic;
5.
Motivaţie şi interes pentru adaptarea si dezvoltarea prestigiului organizatiei noastre furnizoare de
educaţie;
6.
Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure înţelegerea noilor cunoştinte şi aplicarea
lor în teme.
PREGĂTIREA continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării parcursurilor instructiv-educative
concretizate în :
ACTIVITĂŢI METODICE /COMISIE METODICĂ/CERC PEDAGOGIC
 suţinerea de referate;
 olimpiada de limba şi literatura română;
 organizarea de concursuri şi simpozioane regionale;
În anul scolar 2017- 2018, CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ a avut în
centrul activităţii obiective precum :
 discutarea programei şi a bibliografiei ;
 elaborarea testelor iniţiale şi finale;
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 selectarea manualelor;
 asigurarea unui bogat material documentar;
 evaluarea permanentă şi pregătirea suplimentară a elevilor care au sustinut examenul
de bacalaureat.
CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ şi-a propus spre atingere următoarele obiective majore:
 dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi în scris;
 dezvoltarea unor reprezentari culturale;
 cultivarea interesului pentru studiul limbii engleze şi a civilizaţiei spaţiului cultural anglofon.
S-a realizat în permanenţă evaluarea elevilor prin teste elaborate conform programei şcolare şi a
standardelor de performanţă propuse, s-au realizat teste de evaluare diferenţiate şi fişe de lucru
individuale, în funcţie de nivelul real al elevilor, dându-li-se fiecăruia şansa de a se implica în actul de
predare-învăţare-evaluare.
CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ şi-a propus următoarele obiective:
 dezvoltarea abilităţii de exprimare în scris şi exprimare orală;
 dezvoltarea unor valori şi atitudini pozitive faţă de conceptul de “francofonie”;
 dezvoltarea capacităţii de a înţelege, exprima gânduri, sentimente şi fapte în limba franceză;
 dezvoltarea abilităţilor de înţelegere interculturală.
ANALIZA SWOT
Puncte tari:
 dispunem de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile
predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev;
 Existenta unor resurse materiale valoroase: biblioteca scolii , C.D.I., săli de clasă confortabile,
material didactic variat;
 eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor
de predare;
 metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se adaptează
conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii
conţinutului specific;
 climat favorabil, bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice;
 calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente;
 performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant, utilizând atât metode sumative cât şi
formative;
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 realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea
metodelor moderne de evaluare;
 colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;
 deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă;
 activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate;
 rezultate bune la concursurile şcolare;
Puncte slabe:
 lipsa unei motivaţii interioare a învăţării;
 goluri în cunoştinţele elevilor de clasa a IX-a;
 superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise;
AMENINŢĂRI:
 lipsa manualelor şcolare ( limbi străine+ clasele XI-XII) micşorează randamentul şcolar;
 micşorarea numărului de clase determină pericolul restrângerii;
 diminuarea timpului alocat studiului individual din cauza atracţiei exercitate de utilizarea
calculatorului în alte scopuri;
 volumul mare de conţinuturi pe care elevul trebuie să-l parcurgă.
OPORTUNITĂŢI:
 disponibilitate pentru procesul instructiv - educativ din partea profesorilor;
 derularea de cursuri de formare, programe şi studii la nivelul şcolii, în vederea îmbunătăţirii
calității activității;
 accesul nemijlocit al cadrelor didactice la informaţii de actualitate prin mijloace moderne;
 posibilitatea unui schimb real de experienţă între membrii catedrei şi colaborarea cu alte catedre;
 s-a conturat şi există deja o echipă ce-şi doreşte eficienţă şi reuşită care poate face paşi şi mai
hotărâţi spre reuşită;
 existenţa unor interese comune în ceea ce priveste intenţionalitatea profesională, poate promova şi
consolida coordonatele unei învăţări formative, durabile, punctate de performanţe.
De asemenea, s-au organizat si desfasurat concursuri si activitati ce au avut loc in scoala si nu
numai. Astfel:
-

Ziua Mondiala a Limbilor, septembrie 2017. Profesor indrumator, d-na Veronica Ambrus;
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-

Campania globala pentru educatie – coordonator, d-na Veronica Ambrus;

- de Sarbatorile Pascale, impreuna cu domnul profesor de religie, Calugar Sebastian si doamna
bibliotecar, Gabriela Florea, s-a organizat o sceneta, in incinta liceului;
- in luna mai, alaturi de domnul profesor Fanel Velcea, mai multi elevi au fost implicati in
desfasurarea unui concurs, Ziua Europei;
- tot in luna mai a avut loc cercul de literatura numit: Camil Petrescu – poet, dramaturg,
romancier, la care au participat atat profesori, cat si elevi din scoala noastra;
- in luna iunie, in cadrul unei dezbateri, tema principala a fost: G. Calinescu...un scriitor
‘enigma’.
ACTIVITATEA CATEDREI DE MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
COMPONENŢA CATEDREI DE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
PE ANUL ŞCOLAR 2017-2018
NUME
PREGĂTIREA
GRADUL
PRENUME
DIDACTIC ANUL
BUCUR
UNIVERSITATEA
I 1996
AURELIA
BUCURESTIFACULTATEA DE
FIZICA
BULZ
UNIVERSITATEA
II 2015
MIRELA
DE ŞTIINŢE –
FACULTATEA DE
BIOLOGIE
PERCA
UNIVERSITATEA
I 2014
MINODORA PETOSANI
FACULTATEA DE
STIINTE
MATEMATICA
FIZICA
NAGY
UNIVERSITATEA
II 2007
MARIA
AL. I CUZA IAȘI –
FACULTATEA DE
CHIMIE
MATEESCU
UNIVERSITATEA
I 1992
MARIN
BUCURESTI
FACULTATEA DE
MATEMATICA
MECANICA
RĂDUCU
UNIVERSITATEA
I 2012
ADRIANA
PETOSANI
FACULTATEA DE
STIINTE
MATEMATICA
FIZICA

DATE DE CONTACT
bucuraurelia1@yahoo.com
0723072457

Nr. Telefon 0720046922
Mirelabulz@yahoo.com

0762621229
percaminodoraelis@yahoo.co
m

0741245629
nagmaria@yahoo.com

m.mateo56@yahoo.com
0724033067

0725520576
raducu.adriana @gmail.com
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SZILVESZTE
R ANCA

UNIVERSITATEA
BABES BOLYAI
FACULTATEA DE
FIZICA

II 2014

Szilvester.anca@gmail.com
0766288265

OBIECTIVE SPECIFICE
Nr. crt
1

Obiectiv specific (SMART)

În domeniul curriculumului:

2

Management:

3

Resurse umane:

Indicatori de realizare
Informarea asupra modificărilor şi
completărilor cadrului legislativ
• Selectarea manualelor şcolare
pentru clasele de gimnaziu şi de
liceu
• Păstrarea, cultivarea şi
îmbogăţirea tradiţiilor grupului
şcolar
• Asigurarea începerii anului
şcolar în bune condiţii
• Analiza activităţii desfăşurate în
anul şcolar anterior, ca bază de
fundamentare a planului general
de muncă în anul în curs
• Elaborarea şi aprobarea planului
managerial şi al planului de
activităţi pt. comisia metodica
• Planificarea procesului de
predare învăţare
• Desfăşurarea eficientă a
activităţii didactice desfăşurate la
clase
• Monitorizarea activităţii in
cadrul comisiei metodice •
Autoevaluarea/Evaluarea
activităţilor desfăşurate de
membrii comisiei metodice
• Evaluarea obiectivă şi continuă
al nivelului de pregătire al elevilor
• Organizarea activităţilor
extracurriculare
• Pregătirea elevilor pentru
examenul de bacalaureat
• Obţinerea performanţelor la
concursuri şi olimpiade şcolare
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4
Resurse materiale şi financiare:

Relatii comunitare si de parteneriat:

5

• Păstrarea unui climat socioafectiv şi moral optim în
colectivul de muncă al comisiei şi
al şcolii
• Identificarea nevoii de formare
• Ridicarea gradului de
profesionalizare a personalului
• Dotarea bazei didacticomateriale
• Asigurarea condiţiilor optime de
studiu şi a unui ambient plăcut
• Monitorizarea modului de
folosire eficientă a bazei materiale
• Participarea la activităţi
organizate la nivel
local/judeţan/naţional/internațional
• Stabilirea de parteneriate cu alte
şcoli din ţară sau străinătate şi alte
instituţii de cultură etc.

ACȚIUNI ALE CATEDREI DE ȘTIINȚE-MATEMATICĂ:
La începutul anului şcolar s-au dat teste iniţiale la toate disciplinele din catedră. S-au
constatat lacune mari în însuţirea noţiunilor din clasele gimnaziale şi s-au stabilit planuri
remediale. Din pacate lipsa de perspectivă în viitorul aproiat, elevii noștri nu au dat curs acetor
demesuri din partea profesorilor. S-au desfăşurat o serie de activităţi care au avut în vedere atât
pregătirea cadrelor didactice, cât şi pregătirea elevilor în condiţiile unui învăţământ de calitate.
Anul școlar 2017-2018 prioritar pentru catedra de ŞTIINŢE este EXAMENUL DE
BACALUREAT.
În luna decembrie și februarie s-a desfăşurat examenul de simulare a bacalaureatului .S-au
obținut următoarele procente de promovabilitate.
Nr.crt

Matematica

Biologie

Decembrie

9%

12,5%

Februarie

9.09%

12,5%

În urma analizări notelor pe clase obtinute la simularea de bacalaureat din decembrie și
februarie s-a impus întocmirea unui plan de măsuri concret de îmbunătățire a rezultatelor la clasa
,de susținere și optimizare a procesului de învatare.
Membri catedrei au convenit la urmatoarele masuri remediale:
Reluarea unor notiuni predate anterior (baza necesara în parcurgerea cu succes a
programelor scolare ) pentru asigurarea unui nivel minim prin care profesori să reușească
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atingerea competentelor propuse în acest an de studiu. Aplicarea de fise de lucru sau rezervarea
unor ore de predare /recapitulare pentru acoperirea lacunelor descoperite în matricea specifica,
legate atat de competente cât și de conținuturi. Conceperea unor programe de recuperare prin:
a. teme diferențiate la clasa
b. învățarea prin pași mici
c. legătura cu famila
Implementarea unor metode de predare /învățare centrate pe elev, metode care să le stimuleze
gîndirea și efortul susținut, astfel încât, în timp, elevi să poata fi solicitați și la un nivel de competența
mai ridicat. Asigurarea unui grad de comunicare profesor-elev ( ștințific ,dar și compatibil cu
capacitatea de asimilare /analiza/prelucrare a elevilor ) mai acentuat ,prin care profesorul să poată
identifica cât mai concret lacunele în logica și modul de lucru al elevilor, pentru a le putea corecta,
modela si perfectiona. Personalizarea instruiri prin valorificarea deplina a tuturor capacităților și
experienței individuale a fiecarui elev : folosirea diferitelor modalități de lucru cu elevi: traditonal,
activitate pe proiect, lucru în grupe sau pe perechi, activitati practice.Realizarea unor evaluari
intermediare, făcute într-o nota de obiectivitate, corectiudine, rigurozitate și de încredere în
posibiltățile de progres ale elevilor. Necesitatea procurari de materiale scolare si culegeri de probleme
de catre elevi la recomandarea profesorilor clasei.Rezolvarea unor cât mai multe variante de subiecte
de bacalaureat.
Conștientizarea elevilor din clasele terminale cu privire la importanta însusiri temeinice a
materiei pentru disciplinelela care vor susține examenul de bacalaureat având în vedere
dificultatea și exigentele examenului de bacalaureat.În urma măsurilor luate s-a reusit ca la
examenul de bacalaureat seiunea iuni-iulie 2018 să avem un procent relativ bun de
promovabilitate de 29%.
. Activitati știintifice si de perfectionare :
-S-au făcut monitorizări în cadrul orelor de curs din partea Comisiei de catitate cât şi din partea Corpului
Managerial.
- Doamna Naghy Maria și Răducu Adriana au participat la cursul : STILURI DE INVAȚARE
- Doamna Naghy Maria a participat la cursul : METODE ȘI STRATEGII MODERNE MODERNE
DE PREDARE –INVĂȚARE –EVALUARE
- Doamna Perca MINODORA a participat la cursul : INTERVENȘTIE ȘI METODE DE LUCRU
PENTRU COPII CU DEFICIENȚE DE ÎNVĂȚARE .
- D-na Răducu Adriana a participat la simpozionl : EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PEUNIVERSITAR
- D-na PERCA MINODORA a participat la simpozionul : CREȘTINISM, ARTĂ ȘI
MĂRTURISIRE
- D-na SZILVESZTER ANCA a susținut inspecția pentru inscrierea la gradul I
- D-NA BULZ MIRELA a a susținut inspecția pentru inscrierea la gradul I
4.NEÎMPLINIRI
Chiar dacă fiecare dintre ,elevii noştrii urmează să susţină la finalul liceului examenul de
bacalaureat la matematică, fizică ,chimie sau biologie constatăm la mulţi lipsa de procupare în
această privinţă, nu se implică suficient sau chiar deloc.
Ei vin la liceu slab pegatiti chiar şi la calcule simple,nu sunt obişnuiţi cu lucrul, programele
sunt încărcate în timpce numărul de ore a scăzut, discrepanţele între gimnaziu şi liceu îi
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-

marchează şi le lipseşte motivaţia. Pe ansamblu, apreciez ca bună activitatea catedrei în anul
scolar 2017-2018 a acestui an şcolar.
2. ACTIVITATEA CATEDREI DE ISTORIE, GEOGRAFIE, RELIGIE, ȘTIIȚE SOCIOUMANE ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
În timpul anului școlar 2017/2018 , în activitatea educativă am urmărit :
Întocmirea planificărilor calendaristice ;
Proiectarea unităților de învățare ;
Updatarea procesului educațional la cerințele actuale ;
Utilizarea unor strategii participative pentru învățarea în clasă ;
Diversificarea formelor de organizare a învățării ;
Aplicarea unor forme variate de evaluare ;
Valorificarea mijloacelor de învățămănt din școală ;
Utilizarea calculatorului in predarea/invățarea disciplinei ;
Activități practice pentru determinarea standardelor minime și de excelență în pregătirea elevilor și
a cadrelor didactice ;
•

Catedra de istorie :
încheierea unor parteneriate educaționale , astfel :

-acord de parteneriat pentru proiectul național :,, Europa și noi “ între Liceul Tehnologic Lupeni
și Colegiul Economic ,, Virgil Madgearu “ din Tg. Jiu ;
-acord de parteneriat pentru derularea proiectului educațional ,,Anul 1918 in conștiința
românilor” , între unitățile școlare din orizontul local, după cum urmează:
-Liceul Tehnologic Lupeni;
-Liceul Teoretic Lupeni;
-Liceul Tehnologic “Retezat” Uricani;
-Colegiul Tehnic ‘’Mihai Viteazu’’ Vulcan.
-acord de parteneriat pentru derularea proiectului educațional: “Reântregirea Neamului”, între
aceleași unități școlare;
-acord de parteneriat pentru derularea proiectului educațiaonal: “9 si 10 mai din istoria românilor
și a Europei”, între aceleași unități școlare.
• Organizarea de simpozioane și concursuri școlare astfel:
-Ziua Armatei Române, 25 octombrie 2017;
-Ziua Națională a României, 24 noiembrie 2017;
-Reântregirea Neamului, 28 noiembrie 2017;
-Unirea Principatelor Române, 25 ianuarie 2018;
-9 si 10 mai în istoria românilor și a Europei, 9 mai 2018
Participarea la Palatul Cultural cu echipe de elevi în cadrul activității organizate împreună cu
Liceul Teoretic și în parteneriat cu Primăria Municipiului Lupeni a concursului 10 pentu
România.
In cadrul Comisiei metodice, Dl. Prof. Velcea Fănel, a ținut lecții demonstrative și
referate.
Catedra de geografie:
• în cadrul activității extracurriculare am încheiat acorduri de
parteneriat cu unități școlare din Valea Jiului și din județul Hunedoara, pentru organizarea unor
simpozioane și concursuri pe teme de geografie a mediului, cultură generală, astfel:
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-acord de parteneriat pentru derularea proiectului educațional : ,, Petroșaniul de ieri și de azi “ ,
tematica fiind cultura generală , cu participarea tuturor liceelor din Valea Jiului ;
-acord de parteneriat între Liceul Tehnologic Lupeni si Liceul Teoretic Traian din Deva, avănd
tematică diversificată precum: aspecte de geografia mediului , tradiții și obiceiuri locale ,
excursii cu tematică ecologică , etc.
-participarea la concursuri de formare continuă , organizate de C.C.D;
- participarea la olimpiada de geografie, faza pe şcoală şi zonală;
- participarea la concursul ,, Petroşaniul de ieri şi de azi” unde elevii au obţinut menţiune;
-organizarea unor concursuri școlare pe teme de geografia mediului în cadrul unității școlare;
-în cadrul Comisiei metodice , am ținut lecții demonstrative și referate ;
-obținerea la bacalaureat în sesiunea inie/iulie a unei promovabilități de cca. 80%, iar cumulat cu
sesiunea din august gradul de promovabilitate a scăzut la cca. 65% .
Participarea la concursul cu tema ‘’ 10 pentru România ‘’ , în colaborare cu Liceul Teoretic și în
parteneriat cu Primăria Municipiului Lupeni , pe teme de geografie , istorie ,etc.
Pregătirea suplimentară a elevilor de la profilul servicii pentru bacalaureat din clasa a XII a A.
Catedra de religie :
-participarea cu elevi la olimpiada faza pe școală și la concursuri școlare;
-organizarea de colinde de sărbătorile de iarnă;
-îndrumarea elevilor și inițierea lor la spovedanie și cuminicatură , în cursul anului bisericesc ;
-susținerea de lecții demonstrative și referate .
Catedra de științe socio-umane :
-participarea cu elevii școlii la concursuri școlare;
-participarea la activitatea firmelor de exercițiu;
-participarea la cursurile de formare continuă organizate de CCD;
-sustinerea unor referate cum ar fi :,, Identificarea elevilor cu abilități inalte” ,dar si ,, Impactul crizei
economice la nivel European “ , susținute în cercul catedrei de D-na profesor Julecătea Dorina.
- prezentarea unor materiale din domeniul economic în cadrul catedrei cu tema ,, Tineri
întreprinzători ,, și ,, Aspecte economice din zonele monoindustriale,, susținute de D-na profesor Napău
Alina.
Catedra de educație fizică și sport :
-participarea la concursuri școlare unde s-au obținut premii si mențiuni;
-desfășurarea de concursuri școlare la nivel local cu tematică pe atletism si fotbal;
-susținerea unor lecții demonstrative și referate în cadrul Comisiei metodice.
3. ACTIVITATEA ARIEI CURRICULARE TEHNOLOGII
În anul școlar 2017–2018, Comisia metodică Tehnologii a avut următoarea componență:
1. Andrei Mirela- responsabil comisie;
2. Bolog Vasile;
3. Crîmu Gheorghe;
4. Diaconescu Gheorghiță;
5. Furdui Daniela;
6. Ianc Liliana;
7. Iascu Carmen Angela;
8. Kadar Dionisie;
9. Luca Elena;
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10. Luca Ioan;
11. Mihăiasă Romeo;
12. Parasca Florin;
13. Popescu Alin;
14. Szabo Mirela;
15. Szas Magdalena;
16. Vasiu Constanța;
17. Zoia Dorina.
Comisia şi-a desfăşurat activitatea conform Planului de activităţi întocmit şi aprobat la începutul
anului şcolar, în şedinţa comisiei metodice. Prin aceste activităţi s-au urmărit următoarele obiective:
- Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale şi a
metodologiilor specifice;
- Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor de
evaluare, precum şi valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificari, proiecte
didactice, portofolii de evaluare etc.);
- Pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenelor de absolvire şi a olimpiadelor şcolare;
- Revizuirea ofertei educaţionale a şcolii (inclusiv oferta CDL) in funcţie de nevoile specifice ale elevilor
şi comunităţii locale;
- Organizarea şi realizarea activităţilor de învăţare având în vedere: formarea şi dezvoltarea resurselor
umane; formarea capacităţii elevilor de a reflecta, de a formula şi de a rezolva probleme relaţionând
cunoştinţe din domeniul tehnic;
- Asigurarea unei bune desfăşurări a activităţii catedrei;
- Cresterea nivelului de pregatire a elevilor;
- Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor economiei de
piaţă;
- Evaluarea elevilor.
Pornind de la aceste deziderate stabilite pentru Aria curriculară TEHNOLOGII, în anul şcolar
2017-2018 s-a asigurat încadrarea specializată în pregătirea teoretică şi practică a elevilor, în vederea
asimilării de cunoştinţe, formării de abilităţi şi competenţe, necesare respectării standardelor educaţionale
prevăzute de documentele curriculare.
Toate cadrele didactice din catedră au participat activ la organizarea şi desfăşurarea activităţilor
propuse şi aprobate în Planul de activităţi al Comisiei metodice şi anume:
• Discutarea fişelor de evaluare a activităţii membrilor catedrei pentru anul şcolar 2017 – 2018;
• Participarea cadrelor didactice din catedra tehnică la consfătuiri;
• Împărţirea sarcinilor pe membrii catedrei;
• Discutarea programelor şcolare;
• Realizarea în cadrul catedrei a planificărilor calendaristice la termenele stabilite şi proiectarea unităţilor
de învăţare.
• Încheierea parteneriatelor pentru desfășurarea stagiilor de pregătire practică. S-au realizat convenţii de
colaborare pentru desfăşurarea practicii şi s-au încheiat parteneriate cu agenţi economici: S.C.
DIACOMPREST COM S.R.L.,
S.C.COMEXIM S.R.L. , S.C. LASCĂR SERVICE COMPANY
S.R.L., S.N. ÎNCHDERI MINE VALEA JIULUI S.A., S.C.R.B.K. MOTOLAND S.R.L., S.C.
AUTODYNAMIX S.R.L., S.C. EURONYK S.R.L.;
• Elaborarea programelor de CDL-uri derulate;
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• Discutarea Metodologiei de organizare si desfăşurare a examenelor de certificare a competenţelor
profesionale de nivel 3,4 și nivel 5;
• Susţinerea unor referate cu caracter ştiinţific şi informative;
• Realizarea instrumentelor de evaluare şi notare (fişe de evaluare, lucrări, referate, teste de verificare,
miniproiecte, lucrări practice la instruirea practică, caiete/fişe de evaluare);
• Propuneri de dotare a laboratoarelor tehnologice;
• Modernizarea procesului de predare – învăţare s-a realizat şi prin utilizarea de către profesorii comisiei
a Softurilor educaţionale şi lecţiilor puse la dispoziţie de sistemul informatizat AEL;
• Realizarea de către elevi a portofoliilor personale atât la orele de teorie, laborator, cât şi practică sub
îndrumarea, supravegherea şi contribuţia inginerilor şi maiştilor instructori de la clase;
• Organizarea olimpiadelor și concursurilor pe meserii. Eleva Nicuța Maria Alexandra din clasa a XIA, sub îndrumarea doamnei profesor Szas Magdalena, a obținut premiul al II-lea la Olimpiada Discipline
Tehnice, profil Servicii, faza județeană, 2018 obținând punctaj maxim la proba practică. De asemenea
elevul Cozma Ionuț din clasa a XI- a B a obținut locul al II-lea la Concursul pe meserii, faza județeană,
calificarea mecanic auto, fiind coordonat și îndrumat de domnul profesor Mihăiasă Romeo.
De asemenea, Elevii Liceului Tehnologic Lupeni au participat în anul 2017, la concursul
interjudețean " Să descoperim mecatronica și robotica", organizat de Facultatea de Automatică
Calculatoare și Electronică din Craiova, obținînd mai multe distincții și premii.
În cadrul programului Erasmus +, zece elevi din clasa a XI-a A au avut posibilitatea unei
experiențe profesionale în Spania, Malaga, unde și-au îmbogățit cunoștințele acumulate la școală,
practicând într-o regiune extrem de cunoscută, practica la nivel internațional fiind un beneficiu asupra
întregii comunități.
În anul școlar 2017-2018, Liceul Tehnologic Lupeni a participat la competiţia Titlul de Excelenta
2018, în cadrul proiectului cu finanțare europeana "Learning by Doing" şi a obținut Titlul de Excelență
pentru flexibilitate în implementarea meseriilor de viitor, școlarizare prin programul "A doua șansă",
precum și Titlul de Excelenţă pentru relevanța ofertei educaționale în raport cu nevoile angajatorilor,
angajabilitatea absolvenților, angajări pe timpul vacanțelor, numărul agenților economici care primesc
elevi în practică. Aceste distincții au fost obținute prin implicarea cadrelor didactice, a elevilor, a
mediului de afaceri şi administraţiei locale.
În vederea desfăşurării în bune condiţii a examenelor de absolvire, membrii Catedrei tehnice,
îndrumătorii de proiecte și maiștrii instructori la clasele respective, au elaborat temele de proiect și temele
pentru proba practică în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a Examenelor de
certificare a competenţelor profesionale (Vasiu Constanța, Luca Ioan pentru școala de maiștri si
postliceală, Ianc Liliana, Szabo Mirela, Furdui Daniela la clasele a XII-a si a XIII-a liceu, maiștri
instructor Kadar Dionisie, Bolog Vasile, Mihăiasă Romeo pentru nivel 3). La examenul de certificare
pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 4, s-au înscris in sesiunea mai-iunie 2018,
36 de elevi, iar in sesiunea august-septembrie 2018, 2 elevi. Dintre acestia s-au prezentat 32 în iunie și 2
în septembrie, promovând toți cei prezenți. Examenul de certificare a competenţelor profesionale, nivel 4
s-a desfăşurat în condiţii optime
Examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare
profesională nivel 3, s-a desfăşurat pe baza legislaţiei în vigoare. Pentru examenul de certificare s-au
inscris 30 candidaţi, s-au prezentat 30, toţi fiind admişi.
Au existat și puncte slabe, dintre care:

25

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
Liceul Tehnologic Lupeni

-

Neimplicarea tuturor membrilor comisiei în derularea unor proiecte educative sau cu specific practicaplicativ;
- Insuficiente strategii didactice moderne, cu învăţare centrată pe elev;
- Utilizarea insuficientă a materialelor didactice: planşe, machete, piese, organe de maşini,
subansambluri, asamblări, materialelor în format electronic;
Pentru o activitate mai eficientă se va urmări:
• Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în procesul de învăţare;
• Acordarea unei importanţe deosebite procesului de predare-învăţare-evaluare.
• stimularea prin muncă, prin laude, prin note, prin concursuri;
• evaluarea obiectivă;
• explicarea importanţei competenţelor pentru viitor;
• creşterea exigenţei ;
• Ameliorarea nivelului de competenţe al elevilor, în special al celor din anii terminali pentru
promovarea testelor şi examenelor finale;
• Desfăşurarea de acţiuni educative extracurriculare atractive şi utile, precum şi participarea activă a cât
mai multor elevi la acestea în scopul pregătirii lor pentru viaţa socială;
• Colaborarea cu toate structurile locale implicate în procesul instructiv-educativ si extinderea
colaborării internaţionale şi de integrare europeană a liceului în vederea armonizării demersului
educaţional cu cel european.
Ca o concluzie a întregii activităţi a comisiei în anul şcolar 2017-2018, aceasta s-a desfăşurat în
bune condiţii, membrii catedrei preocupându-se de creşterea calităţii şi eficienţei procesului de
învăţământ la modulele de specialitate.
4. ACTIVITATEA SUBCOMISIEI DE ORGANIZARE OLIMPIADE ȘI CONCURSURI
OLIMPIADE
Cultură generală –niciun rezultat.
Cultură de specialitate, discipline tehnice:
2. Locul doi etapa județeană la olimpiada disciplinelor tehnice profil Servicii specializarea –Turism
și alimentație, s-a obținut de către eleva Nicuța Maria Alexandra (clasa a XI –a A) coordonată de
profesoarele: Ianc Liliana și Sas E
CONCURSUL PE MESERII
2. Locul doi etapa județeană obținut de elevii Alecu Cătălin Daniel, Cosma Ionuț specializarea
Mecanic auto , professor coordinator Mihăiasă Romeo.
Concursuri în cadrul proiectelor educaționale.
2. Premiile I, II, III, in proiectul ”Proiectarea în AutoCad” ținut la Colegiul Tehnic Mihai Viteazu
din Vulan, obținut de elevii Cățănaș C, Bota A, Munteanu A din clasa a X-a B, coordinator
professor Vasiu Consatanța
Premiu I, în cadrul proiectului județean “MECATRONICA-ALEGEREA MEA PENTRU VIITOR”
Înscris în CAEJ 2018, nr. 5794 din 15.11.2017, L-Tehnic, poziția 3, obținut de elevii: Boldi Marius
Alexandru, Donțiu Robert Andrei, Rus Cătălin Florin
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1. PERFECŢIONAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018:
COMPONENŢA COMISIEI:
BUȘĂ ALINA GEORGIANA- RESPONSABIL COMISIE
VELCEA FĂNEL
SZABO MIRELA
CIUCU CRISTINA
Activitatea de perfecţionare şi formare continuă în anul şcolar 2017 – 2018 s-a desfăşurat în baza
prevederilor Planului managerial şi obiectivelor propuse de Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara.
Obiectivul strategic al IŞJ Hd în domeniul dezvoltării resurselor umane vizează:
¬ Pregătirea profesională a cadrelor didactice, asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi
dezvoltare profesională
Obiective de referinţă:
• Dezvoltarea competenţelor ştiinţifice, psihopedagogice, metodice ale cadrelor didactice şi manageriale
ale personalului de conducere, îndrumare şi control, în scopul utilizării eficiente, la nivelul standardelor
naţionale, a resurselor umane.
• Consilierea profesorilor debutanţi prin activităţi de mentorat/turoriat
• Organizarea selecţiei metodiştilor ISJ, pentru îmbunătăţirea calităţii inspecţiei
• Organizarea concursului de selecţie în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional.
• Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, în
contextul implementării schimbărilor structurale în educaţie
• Monitorizarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare în vederea evaluării standardizate.
• Asigurarea accesului tuturor cadrelor didactice la proiectele strategice ale ISJ Hd în scopul
implementării unui sistem flexibil al managementului calităţii formării continue, prin sprijinirea
activităţilor din cadrul consorţiilor educaţionale
• Compatibilizarea ofertei de formare continuă cu opţiunile şi aptitudinile individuale ale cadrelor
didactice, cu cerinţele pieţei muncii în educaţie, cu cerinţele reformei în educaţie
• Oferirea de consultanţă în legătură cu examenul de definitivare în învăţământ şi cel de ocupare a
posturilor didactice vacante/rezervate
• Asigurarea calităţii activităţilor de formare continuă a personalului didactic prin monitorizarea
impactului programelor de formare la nivelul clasei şi al unităţii de învăţământ preuniversitar.
În vederea atingerii acestor obiective cadrele didactice au participat la :
- grade didactice;
- cursuri universitare/postuniversitare;
- cursuri de perfectionare şi formare continuă;
- simpozioane;
- activităţi metodice la nivelul comisiilor şi cercurilor metodice.
II.Inscrierea la grade didactice:
Definitivat sesiunea 2017-Romanescu Felicia
III.Participări la simpozioane, conferinţe, seminarii, sesiuni de comunicări
AMBRUS VERONICA SEMINAR MANAGEMENT 25-27.11.2016
FINANCIAR
BAILE FELIX
DANCI MARIANA
SEMINAR MANAGEMENT 25-27.11.2016
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VASIU CONSTANTA
SZABO MIRELA

FINANCIAR
BAILE FELIX
REUNIUNE
DE 12.01.2017
INFORMARE ERASMUS
PETROSANI
REUNIUNE
DE ISJ HUNEDOARA
INFORMARE ERASMUS

ACTIVITATEA MANAGERIALĂ
Activitatea de conducere a şcolii a fost realizată de Consiliul Profesoral şi Consiliul de
Administraţie, coordonate de directorul şcolii în conformitate cu organigrama de funcţionare a şcolii.
Directorii şcolii şi-au desfăşurat activitatea conform planului managerial întocmit. Au întocmit
toate documentele manageriale necesare activităţii manageriale, au coordonat şi supravegheat activitatea
tuturor comisiilor, au întocmit, verificat şi vizat orarul şcolii. Au verificat programul REVISAL şi l-au
reactualizat, au întocmit încadrarea şi proiectul planului de încadrare pe anul şcolar 2015-2016.
În funcţie de competenţele atribuite de regulament, deciziile sunt luate de director, de Consiliul
Profesoral şi Consiliul de Administraţie, care s-au întrunit lunar și ori de câte ori a fost nevoie.
Există o bună circulaţie a informaţiei .
Consiliul profesoral şi Consiliul de Administraţie şi-au desfăşurat activitatea conform prevederilor
OMENCS 5079/31.08.2016 – Regulamentul –cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar și Legea Educației Naționale nr 1/2011 cu modificările şi completările
ulteriloare.
Performanțele managementului:
a. Liceul Tehnologic Lupeni este partener ERASMUS+ KA1,VET- al Asociației EUROEDUAS din
Petroșani ,asociație cu activitate în domeniul educației formale și nonformale,http://www.euroeduas.ro/wordpress/tag/asociatia-euroeduas-petrosani/ , în proiectul "EUTOURS+",număr de referință 2016-1-RO01-KA102-023294, proiect cofinanțat de Comisia Europeană și
aprobat de ANPCDEFP.
Durata proiectului este de 2 ani (01.09.2016-31.08.2018) iar partenerii internaționali sunt:
-SERVICE INTERNSHIP CONSULTING S.L.-Malaga,Spania
-ALBALATOUR,Malaga,Spania
-RT VIAJES,Malaga,Spania;
Proiectul este în concordanţă cu obiectivele specifice urmărite prin Programul Erasmus + în domeniul
educației și formării profesionale :
-îmbunătățirea nivelului competențelor cheie și abilităților, în special cu privire la relevanța acestora
pentru piața forței de muncă, prin creșterea oportunităților de mobilitate în scop educațional/de învățare și
prin cooperare consolidată între educație și formare profesională și lumea forței de muncă;
Stagiile de pregătire din domeniul turismului,calificarea "Tehnician in Turism" se vor realiza in 4 fluxuri:
Fluxul 1, 5-23 decembrie 2016 pentru Colegiul Economic'Hermes'Petroșani
Fluxul 2, 5-23 iunie 2017 pentru COLEGIUL ECONOMIC „EMANUIL GOJDU”
Fluxul 3, 22 februarie 2018 pentru LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI
Fluxul 4, 4-22 iunie 2018 pentru LICEULTEHNOLOGIC URICANI
Vor participa cate 10 elevi din fiecare organizației de trimitere și câte 1 profesor însoțitor;
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Validarea competențelor profesionale și personale elevilor beneficiari, se va realiza de către organizațiile
de primire prin emiterea certificatelor EUROPASS MOBILITY.
Responsabil de proiect,Prof Tetileanu Mihaela
Responsabil cu diseminarea proiectului Prof, Vasiu Constanța
Managementul curricular
A cuprins toate activitatile de coordonare a propunerilor venite din partea cadrelor didactice, a părinților
și elevilor pentru stabilirea CDL-ului, ținându-se cont de resursele umane existente, astfel încât să fie
satisfăcute cât mai bine obiectivele profesionale ale absolvenților.
De asemenea s-a ținut cont de solicitările agenților economici, privind pregătirea profesională a
absolvenților, în concordanță cu noile programe școlare.
a. Managementul resurselor umane
A fost îndrumată activitatea cadrelor didactice care au susținut gradele didactice, cât și a debutanților din
unitatea noastră școlară. Aceasta s-a realizat prin inspecții la ore și lecții deschise.
La începutul anului școlar au fost numiți prin decizie șefii de catedre și comisii metodice.
A fost coordonat personalul nedidactic pentru realizarea unor condiții optime necesare procesului
instructiv-educativ din unitatea nostra școlară.
În contextul actual, când are loc un proces intens de înnoiri substanțiale ale sistemului educațional s-au
efectuat analize periodice pentru stabilirea situației reale și a măsurilor ce se impun pentru depășirea
disfunctionalităților ce au apărut în procesul instructiv-educativ.
Pentru creșterea calității activității instructiv-educative, în unitatea noastră școlară și-au desfășurat
activitatea 40 cadre didactice calificate.
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1.5.

OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI REGIONALE ŞI LOCALE

La nivel regional investiţiile sunt în creştere, ceea ce recomandă orientarea tinerilor către
calificările care sunt sau vor fi cerute de investitori.
În Regiunea Vest, cel mai mare număr de persoane ocupate se găseşte, în ordine, în următoarele sectoare:
în industria prelucrătoare, comerţ, construcţii, transport-depozitare şi comunicaţii.
În judeţul Hunedoara, cele mai numeroase întreprinderi activează în comerţ şi industria prelucrătoare.
Judeţul Hunedoara ocupă o poziţie mediană în cadrul Regiunii Vest în ceea ce priveşte activitatea
întreprinderilor active în industrie, construcţii şi servicii, cu 20,90% din numărul acestora, 18,87% din
volumul cifrei de afaceri, 22,68 % din numărul persoanelor ocupate, 13,30% din totalul investiţiilor brute
realizate. Se poate remarca astfel un nivel echilibrat de concordanţă între diferiţi indicatori economici la
nivel regional.
În acest context, şcolile trebuie să îşi definească punctele forte, avantajele comparative, în dialog strâns cu
partenerii sociali. Acestea trebuie să găsească noi soluţii pentru oferte educaţionale (combinarea
ofertelor), dar, fiind conştiente de punctele lor tari.
Şcolile pot fi cu uşurinţă apreciate după numărul întreprinderilor (inclusiv micro-întreprinderile) cuprinse
în reţeaua lor de cooperare, astfel ele trebuie să dezvolte mai mult cooperarea instituţională şi să
investească mai mult în marketing şi în abilitatea de a-şi promova oferta.
La nivel local, în Valea Jiului, continua restructurare a mineritului a generat o rată mare a
şomajului, o reducere a veniturilor precum şi o migrare a populaţiei către zonele mai dezvoltate.
Există totuşi şi alternative la restrângerea industriei extractive: dezvoltarea turismului şi crearea de
I.M.M.
Existenţa agenţilor economici privaţi în domeniul exploatării şi prelucrării lemnului, a industriei textile, a
atelierelor de reparaţii auto şi a atelierelor mecanice, a stat la baza continuării formării profesionale
specifice în Liceul Tehnologic Lupeni.
În Municipiul Lupeni, în staţiunea Straja s-au construit peste 320 de pensiuni şi cabane. Aici este nevoie
de personal calificat în domeniul alimentaţiei publice şi turismului; acest fapt a determinat orientarea
şcolii noastre şi spre acest domeniu
În ceea ce priveşte formarea de nivel 5, s-a considerat a fi necesară autorizarea şcolii postliceale şi de
maiştri pentru domeniile de activitate existente în Valea Jiului.
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2.

PARTEA II – ANALIZA DE NEVOI
2.1.

ANALIZA MEDIULUI EXTERN

Piaţa muncii din România a suferit transformări majore în contextul procesului de restructurare
economică manifestată prin reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate, menţinerea şomajului la
valori relativ constante (cu excepţia perioadelor de recesiune economică), dar şi creşterea şomajului de
lungă durată. Piaţa muncii reflectă în mare tendinţele de la nivel naţional. Dezechilibrele provocate de
procesul de restructurare a economiei romaneşti, au dat şi în judeţele regiunii o nouă dimensiune
problemei adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei.
Pentru analiza principalilor indicatori, care se referă la piaţa muncii, se utilizează două serii de
date statistice: Balanţa Forţei de Muncă (BFM) şi Ancheta Forţei de Muncă în Gospodării (AMIGO).
BFM permite comparabilitatea teritorială, pe nivelele de agregare naţional, regional şi judeţean, iar
AMIGO permite comparabilitatea la nivel naţional între regiunile de dezvoltare şi comparabilitatea cu
statistica europeană (EUROSTAT).
Participarea la forţa de muncă
Economia de piaţă şi-a pus amprenta asupra caracteristicilor pieţei muncii, determinând modificări
semnificative de volum şi structură ale principalilor indicatori ai forţei de muncă.
Populaţia ocupată.
Din punct de vedere al evoluţiei, în perioada 2008-2012, la nivelul judeţului Hunedoara s-a
manifestat o tendinţa de reducere a populaţiei active
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Rata de ocupare a resurselor de muncă – judeţul Hunedoara
Rata de activitate
Se observă o ușoară creștere în perioada 2008-2012 se observă o creștere a populației ocupate din
domeniul Servicii, raportat la Industrie, Agricultură și Construcții.
Evoluţia populaţiei ocupate civile pe activităţi ale economiei naţionale - jud. Hunedoara

Sursa: INS, Anuarul statistic (Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului)
Rata de ocupare
Rata de ocupare, la nivel jud. Hunedoara, a persoanelor din grupa de vârstă 15-64 ani în anul 2011 a fost
de 57,3%, în scădere ușoară faţă de anul 2010 când a fost 57,6%, dar sub media perioadei 2008 - 2012.
Rata de ocupare a resurselor de muncă - jud. Hunedoara
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Structura populaţiei ocupate pe niveluri de instruire, la nivel regional
În judeţul Hunedoara rata de ocupare înregistrată la finele anului 2011 a fost de 63,1%. Pe
categorii s-au înregistrat următoarele valori: rata de ocupare a populaţiei masculine (56,1%) fost mai
ridicată cu 10,16 puncte procentuale faţă de rata de ocupare a populaţiei feminine (43,9%).
Persoanele cu nivel mediu de educaţie deţin în anul 2011 cea mai mare pondere în totalul
populaţiei ocupate 69,3%, pondere mare regăsim la persoanele de sex masculin 69,6% respectiv la
persoanele din mediul urban 73,4%. Din nefericire ponderea cea mai mică o deţin persoanele cu studii
superioare 12,9% dintre acestea pondere mai ridicată regăsim în cazul femeilor 13,2% şi persoanelor care
locuiau în mediul urban 18,2% cum se poate observa în şi graficul de mai jos.
Posibilitatea de a ocupa un loc de muncă este de 3 ori mai mare pentru persoanele care deţin
un nivel de instruire mediu faţă de persoanele care au studii incomplete si nu deţin nici o calificare au
nici o calificare.
Dintre persoanele ocupate care fac parte din grupa de vârstă 15-24 ani ponderea cea mai mare o au
persoanele cu nivel de pregătire gimnazial 13,2% din care femei 8,4%; cele din grupa de vârstă 25-34 ani
au ponderea cea mai reprezentativă, dintre acestea 37,1% având nivel de instruire superior; pentru
persoanele din grupa de vârstă 35-44 ani, cea mai mare pondere o au persoanele cu nivel de pregătire
liceal - 37,6% din care femei 37,3%; la grupa de vârstă 45-54 ani pondere mai mare o regăsim la cele cu
pregătire postliceală respectiv 32,1% din care femei 27,4%; la grupa de vârstă 55-64 ani pondere mare o
regăsim la persoanele cu nivel de instruire primar sau fără şcoală absolvită 28,6% din care femei 36,5%.
Structura populaţiei civile pe principalele activităţi ale economiei naţionale
Structura populaţiei ocupate pe domenii de activitate în Regiunea Vest şi evoluţia să în perioada
2002 – 2011 este prezentată în graficul de mai jos.
Structura populaţiei ocupate civile, pe activităţi – Hunedoara
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Analizând evoluţia populaţiei ocupate în județul Hunedoara în perioada 2008-2012 se pot
evidenţia următoarele aspecte.
Se observă o ușoară creștere în perioada 2008-2012 în domeniul de activitate Servicii și scădere
mai accentuată în celelalte domenii de activitate, în special domeniul Construcții.
Structura populaţiei ocupate civile, pe activităţi – Regiunea Vest

Numărul mediu al salariaţilor şi muncitorilor pe activităţi ale economiei naţionale
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Cu toate acestea, din datele statistice se poate remarca faptul că la nivelul anului 2008, 23,5% din
totalul populaţiei ocupate din Regiunea Vest îşi desfăşura activitatea în acest domeniu. Raportându-ne la
judeţele din Regiunea Vest, judeţul cu cea mai mare pondere a populaţiei în acest sector de activitate este
judeţul Caraș-Severin (34%), iar cea mai scăzută pondere o înregistrează judeţul Hunedoara (21,5%).
În industrie, ponderea populaţiei ocupate nu a înregistrat evoluţii deosebite nici în sens pozitiv
nici în sens negativ, diferenţele de la an la an în perioada 2008 – 2012 fiind inferioare valorii de 1%. În
întreaga perioadă evaluată, ponderea populaţiei ocupate care îşi desfăşura activitate în acest sector de
activitate a oscilat de la 29% (în anul 2008) la 27,9% (în anul 2012). În anul 2008, ponderea populaţiei
ocupate în industrie reprezenta 29 % din totalul populaţie ocupate la nivelul Regiunii Vest. Dintre
judeţele ce constituie Regiunea Vest, în judeţul Arad se înregistrează cea mai ridicată pondere – 32%, cu
3 puncte procentuale peste Regiunea Vest, urmat de jud. Hunedoara cu 30,9 % cu 1,9 p.p. peste Regiunea
Vest în timp ce judeţul Timiș deţine cea mai mică pondere în acest sector – 28,1%. În Regiunea Vest
industria prelucrătoare a avut în 2008 și 2011 cea mai reprezentativă pondere 24,75%, jud. Arad
înregistrând cea mai ridicată pondere a populaţiei ocupate în acest domeniu 29,4%.
Este de evidenţiat faptul că din totalul populaţiei care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu,
peste 80% îşi desfăşoară activitatea în industria prelucrătoare, cea mai mică pondere fiind înregistrată în
domeniul energiei electrice, energiei termică, gaze, apă. Industria este cea mai stabilă din punct de vedere
al locului de muncă.
Spre deosebire de Regiunea Vest unde aşa cum am arătat s-a înregistrat o oarecare stagnare a ponderii
populaţiei ocupate pentru acest sector de activitate, la nivel naţional se remarcă o scădere a ponderii
populaţiei ocupate. Astfel dacă în anul 2008 ponderea populaţiei ocupate în acest sector reprezenta 29%
în anul 2012 această pondere a ajuns la 27,9% din totalul populaţiei ocupate.
În construcţii, ponderea populaţiei ocupate a cunoscut un ritm de scădere continuu în perioada
2008 – 2012. Referindu-ne la Regiunea Vest, în anul 2008 ponderea populaţiei ocupate în acest sector de
activitate a fost de 6,8%, acesta ajungând în anul 2012 la valoarea 37 de 5,7%. Acelaşi ritm de scădere s-a
înregistrat şi la nivel naţional; astfel dacă în anul 2008 ponderea populaţiei ocupate în domeniul
construcţiilor reprezenta 7,4% din totalul populaţiei ocupate, în anul 2012 această pondere a reprezentat
7,07%.
Dintre judeţele din Regiunea Vest, în anul 2008, cea mai mare pondere a populaţiei ocupate în
acest sector de activitate o regăsim în judeţul Timiş (22,8%) iar cea mai scăzută pondere o deţine judeţul
Caraș-Severin (8,1%).
În domeniul serviciilor, la nivel naţional, în perioada 2008 – 2012 s-a înregistrat o creştere
continuă a ponderii populaţiei ocupate. Spre exemplu, dacă în anul 2008 ponderea populaţiei ocupate din
acest domeniu de activitate reprezenta 41,92% din totalul populaţie ocupate, în anul 2012 această pondere
a atins valoarea de 43,03%.
Acelaşi ritm de creştere se evidenţiază şi în Regiunea Vest. Dacă în anul 2008 ponderea populaţiei
ocupate din domeniul serviciilor reprezenta 40,7%, în anul 2012 aceasta a ajuns la valoarea de 41,35%.
Dintre activităţile care formează acest domeniu de activitate, cea mai căutată activitate este comerţul –
aceasta activitate fiind desfăşurată, în medie de aproximativ 33% din populaţia ocupată în domeniul
serviciilor. O valoare mică a populaţiei ocupate din domeniul serviciilor o înregistrează activitatea
intermedierilor financiare, acesta pondere reprezentând de aproximativ 2% din totalul populaţiei ocupate
din domeniul de activitate al serviciilor.
În anul 2008, în Regiunea Vest, cea mai mare pondere a populaţiei ocupate în domeniul de
activitate al serviciilor o înregistrează judeţul Timiş (43,5%) cu 2,8 puncte procentuale peste Regiunea
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Vest, urmat de judeţul Hunedoara (40,1%) şi judeţul Arad (39,5%), cea mai mică pondere fiind
înregistrată în judeţul Caraş – Severin (30,06%)
Structura populaţiei ocupate civile, pe activităţi România 2011

Informaţii parţiale
Analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante înregistrate la AJOFM
Hunedoara
În Regiunea Vest, conform evidenţele AJOFM-urilor pentru anul 2012, se înregistrau un număr de
34.120 şomeri înregistraţi, din care 3.440 de absolvenţi, 16.031 cu experiență şi 14.649 neindemnizați.
Sursă: Direcția Regională de Statistică Timiș.
Analizele pe domenii şi ocupaţii ne arată următoarele aspecte, grupate în 4 situaţii şi anume: 38
a. Număr ridicat de şomeri şi număr mare de locuri de muncă vacante
b. Număr ridicat de şomeri şi număr mic de locuri de muncă vacante
c. Număr mic de şomeri şi număr mare de locuri de muncă vacante
d. Număr mic de şomeri şi număr mic de locuri de muncă vacante
Structura şomajului pe categorii de vârstă
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Structura şomajului înregistrat la agenţia de ocupare a forţei de muncă din judeţul Hunedoara este
prezentat în figura 4.5. de unde se constată că procentul cel mai mare de persoane fără un loc de muncă
este cel din categoria 40-49 de ani, iar cel mai mic se regăseşte în categoria 25-29 de ani.
Fluxul brut de forţă de muncă în timpul ultimelor 6 luni pe sectoare economice este uşor mai
accentuat în sectoarele de transport, comerţ (schimb), şi sectorul public, în conformitate cu aşteptările
noastre chiar dacă rata nu este extrem de ridicată. Pe de altă parte înregistrăm o rată surprinzător de
scăzută pentru ramurile industria extractivă, sectorul energetic şi cel financiar din moment ce aceste
sectoare au tendinţa să fie mai dinamice şi mai flexibile. Rata fluxului de muncă în sectorul public este
semnificativ de ridicată comparativ cu alte state selectate din Sud Estul Europei.
În Regiunea Vest la fluxul brut de forţă de muncă se observă variaţii importante, fapt care indică
existenţa unei pieţe de muncă românească ce îmbracă diferite forme şi care se adaptează cu viteze diferite
la nevoile exprimate în procesul de tranziţie. Judeţul Hunedoara, în regiune pare să aibă o viteză scăzută
de reacţie faţă de celelalte judeţe din regiune.
Circa 38% din totalul întreprinderilor din cadrul sectoarelor reprezentate în eşantion intervievate
în regiune s-au confruntat cu deficit de forţă de muncă în ultimele 6 luni premergătoare anchetei,
concretizat prin locuri de muncă vacante neocupate într-un procent de 12.3% din numărul total de
salariaţi.

Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru învăţământul
profesional şi tehnic
În perioada 2002-2008 se constată o scădere a forţei de muncă din domeniul agriculturii,
silviculturii, pisciculturii precum o uşoara scădere din ramura industriei. Dezvoltarea serviciilor, a dus la
creşterea semnificativă a ratei de ocupare în acest sector de activitate. O uşoară creştere a forţei de muncă
s-a înregistrat şi în domeniul construcţiilor.
Pentru creşterea gradului de ocupare a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic, se
recomandă orientarea în calificări specifice serviciilor şi construcţiilor.
Promovarea dezvoltării propriei afaceri, contribuie la relansarea economică a zonei şi implicit a
integrării mult mai uşoare a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă.
Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru şcoala postliceală
Se constată că nivelul de pregătire la nivel postliceal are un procent de reprezentativitate scăzut în
rândul populaţiei ocupate, datorată necorelării specializării cu cerinţele pieţei muncii.
În acest sens se impune autorizarea ca furnizori de formare a cât mai multor şcoli din judeţ care sa
formeze personal conform cerinţelor agenţilor economici.
Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru învăţământul
superior
Din total populaţie ocupata, se constata ca cea mai mica pondere o deţine populaţia cu studii
superioare. Aceasta se datorează instabilităţii economice, lipsei strategiilor de dezvoltare a regiunii si
implicit a judeţelor, a pregătirii profesionale necorespunzătoare domeniilor de activitate aflate in
ascensiune, precum si salariilor necorespunzătoare acordate persoanelor cu studii superioare.
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Evoluţiile recente ale şomajului şi a locurilor de muncă vacante înregistrate la AJOFM (aspecte critice în
contextual crizei economice şi financiare)
Rata şomajului (BIM) în jud. Hunedoara la nivelul anului 2010 a înregistrat o valoare de 8,1%,
mai scăzută decât cea din UE-27, unde această rată are valoarea de 7,0 %, dar mai ridicata cu 2,3 procente
faţă de media pe Regiunea Vest(5,8%). Se observa totodată o scădere semnificativă a ratei şomajului faţă
de 2009 (10,6% luna decembrie), o uşoară creştere în anul 2012 şi apoi din nou o scădere până în
septembrie 2013.
Într-o analiză a datelor de mai sus, trebuie să avem neapărat în vedere faptul că, există un număr
mare de şomeri neînregistraţi.
Numărul şi structura şomerilor, pe nivel de educaţie – Judeţul Hunedoara

Analizând perioada 2003-2008 din repartizarea după nivelul de instruire absolvit se observă că
ponderile cele mai mari în totalul şomerilor le deţineau şomerii fără pregătire profesională.
Observăm o scădere a ratei şomajului începând cu 2009, astfel încât în anul 2011 avem o rată a
şomajului de 5,7%.
Şomajul a afectat în mai mare măsură absolvenţii de învăţământ cu nivel de educaţie scăzut pentru
care rata a fost de 69,28% comparativ cu cel înregistrat de şomerii cu studii superioare 6,69%.
Rata de ocupare după nivel de educaţie
În judeţul Hunedoara se observă că numărul şomerilor cu nivel de instruire liceal şi postliceal o
scădere de la 4004 persoane în anul 2005 la 3320 persoane în anul 2008. Numărul şomerilor cu nivel de
instruire superior a scăzut, in aceeaşi perioadă, de la 1012 persoane la 926 persoane.
Proiecţia ocupării şi a deficitului de calificări pe termen scurt (anchete)
Anchete în întreprinderi
În urma anchetei în firme privind cererea de forţă de muncă pe termen scurt, realizat de INCST în
cadrul proiectului „Corelarea ofertei educaţionale în învăţământul profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei
muncii”, la nivelul judeţului Hunedoara s-a constatat o scădere a numărului de angajaţi în anul 2010 cu
4,4%.
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De asemenea în judeţul Hunedoara se prognozează cel mai scăzut potenţial de creştere în privinţa
locurilor de muncă.
Anchete în rândul angajatorilor şi salariaţilor
Datele pentru realizarea proiecţiilor au fost obţinute de la Institutul Naţional de Statistică, prin
solicitarea de prelucrări speciale, din publicaţiile statistice oficiale, din baza de date Tempo Online,
precum şi din lucrări din biblioteca Institutului Naţional de Statistică (publicaţii anuale, teritoriale,
regionale).
Au fost verificate seriile de date şi s-au identificat posibilele valori lipsă; apoi s-a verificat
corectitudinea datelor atât prin analize grafice, cât şi analize descriptive şi teste statistice.
Proiecţia cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu (2013-2020)
În 2011, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale
(INCSMPS) a realizat, Studiu previzional privind cererea de formare profesională la orizontul 2013
şi în perspectiva 2020. Studiul a fost realizat de către INCSMPS în calitate de partener în cadrul
Proiectului strategic cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional
şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”, proiect al cărui lider de parteneriat a fost Centrul Naţional de
Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.
Proiecţia cererii de forţă de muncă şi a cererii de formare profesională pe termen mediu şi lung
a fost realizată utilizând o metodologie similară cu cea utilizată de Universitatea Cambridge în modelul de
prognoză utilizat de CEDEFOP, dar prezintă unele abordări inovative generate de gradul mult mai mare
de detaliere a informaţiilor dorite.
Astfel, s-a realizat o proiecţie a cererii potenţiale de forţă de muncă (definită ca cererea de forţă
de muncă rezultată din dinamica economică - descrisă prin indicatori ai investiţiilor brute interne şi
externe şi ai valorii adăugate brute) de-a lungul orizontului de prognoză. Evaluarea cererii potenţiale
indică modul în care populaţia ocupată reacţionează la dinamica economică. De aceea pentru estimarea ei
s-a utilizat o tehnică de modelare econometrică
A fost estimată şi cererea înlocuită (definită ca număr de locuri de muncă rezultate din retragerea
participanţilor la activitatea economică ca urmare a pensionărilor). Este de menţionat că cererea înlocuită
este o variabilă intermediară, astfel încât valorile ei nu descriu decât evoluţii ale unor structuri economice
trecute. Mai mult, lipsa unor informaţii detaliate cu privire la structura pe vârste a populaţiei ocupate a
făcut ca estimarea să fie făcută pe grupe de vârstă şi în ipoteze care induc un anume grad de eroare al
estimării. Prin urmare, aceste estimări trebuie privite cu rezerve.
Utilizând cele două variabile (cererea potenţială şi cererea înlocuită) s-a estimat cererea agregată
de forţă de muncă pentru anul 2013 şi s-a extins prognoza pentru orizontul 2020.
Analizând informaţiile cu privire la dinamica cererii potenţiale (măsura creării sau distrugerii de
locuri de muncă în viitor) şi a cererii înlocuite s-au estimat locurile de muncă disponibile, in ipotezele
de calcul al celor două variabile. Acest indicator poate lua valori pozitive dacă există cerere potenţială sau
dacă aceasta indică distrugere de locuri de muncă dar nivelul cererii înlocuite este mai mare decât
distrugerea de locuri de muncă.
Modelul econometric macroeconomic utilizat pentru estimarea cererii de forţă de muncă la nivel
naţional a utilizat serii de date de la Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada 2000-2088 privind:
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• populaţia ocupată în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni CAEN REV1)
• valoarea investiţiilor brute în bunuri corporale în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni
CAEN REV1)
• valoarea adăugată brută în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni CAEN REV1)
• valoarea costului mediu lunar al salariaţilor în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni CAEN
REV1)
Proiecţia cererii de forţă de muncă şi a cererii de formare profesională pe termen mediu şi
lung a fost realizată în trei tipuri de scenarii:

Scenariul MODERAT a fost construit pe baza următoarelor ipoteze:
- evoluţia valorii adăugate brute (VAB) conform prognozelor Comisiei Naţionale de Prognoză (Prognoza
de primăvară 2011) pentru perioada 2011-2013
- pentru perioada 2014 – 2020 s-a presupus următoarea evoluţie a valorii adăugate brute: un ritm anual
de creştere în industrie de 1.0325, un ritm de 1.0305 în construcţii şi respectiv un ritm anual de creştere în
servicii de 1.0165 (valori calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor anuale de creştere aşteptate pentru
perioada 2011 – 2012). S-a considerat că în cadrul fiecărei ramuri, diviziunile componente urmează
evoluţia ramurii. S-a optat pentru alegerea pentru perioada 2014-2020 a unor ritmuri de creştere a VAB
inferioare anului 2013 deoarece s-a dorit luarea în considerare a prezumtivei crize economice pe care
specialiştii o previzionează după anul 2013.
- pentru evoluţia Costului forţei de muncă pentru anii 2009 şi 2010 s-a ţinut cont de valorile reale
publicate de Institutul Naţional de Statistică, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a considerat un ritm
anual de creştere constant şi egal cu 1015.
- pentru evoluţia Investiţiilor brute s-a pornit de la ritmul de scădere anual pentru 2009 (0.76) pe total
industrie calculat din datele de la INS - tempo online. În lipsa altor informaţii s-a considerat că această
scădere a fost înregistrată identic la nivelul fiecărei diviziuni CAEN. Pentru perioada 2010 – 2020 s-a
estimat trendul liniar al variabilei pe baza datelor observate pe întreaga perioadă de analiză.

Scenariul OPTIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT:
- VAB în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1.1 faţă de 2009 în industrie, un ritm de scădere de 0.9
faţă de 2009 în construcţii, în timp ce în servicii se menţine constantă pe perioada 2010-2011 . Pentru
perioada 2012- 2013 se menţin evoluţiile prognozate de Comisia Naţională de Prognoză, în timp ce
pentru perioada 2014- 2020 s-a considerat un ritm anual de creştere în industrie de 1.036, un ritm de
1.044 în construcţii şi respectiv un ritm anual de creştere în servicii de 1.032 (valori calculate ca o medie
aritmetică a ritmurilor anuale de creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2013).
- Investiţiile brute în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1.15 faţă de 2009. Pentru perioada 20112020 s-a estimat apoi trendul liniar al variabilei.

Scenariul PESIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT:
- VAB în perioada 2014 - 2020 se menţine la nivelul prognozat pentru anul 2011. De asemenea, s-a ţinut
cont şi de rezultatele anchetei în firme, conform cărora peste jumătate dintre cei intervievaţi sunt de
părere că România nu îşi va reveni din criza economică până în anul 2013.
- Costul forţei de muncă în 2010 îşi menţine ritmul de creştere pe care l-a avut în 2009 comparativ cu
2008, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a considerat un ritm anual de creştere de 1.015 constant.
A fost prognozată separat şi evoluţia celor 18 diviziuni CAEN (Rev.1) ce au fost excluse din
modelul econometric din cauza lipsei de date. Pentru acestea s-a emis ipoteza conform căreia evoluţia
populaţiei ocupate din cadrul lor îşi menţine trendul observabil pentru perioada 2000-2008. În final, s-a
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corectat modelul cu eroarea obţinută din predicţia populaţiei ocupate totale la nivel naţional pentru anii
2009 şi 2010 (engl. nowcast) cu valorile reale (erorile au fost de aprox. 1-2%).
Rezultatele proiecţiilor
Proiecţia cererii potenţiale la nivel naţional
Rezultatele prognozei cererii potenţiale de forţă de muncă (funcţie de dinamica economică ce
generează sau distruge locuri de muncă) la nivel naţional pentru perioada 2011 – 2020 indică
scăderea acesteia în ipotezele scenariului pesimist şi a celui moderat şi creşterea acesteia în ipoteza
scenariului optimist.
(mii persoane)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

scenariu
PESIMIST
9243
9239
8939
8951
8972
8937
8903
8867
8831
8794
8756
8718

scenariu MODERAT
(de bază)
9243
9239
9161
9095
9045
9032
9021
9009
8996
8982
8968
8954

scenariu
OPTIMIST
9243
9239
9400
9414
9437
9440
9444
9447
9450
9452
9454
9456

1.
Proiecţia cererii potenţiale, a cererii înlocuite şi a cererii agregate de forţă de muncă la nivel de
regiune de dezvoltare şi la nivel de judeţ – scenariul moderat
În ipotezele scenariului de bază (moderat) proiecţia cererii potenţiale relevante pentru
învăţământul profesional şi tehnic indică, la nivel regional, trenduri de reducere continuă între 2012-2020
în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sus-Est, Sud-Vest şi trenduri de scădere în perioada 2012-2014 urmate
de trenduri de creştere între 2015 şi 2020 în regiunile Sud, Centru, Vest, Bucureşti-Ilfov.
Proiecţia cererii potenţiale de forţă de muncă la nivel judeţean a fost estimată prin dezagregarea
proiecţiilor la nivel regional privind populaţia ocupată. Proiecţia în structură de ocupaţii pentru fiecare
judeţ în parte a plecat de la asumpţia că este puţin probabil să se producă în următorii trei ani modificări
structurale semnificative faţă de anul 2009.
Pornind de la ratele de pensionare pe ocupaţii la nivel naţional (sursa: CEDEFOP din LFS
(AMIGO)), s-a coborât la nivel regional luându-se în considerare diferenţele dintre rata de ocupare a
persoanelor vârstnice (peste 55 de ani) la nivel naţional şi pe regiuni. Apoi, ratele de pensionare au fost
rafinate la nivel de judeţ prin raportarea la ponderea populaţiei de 55 ani şi peste în populaţia totală
ocupată a judeţului respectiv şi compararea acesteia cu ponderea populaţiei de 55 ani şi peste în populaţia
totală ocupată a regiunii din care face parte judeţul.
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Cererea agregată de forţă de muncă la nivel naţional a fost obţinută din însumarea cererii
potenţiale cu cererea înlocuită de forţă de muncă. Se observă faptul că – la nivel naţional - în fiecare an de
prognoză, cererea înlocuită compensează scăderile cererii potenţiale rezultată din evoluţia potenţială a
activităţilor economice. Diferenţa dintre cererea înlocuită şi modificarea cererii potenţiale faţă de anul
anterior este explicată de existenţa unor locuri de muncă disponibile. Estimarea dinamicii acestora, ca şi a
cererii potenţiale, înlocuite şi agregate în ipotezele scenariului de bază (moderat) arată existenţa unor
oportunităţi pentru ocuparea tinerilor absolvenţi sau a inactivilor, respectiv a şomerilor. Dacă acceptăm
ipoteza că ponderea populaţiei inactive nu se modifică şi nici nu au loc reduceri ale ratei şomajului, putem
să considerăm ca aceste locuri de muncă vor putea fi disponibile pentru absolvenţii din diferite domenii
relevante pentru învăţământul profesional şi tehnic.

Prognoze ale cererii pentru Regiunea VEST (nr. persoane)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Prognoze ale
cererii potenţiale 593426 585345 578746 592267 593996 595201 596565 598099 599796 601650
Prognoze ale
cererii înlocuite 4366
4306
4258
4357
4370
4379
4389
4400
4413
4426
Prognoze ale
cererii agregate 597792 589651 583004 596624 598366 599580 600954 602499 604209 606077

Prognoze ale cererii pentru judeţul Hunedoara
2011
Prognoze ale
cererii potenţiale
Prognoze ale
cererii înlocuite
Prognoze ale
cererii agregate

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

138140 136259 134723 137871 138273 138554 138871 139228 139623 140055
1144

1128

1116

1142

1145

1147

1150

1153

1156

1160

139284 137387 135839 139012 139418 139701 140021 140381 140779 141215

2. Proiecţia cererii de forţă de muncă pe activităţi economice, la nivelul regiunii
Proiecţia cererii de forţă de muncă pe activităţi economice la nivelul regiunii vest în comparaţie cu
celelalte regiuni şi cu cea naţională este realizată pe domenii de activităţi economice şi este prezentată în
Anexa 2.
3. Dinamica locurilor de muncă disponibile în regiunea Vest - scenariul moderat
DINAMICA LOCURILOR DE MUNCA DISPONIBILE
Regiunea V
Arad
Caraş
Hunedoar
Timiş
Severin
a
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-11610
-1995
-2295
-2582
-4738
2012
-8738
-1552
-1647
-1914
-3625
2013
30986
4533
7376
7349
11727
2014
7775
974
2110
1939
2753
2015
6752
817
1878
1701
2357
2016
7076
866
1952
1776
2481
2017
7420
918
2031
1857
2614
2018
7755
969
2108
1935
2743
2019
8078
1018
2183
2011
2867
2020
4. Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea Vest
Domeniul de educaţie şi formare
Ponderi previzionate ale cererii de
profesională
formare profesională pentru 20132020 (%)
agricultură
1,90%
silvicultură
0,00%
protecţia mediului
26,20%
ind. alimentară
1,60%
comerţ
9,00%
economic
8,10%
turism şi alimentaţie
1,40%
estetica şi igiena corpului omenesc
0,00%
construcţii, instalaţii şi lucrări publice
5,10%
mecanică
21,30%
electric
4,40%
electromecanică
0,90%
electronică automatizări
1,10%
chimie industriala
1,10%
materiale de construcţii
1,70%
fabric. prod. din lemn
2,50%
industrie textilă şi pielărie
13,40%
tehnici poligrafice
0,30%
producţie media
0,00%
Plecând de la Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea Vest, în
baza analizei specificului economic şi de piaţa muncii al judeţului Hunedoara, membrii CLDPS apreciază
că Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire din judeţul Hunedoara este următoarea:
5. Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţul Hunedoara
Domeniul de educaţie şi formare
profesională
agricultură
silvicultură
protecţia mediului

Ponderi previzionate ale cererii de formare
profesională pentru 2013-2020 (%)
2%
2%
3%
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Domeniul de educaţie şi formare
Ponderi previzionate ale cererii de formare
profesională
profesională pentru 2013-2020 (%)
ind. alimentară
2%
comerţ
5%
economic
8%
turism şi alimentaţie
15%
estetica şi igiena corpului omenesc
3%
construcţii, instalaţii şi lucrări publice
8%
mecanică
23%
electric
7%
electromecanică
6%
electronică automatizări
8%
chimie industriala
2%
materiale de construcţii
0%
fabric. prod. din lemn
3%
industrie textilă şi pielărie
3%
tehnici poligrafice
0%
producţie media
0%
Pentru stabilirea noului plan de şcolarizare se formulează următoarele recomandări:
DOMENIUL
PREGĂTIRII DE
BAZĂ
fabricarea produselor
din lemn

electronică automatizări

producţie media

construcţii instalaţii şi
lucrări publice

mecanică

RECOMANDARE CLDPS

Oferta de şcolarizare este corespunzătoare pentru formarea iniţială şi are o
tendinţă uşor ascendentă datorită specificului judeţului. Se recomandă formare
profesională continuă pentru agenţii economici care şi-au dezvoltat activitatea
recent.
Se propune modificarea ţintei în sensul creşterii ponderii deoarece în acest
domeniu sunt incluse clasele de operator tehnică de calcul la care există
solicitare din partea elevilor şi care nu au fost anterior în acest domeniu. De
asemenea sunt solicitări de calificări din acest domeniu în cadrul serviciilor.
Nu mai există solicitare pentru formare iniţială, se recomandă formarea
profesională continuă pentru eventualele solicitări din partea agenţilor
economici.
Cu toate că este considerat un domeniu prioritar în judeţ (deşi tendinţa
regională este mai scăzută) şi ca urmare ţinta PLAI este menţinută la 8%,
unităţile şcolare întâmpină greutăţi în realizarea planului de şcolarizare datorită
atractivităţii scăzute a calificărilor respective chiar dacă solicitarea s-a realizat
de la şcoli din zone diferite ale judeţului.
Este necesară o mai bună promovare a acestei calificări.
Recomandările PLAI sunt de menţinere a ponderii pentru acest domeniu de
calificare deoarece sunt incluse în acest domeniu mai multe specializări
precum sunt: Tehnician proiectant CAD, Tehnician în transporturi, Tehnician
mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, etc.
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DOMENIUL
PREGĂTIRII DE
BAZĂ
electric

industrie textilă şi
pielărie

materiale de construcţii

tehnici poligrafice

comerţ

estetica şi igiena
corpului omenesc

RECOMANDARE CLDPS

Se propune modificarea ţintei deoarece există solicitare mai mare decât cea
prognozată iniţial pentru acest domeniu, datorită reorganizării specializărilor şi
datorită solicitărilor din cadrul serviciilor..
Conform informaţiilor de la agenţii economici este necesară o creştere a ofertei
de formare în acest domeniu.
Este necesară o mai bună colaborare cu agenţii economici din acest domeniu şi
o mai bună promovare a ofertei şcolare.
Nu există solicitare pentru formarea profesională iniţială, se recomandă
formarea profesională continuă pentru eventualele solicitări din partea
agenţilor economici.
Nu mai există solicitare pentru formare iniţială. Se recomandă formarea
profesională continuă pentru eventualele solicitări din partea agenţilor
economici.
Se propune o scădere a ponderii PLAI deoarece se solicită o pondere mai mare
la domeniul Turism şi alimentaţie publică datorită dezvoltării turismului în
zonele montane ale judeţului (în staţiunile montane Parâng, Straja şi Retezat).
Se propune modificarea ţintei în sensul creşterii ponderii PLAI deoarece există
solicitări pentru acest domeniu atât din partea agenţilor economici cât şi din
partea elevilor. Tendinţa este de creştere în domeniul serviciilor.
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educaţională a IPT - ieşiri în
2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
5977 5896 5830 5966 5983 5995 6009 6024 6042 6060
92
51
04
24
66
80
54
99
09
77

învăţământ superior în 2017
(asigurarea benchmark european)

PROGNOZ
E ALE
CERERII
AGREGAT
EREGIUNEA
VEST

muncii pentru calificări de nivel
2 şi 3 în 2017

6. Structura ofertei educaţionale pe niveluri de calificare la nivelul regiunii Vest

Total
Calificări
specifice
nivelului 3
1110 1095 1083 1108 1111 1113 1116 1119 1122 1126
de calificare
65
53
18
48
72
98
53
40
57
05 19% 27% 46%
Calificări
specifice
nivelului 2
4867 4800 4746 4857 4871 4881 4893 4905 4919 4934
27
98
86
76
94
82
01
59
51
72 81%
de calificare
54%
Notă: Ponderea de 27% a nivelul 3 pentru continuarea studiilor în învăţământ superior în 2017 este
conform ţintei asumate de România prin PNR privind ponderea absolvenţilor de învăţământ terţiar în 2020.
Se recomandă ca ponderea învăţământului profesional şi tehnic din totalul ofertei educaţionale să
fie de aproximativ 60%. În cadrul ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic aproximativ
40% se recomandă să fie pentru calificări de nivel 3 iar 60% pentru calificări de nivel 2.

Concluzii din analiza pieţei muncii
Principalele constatări desprinse din informaţiile din AMIGO la nivel regional

Ponderea populaţiei active, populaţiei ocupate şi a şomerilor din totalul populaţiei, pe grupe
de vârstă - Regiunea Vest
În Regiunea Vest, 84,8% dintre persoanele din grupa de vârstă 35-44 ani erau persoane active, iar
la grupa de vârstă 25-34 ani persoanele active reprezentau 82,4%. Ponderile pentru aceste grupe de vârstă
erau în creştere faţă de anul 2005, aceeaşi tendinţă de creştere înregistrându-se şi la grupele de vârstă 4554 ani şi 55-64 ani, unde s-au înregistrat valori mai ridicate faţă de cele din anul 2005. Analizând evoluţia
în perioada 2002-2006 s-a constatat că persoanele active din grupa de vârstă 15-24 ani s-au aflat în
continuu proces de scădere, excepţie făcând anul 2004 când s-a înregistrat cea mai ridicată pondere la
această grupă de vârstă (36,6%).
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Această scădere are două surse:
- în primul rând natalitatea scăzută în Regiunea Vest, care este sub media naţională
- migraţia crescută înspre Regiunea Vest, fapt care măreşte grupa de vârstă 25-54 ani, în
detrimentul populaţiei 15-24 ani.
În funcţie de sexe şi medii de rezidenţă se poate observa faptul că cea mai mare ridicată valoare a
populaţiei active în cazul persoanelor de sex masculin se înregistrează la grupa de vârstă 35-44 ani
(94,0%), aceeaşi grupă de vârstă fiind dominantă şi în cazul populaţiei active din rândul persoanelor de
sex feminin (75,0%) cât şi în mediul urban (86,4%) şi rural (80,4%).
Pentru populaţia ocupată ponderea cea mai mare o au persoanele din grupa de vârstă 35-44 ani
80,6%, iar cea mai scăzută persoanele din grupa de vârstă 15-24 ani 24%, grupă care înregistrează
valorile cele mai reduse atât pentru femei 19,5% cât şi în mediul urban 18,8% .
Structura populaţiei ocupate pe grupe de vârstă diferă semnificativ în cazul populaţiei masculine
48,9% faţă de femei 36,2%. Se constată diferenţe accentuate între mediile de rezidenţă în mediul rural
pentru grupa de vârstă 15-24 ponderea era de 33,4% faţă de mediul urban 18,8%, iar pentru grupa de
vârstă 55-64 ani mediul rural avea 48,1% faţă de 26,3%.
Ponderea şomerilor BIM a fost în anul 2006 de 2,9% aceeaşi cu cea din anul 2005, cea mai mare
pondere a şomerilor BIM s-a înregistrat la grupa de vârstă 25-34 ani 6,9% .
Repartizarea pe sexe şi medii a şomerilor BIM relevă că în anul 2006 preponderente erau
persoanele de sex masculin 3,9% şi cele din mediul rural 3%.
În judeţul Hunedoara numărul de şomeri a crescut de la 7682 în 2004 la 13826 în 2008.
Analizând evoluţia şomerilor tineri sub 25 ani din totalul şomerilor în perioada 2004-2007 s-a
constatat o scădere continuă, în anul 2008 la toate judeţele din regiune a survenit o creştere
semnificativă faţă de anul 2007. În regiune cel mai mare număr a fost în anul 2004 (8609) persoane,
cu 2913 mai puţine persoane în anul 2008 (5696) persoane.
Judeţul Hunedoara a avut cel mai mare nr. 2446 persoane urmat de jud. Caraş-Severin 1533
persoane, judeţele Arad şi Caraş-Severin au înregistrat un număr apropiat (852, respectiv 865).
Rata de ocupare după nivel de educaţie
În judeţul Hunedoara se observă că numărul şomerilor cu nivel de instruire liceal şi postliceal o
scădere de la 4004 persoane în anul 2005 la 3320 persoane în anul 2008. Numărul şomerilor cu nivel de
instruire superior a scăzut, in aceeaşi perioadă, de la 1012 persoane la 926 persoane.
Concluzii din analiza principalilor indicatori din Balanţa Forţei de Muncă
Comparativ cu judeţele regiunii numărul cel mai reprezentativ al şomerilor înregistraţi l-a avut
judeţul Hunedoara 13,8 mii, iar cel mai redus număr l-am regăsit la judeţul Timiş 6,7 mii persoane. Din
populaţia activă civilă judeţul Timiş a avut 331,3 mii, urmat de judeţul Arad cu 211,6 mii persoane, cel
mai scăzut număr de persoane l-a avut judeţul Caraş – Severin. Populaţia în pregătire profesională şi alte
categorii de populaţie în vârstă de muncă a fost în judeţul Timiş 111,4 mii urmat de Hunedoara cu 98,9
mii.
Rata şomajului înregistrat pe Regiunea Vest a fost cu 1,2 p.p mai scăzută decât cea pe România
5,2%, judeţul Timiş avea cea mai mică rată a şomajului 2,0 % iar Hunedoara cea mai mare rată 6,6%.
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Evoluţia resurselor de muncă la sfârşitul anului
Analizând evoluţia resurselor de muncă în perioada 2002-2008 se poate observa în anexa 3c tabel
2 o scădere continuă a numărului de persoane de la 313,5 mii în anul 2004 la 305,5 mii în 2008.
Populaţia ocupată civilă în anul 2008 a fost 192,8 mii persoane cu 1,2 mii mai mult faţă de anul
2004. Numărul şomerilor înregistraţi în jud. Hunedoara a scăzut de la 23 mii în anul 2004 la 13,8 mii în
2008. Populaţia în pregătire profesională în vârstă de muncă s-a aflat într-o evoluţie aprox. liniară (98,62004; 98,4- 2005; 105,6- 2006; 98,3- 2007; 98,9- 2008).
Rata de activitate în jud. Hunedoara a scăzut continuu 68,5 % în 2004 până la 67,6 % în 2006, iar
la nivel de România a crescut faţă de anul 2004 cu 2%. Rata de ocupare în jud. Hunedoara a crescut din
2004 (61,1%) cu 2% până în anul 2008 (63,1%)
Populaţia activă şi populaţia ocupată civilă
În 2008 în jud. Hunedoara populaţia activă civilă a înregistrat o scădere semnificativă cu 8 mii faţă
de anul 2004.
În cea ce priveşte numărul persoanelor ocupate, la nivelul jud. Hunedoara se înregistrează o
creştere de la 191,6 în anul 2004, la 192,8 în anul 2008.
Rata de activitate şi rata de ocupare a resurselor de muncă la sfârşitul anului
În jud. Hunedoara rata de activitate a fost 67,6 % în anul 2008 mai scăzută cu 0,95% faţă de anul
2004.
Concluzii din analiza structurii populaţiei ocupate civile
Participarea populaţiei la forţa de muncă, pe sexe şi medii de rezidenţă
În anul 2008, în jud. Hunedoara, populaţia activă (15 ani şi peste) era de 206 mii persoane, din
care 192,8 mii de persoane ocupate şi 13,8 mii şomeri BIM. Populaţia activă (15 ani şi peste) a fost în
anul 2008 de 206 mii persoane, în scădere cu 6,7 mii persoane faţă de anul 2007, şi cu 3 mii persoane
faţă de anul 2002. În ceea ce priveşte diferenţele dintre genuri legate de populaţia activă, acelaşi tabel 2
ne evidenţiază o diferenţă mare între bărbaţii ocupaţi (106,6 mii persoane) şi femeile ocupate (86,6 mii
persoane). Numărul persoanelor ocupate de gen masculin înregistrează o creştere cu 4 mii persoane faţă
de anul 2005. În cazul populaţiei ocupate de gen feminin în anul 2008 se constată o scădere cu 4,4 mii
persoane faţă de 2007.
Concluzii din analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante înregistrate la
A.J.O.F.M.
În jud. Hunedoara numărul şomerilor înregistraţi a scăzut de la aproximativ 57,3 mii în anul 2002
la 29,4 mii în anul 2007. Cea mai semnificativă scădere a numărului de şomerii s-a realizat în judeţul
Hunedoara, de la aproximativ 21,3 mii în 2002 la 10,1 mii şomeri în 2007 cu o scădere semnificativă a
femeilor de la 10,4 mii persoane în 2002 la 5,4 mii în 2007, dar totuşi cel mai mare număr din regiune în
anul 2007. Şi la celelalte judeţe din regiune scăderea numărului de şomeri înregistraţi este continuă. După
cum se poate observa în anexa 3c tabelul 5, cel mai redus număr al şomerilor înregistraţi l-a avut jud.
Arad 4,9 mii cu 5,4 mii mai scăzut faţă de anul 2002. Şomajul în rândul populaţiei feminine a Regiunii
Vest, acesta a urmat o linie descendentă de la 27,6 mii femei şomere în anul 2002 la 14,7 mii femei
şomere în anul 2007.
49

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
Liceul Tehnologic Lupeni

Evoluţia ratei şomajului în Regiunea Vest s-a menţinut constant sub rata naţională. Rata
şomajului în Regiunea Vest s-a diminuat de la 6,6 % în anul 2002 la 3,3 % în anul 2007. În anul 2007 cea
mai ridicată rată a şomajului din regiune a înregistrat-o jud. Caraş Severin 6,9% cu 3,6 puncte procentuale
mai mult decât cea pe regiune, dar în scădere cu 2,9 % faţă de anul 2002. Rata şomajului în judeţele Arad
(1,8 %) şi Timiş (1,7%) este net inferioară celei din Caraş Severin (6,9%) şi Hunedoara (4,7%).
Rata şomajului în rândul femeilor este mai mare în jud. Caraş 5,9 % şi Hunedoara 5,3 % ambele
mai ridicate decât rata pe regiune 3,5%.
Implicaţii pentru învăţământul profesional şi tehnic.
Principalele tendinţe identificate în ceea ce priveşte forţa de muncă a judeţului Hunedoara sunt:
• creşterea numărului de întreprinzători particulari în paralel cu scăderea salariaţilor;
• scăderea numărului de salariaţi din sectorul de stat în paralel cu creşterea numărului acestora
în sectorul privat;
• scăderi ale numărului de persoane ocupate au avut loc la majoritatea domeniilor, astfel în
industrie şi construcţii, populaţia activa a scăzut din 1995 până în 2003 aproximativ cu 50 %
(vezi statisticile Direcţiei judeţene de statistică Hunedoara) ;
• creşteri ale numărului de salariaţi au avut loc în următorul domeniu: administraţie publica şi
apărare (vezi statisticile Direcţiei judeţene de statistică Hunedoara) ;
• amplitudinea fluctuaţiilor intervenite în structura populaţiei ocupate pe sectoare ale economiei
naţionale dovedesc rapiditatea cu care s-au operat mutaţiile cel puţin din punct de vedere
macroeconomic:
o rigoarea cu care s-a operat restructurarea în sectorul industriei a antrenat o scădere
semnificativă a populaţiei active din acel sector cu 46,27%;
o dinamismul de care a început să dea dovadă sectorul de servicii a permis absorbţia unei
părţi crescânde a populaţiei active (vezi statisticile Direcţiei judeţene de statistică
Hunedoara);
• problematica promovării egalităţii şanselor în viaţa socială pentru ambele sexe, constituie o
cerinţă esenţială pentru societatea românească;
• în regiunea Vest persoanele active de sex feminin reprezintă 44,7% din totalul populaţiei de sex
feminin, în timp ce persoanele active de sex masculin reprezintă 55,7% din totalul populaţiei de
sex masculin;
• judeţul trece printr-o criză economică şi socială acută;
• scăderea numărului de persoane active, pe fondul îmbătrânirii populaţiei: grupa de vârstă 1559 în 2003 faţă de 1995 a scăzut cu 9,44%, creşterea observându-se la populaţia peste 65 de ani,
cu aproximativ 10% (vezi statisticile Direcţiei judeţene de statistică Hunedoara);
• prăbuşirea siderurgiei (eşecul primei privatizări) şi a mineritului;
• creşterea persoanelor angajate, de sex feminin, ca urmare a dezvoltării întreprinderilor din
industria textilă şi a pielăriei;
• tradiţie în dezvoltarea industrială siderurgică şi mecanică, minerit;
• resursele naturale (zăcăminte de cărbuni şi minereuri de fier) au contribuit la industrializare
în sectoarele tradiţionale – minerit şi siderurgie;
• reducerea absolută şi relativă a populaţiei tinere (0-14 ani) şi creşterea ponderii populaţiei
vârstnice (de 60 de ani şi peste) (vezi statisticile Direcţiei judeţene de statistică Hunedoara);
• ponderea populaţiei tinere (0-14 ani) este mai scăzută faţă de nivelul regional şi naţional, iar
populaţia în vârstă de muncă (15-59 ani) este mai numeroasă;
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•
•
•
•
•
•
•

•

libera circulaţie a persoanelor (intrajudeţean, interjudeţean, intraregional);
emigrarea populaţiei, în căutarea unui loc de muncă, spre ţările UE, America şi Canada;
zonele de restructurare şi oportunităţile de afaceri în zonele defavorizate;
creşterea numărului de întreprinzători particulari în paralel cu scăderea salariaţilor;
balanţa cerere-ofertă prezintă cele mai mari valori negative în cazul domeniului agricultură,
vânătoare şi silvicultură;
populaţia judeţului Hunedoara este în continua scădere;
în totalul de 7619 de întreprinderi la nivelul judeţului Hunedoara se observa o pondere ridicată
a întreprinderilor mici (6488), din care peste 50% în domeniul comerţului si serviciilor (vezi
statisticile Direcţiei judeţene de statistică Hunedoara);
nevoia de recalificare a competenţelor forţei de muncă din sectoarele primar şi secundar în
sectorul terţiar (al serviciilor).

Influenţe asupra reţelei şcolare:
• În viitor reţeaua şcolară va trebui sa fie restructurată, deoarece populaţia este în scădere;
• Ordinea priorităţilor domeniilor de calificare se va modifica, drept urmare a dezvoltării socioeconomice a judeţului;
• Retehnologizarea din industrie va avea următoarele influenţe:
o Dotarea corespunzătoare a laboratoarelor şi atelierelor;
o Mobilitatea personalului didactic în plan local / judeţean;
o Corelarea calificărilor cu transferul de tehnologie.
• Scăderea populaţiei duce la afectarea resurselor umane, existând un exces la anumite specializări
ale personalului didactic şi un deficit în alte domenii prioritare de pregătire;
• Reconversia personalului didactic;
• Formarea continuă a managerilor şcolari;
• Formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar;
• Consilierea şi orientarea privind cariera vor avea o altă perspectivă;
• Adaptarea curriculum-ului în funcţie de cerere şi ofertă;
• Asigurarea egalităţii şanselor de calificare;
• Noua calitate a învăţământului profesional şi tehnic;
• Reintroducerea formării profesionale iniţiale de nivel 2 pentru anumite calificări, după absolvirea
clasei a IX-a, prin învăţământul profesional de doi ani;
• Mobilitate teritorială şi profesională deosebită a populaţiei tinere şi o prelungire a perioadei de
instruire;
• Efectele demografice şi economice se vor vedea în timp şi vor atrage după sine schimbări la
nivelul diferitelor subpopulaţii (populaţia şcolară, populaţia de vârstă fertilă, populaţia în vârstă de
muncă);
• Efectele procesului de îmbătrânire demografică asupra desfăşurării vieţii economice şi sociale vor
fi resimţite după anul 2008, când în populaţia de vârstă aptă de muncă vor intra generaţiile, reduse
numeric, născute după 1990;
• Se pot identifica principalele caracteristici ale deficitului de ocupare a forţei de muncă în regiunea
Vest.
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Acestea sunt:
o capcana serviciilor – regiunea Vest are încă un nivel scăzut al angajării în sectorul
serviciilor;
o capcana generată de gen – populaţia feminină ocupată este încă scăzută;
o capcana abilităţilor – abilităţile cerute în regiunea Vest nu corespund suportului tehnic
existent;
o şomajul structural pe termen lung – aproape jumătate din cei în afara muncii sunt în şomaj
de mai mult de un an;
o dezechilibrul pieţelor regionale, atât în Regiunea Vest, cât şi la nivel naţional – şomajul în
regiunea Vest este concentrat în judeţul Hunedoara, în regiunile mai puţin dezvoltate,
regiuni periferice şi zone de declin industrial.
Principalele concluzii din analiza demografică
Declinul demografic general conduce la nevoia unei gestiuni eficiente previzionale a dezvoltării
resurselor umane sprijinită de investiţii corespunzătoare în capitalul uman.
Reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere exprimă pericolul unui deficit de forţă de muncă
tânără calificată în următoarea perioadă de timp.
Se impun, aşadar, măsuri pentru dezvoltarea resursei umane precum:
• Creştere a nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere de a participa la forţa de
muncă regională
• Racordare realistă la piaţa europeană a muncii – acţiuni de planificare a ofertei educaţionale
de informare orientare şi consiliere
• Optimizarea alocării resurselor prin concentrarea pregătirii în şcoli viabile în paralel cu
rezolvarea problemelor de acces
• Colaborarea şcolilor în reţea:
o o ofertă cuprinzătoare şi diversificată
o eliminarea paralelismelor nejustificate
o colaborare pentru acoperire teritorială optimă
• Diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţi).
Fenomenul de îmbătrânire demografică conduce la nevoi sporite de personal calificat pentru
asistenţă socială şi medicală şi implicit nevoi educaţionale specifice pentru aceste domenii de calificare.
Ponderea semnificativă a populaţiei feminine impune oferta de pregătire - calificările dorite de
populaţia feminină programe de sprijin (facilităţi) pentru participarea la educaţie.
Diversitatea etnică implică cerinţa de educaţie multiculturală şi implicit găsirea de soluţii pentru
asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor programe de sprijin pentru grupurile etnice
dezavantajate.
Consolidarea relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii implică nevoi
crescânde de formare continuă şi de implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare
pentru adulţi.
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2.2.

ANALIZA MEDIULUI INTERN

În centrul analizei noastre permanente stau grupurile ţintă: elevi, profesori şi părinţi; punctul de
plecare constând în nevoile de pe piaţa muncii (vezi Mediul extern) şi a măsurii în care şcoala are
resursele necesare pentru a răspunde acestor nevoi.
În cadrul scolii pot fi evidenţiate mai multe grupuri de interese , cu statut de echipă, subordonate
in totalitate interesului general al scolii. De menţionat în acest sens sunt: cel al elevilor, profesorilor,
părinţilor, managerilor si al reprezentanţilor comunităţii locale. Între aceste echipe există interacţiune şi
comunicare continuă şi diversificată, acesta fiind secretul performanţelor pe care le-a obţinut şcoala
noastră în implementarea reformei la toate nivelurile cât şi în îndeplinirea atribuţiilor manageriale.
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2.2.1.

COLECTAREA ȘI ANALIZA DATELOR

Calificări si curriculum
Învăţământ de zi liceal
Clasa
Clasa a IX-a
TOTAL
Clasa a X-a

TOTAL
Clasa a XI-a
TOTAL
Clasa a-XII-a
Clasa a XII-a

Filiera
tehnologica

Profilul
servicii

Specializarea
Turism si alimentatie

tehnologica
tehnologica

servicii
tehnic

Turism si alimentatie
Mecanica- tehnician
mecatronist

tehnologica

servicii

Tehnician in turism

tehnologica
tehnologica

servicii
tehnic

Tehnician in turism
Mecanica- tehnician
mecatronist

TOTAL
TOTAL

Număr de clase
1
1
1
1

Nr. elevi
28
28
32
16

2
1
1
1
1

48
28
28
29
20

2
6

49
153

Învățământ profesional
Clasa

Domeniu de
pregatire de
bază
Clasa a IX-a Mecanică
Clasa a IX-a Electromecanică

Domeniu de
pregatire generală

Calificare

Mecanică de motoare Mecanica auto
Electromecanică
Electromecanică
mașini,utilaje,instalații mașini,utilaje și
instalații
industriale
Turism
Lucrător hotelier

Clasa a IX-a Turism și
alimentație
Clasa a X-a Mecanică
Mecanică de motoare Mecanica auto
Clasa a X-a Electromecanică Electromecanică
Electromecanică
mașini,utilaje,instalații mașini,utilaje și
instalații
industriale
Clasa a XI-a Mecanică
Mecanică de motoare Mecanica auto

Număr de clase Nr. elevi

1
1

28
20

1

22

0,5
0,5

13
13

0,5

12
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Clasa a XI-a Mecanică
Prelucrări la cald
Sudor
Clasa a XI-a Electromecanică Electromecanică
Electromecanică
mașini,utilaje,instalații mașini,utilaje și
instalații
industriale
TOTAL

0,5
1

9
25

6

142

Învăţământ seral
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Clasa

Specializarea

Nr. clase

Mecanică
Electronică automatizări
Tehnician electromecanic
Tehnician prelucrări mecanice
Tehnician în industria textilă
Tehnician mecatronist
Tehnician electromecanic
Tehnician mecatronist
Tehnician electromecanic

IX seral
X seral
XI seral
XI seral
XI seral
XII seral
XII seral
XIII seral
XIII seral
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Nr. elevi
31
36
34
30
34
26
26
24
19
260

Învățământ postliceal și de maiștri
Nr. crt.
1

Clasa
II A postliceal

2

I A maistri

3

II B maistri

TOTAL

Specializarea
Tehnician echipamente de
calcul
Maistru
cazangerie,constructii
metalice si sudura
Maistru
cazangerie,constructii
metalice si sudura

Nr. clase

Nr. elevi

1

15

1

17

1

16

3

48
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Învățământ a doua șansă
Nr. crt.
1
2
3
4
TOTAL

Clasa
1B
2C
3C
4D

Nr. clase
1
1
1
1
4

TOTAL UNITATE

28 CLASE

Observaţii

Nr. elevi
22
17
8
11
58
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Calificările pentru nivelul 3, 4 și nivelul 5 sunt previzionate în concordanţă cu conţinutul standardelor de
pregătire pentru nivelurile inferioare, urmând ca standardul pentru acest nivel să fie elaborat ulterior.
Oferta noastră de formare este concretizată în raport cu nevoile de pe piaţa muncii, în raport cu
nevoile comunităţii locale, în raport cu posibilităţile şcolii şi cu opţiunile elevilor şi ale părinţilor. În acest
sens, Curriculum în dezvoltare locală este orientat spre activitatea de protecţia a mediului, iar Curriculum la
decizia școlii vizează o mai buna pregătire socio-profesionala a absolvenţilor noştri și este orientat spre
discipline care facilitează dezvoltarea competentelor specifice.
Acţiunile întreprinse de scoală pentru alegerea calificărilor sunt:
•
studii de piaţa;
•
studii de resurse umane referitoare la tendinţele locale;
•
analiza pe baza de chestionare;
•
scrisori de sprijin din partea angajatorilor;
•
consultarea planurilor regionale de acţiune pentru învăţământ - PRAI;
•
consultarea planurilor locale - PLAI;
•
previziunile economice referitoare la dezvoltarea tehnicii..
In stabilirea calificărilor ţinând cont de dotarea materială de care dispune şcoala, de resursele umane
şi de mobilitatea profesională determinată de dezvoltarea abilităţilor cheie transferabile care vor sprijini
procesul de formare continuă, stabilim acţiuni specifice (vezi Planul operaţional).

Situaţia resurselor umane
Posturi / norme didactice în şcoală:
Indicator

total

preşcolar

primar

gimnazial

liceal

profesional

alte forme
maistri si
postliceal

- număr de posturi/norme

42,74

4,21

22,27

13,89

2,37
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didactice
- număr posturi/norme ocupate
cu cadre didactice titulare
- număr posturi /normeocupate
cu cadre didactice suplinitoare
număr posturi /normeocupate
cu cadre didactice plata cu ora

34,05

3,69

17,72

10,27

2,37

5,92

0,30

3,68

1,94

0

2,77

0,22

0,87

1,68

0

Personal didactic angajat
total
- cadre didactice titulare

23

- cadre didactice suplinitoare

10

- cadre didactice plata cu ora

3

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat
Număr personal didactic calificat:

Personal didactic

cu doctorat

gradul I

gradul II

cu definitivat

fară definitivat

necalificat

1

20

8

6

2

0

Distribuţia pe grupe de vechime:
Vechime

1-6
ani

6-10
ani

4

5

- în
învăţământ

10-14
ani

14-18
ani

3

11

18-22
ani

22-25
ani

25-30

30-35

35-40

ani

ani

ani

1

3

1

40-44

45-49

50-54

4

2

>40ani
2

Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sex ( profesori):
Sub 25

25-29

30-34

M-13
F-18

2

35-39
1

3

3

3

5

3

55-59
2

3

60-64

Peste 65

4

2
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Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe: auxiliar
Sub 25

25-29

30-34

M-3

35-39

40-44

1

1

45-49

50-54

55-59

60-64

Peste 65

55-59

60-64

Peste 65

2

1

1

F-4

3

1

Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe: nedidactic
Sub 25

25-29

M-8

30-34

35-39

2

F-6

1

40-44

45-49

50-54

1

2

3

1

1

Personal didactic auxiliar:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Numele şi prenumele

Funcţia 1

Nivelul studiilor 2

Adresa

Balint Doina
Bongioi Ioana
Cadariu Mircea
Cernaianu Petru
Danci Mariana
Florea Gabriela
Stan Daniel

Secretar
Secretar sef
Ing.sistem
Laborant
Contabil sef
Bibliotecar
Administrator

s
s
s
s
s
ssd
s

Lupeni
Lupeni
Lupeni
Lupeni
Vulcan
Lupeni
Lupeni

Telefon
Mobil
0733876849
0721604901
0727783417
0724181668
0767322488
0733022735
0723620115

Total personal didactic auxiliar: 7
Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări
Funcţia

Număr persoane

Calificarea (DA sau NU)

Secretar
Contabil
Laborant
Bibliotecar
Inginer sistem
Adninistrator

2
1
1
1
1
1

da
da
da
da
da
da

Personal nedidactic
Conform cu funcţiile didactice auxiliare stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în colaborare cu Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei
2
necesare pentru ocuparea postului, în conformitate cu Legea 128/1997 (G, M, SSD, S)
1
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Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Numele şi prenumele

Funcţia

Adresa

Boghian Veronica
Marsav Cristina
Mutu Ileana
Rusu Mioara
Pirnu Elena
Savescu Sonia
Brindeu Selu- Dinica
Kovacs Ludovic
Hesz Adrian
Oiegar Iosif
Mirsav Cosmin
Vintila Adrian
Savescu Stefan
Sirbu Victor

Ingrijitor curatenie
Ingrijitor curatenie
Ingrijitor curatenie
Ingrijitor curatenie
Ingrijitor curatenie
Ingrijitor curatenie
Paznic
Paznic
Paznic
Paznic
Muncitor fochist
Muncitor fochist
Muncitor intretinere
Muncitor fochist

Lupeni
Uricani
Lupeni
Lupeni
Lupeni
Vulcan
Vulcan
Lupeni
Lupeni
Lupeni
Uricani
Lupeni
Lupeni
Lupeni

Total personal nedidactic: 14
Distribuţia personalului nedidactic, în funcţie de calificări
Funcţia

Număr persoane

Calificarea (DA sau NU)

6
4
4

da
da
da

Ingrijitor curatenie
Paznic
Muncitori
Situaţia resurselor materiale
INFORMATII PRIVIND SPATIILE ŞCOLARE

Nr.
crt.
1.

Tipul de spaţiu

Suprafaţă (mp)

Săli de clasă

Număr
spaţii
20

2.

Cabinete/Laboratoare

11

550

3.
4.

Ateliere*
Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi
sport*

9
1 SALĂ+ 5 TERENURI

1250
396 / 8200

2625
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Unitatea funcţionează cu un număr de 2 schimburi, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de 50
minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de 10 minute.

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE
Nr.
crt.
1.

Tipul de spaţiu
Bibliotecă şcolară / centru de
informare şi documentare

Sală pentru
servit masa*
Dormitor *
Bucătărie *
Spălătorie *
Spaţii sanitare

2.
3.
4.
5.
6.

10
(31,5)
5
(16,5)

GRUPURI SANITARE

Spaţii depozitare materiale
didactice

7.

Număr
Suprafaţă
spaţii
(mp)
Protocol 8.11.2000 in conformitate cu Legea
1(200mp)
nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publica
si regimul juridic al acesteia, coroborat cu
prevederile art.1 din Ordonanta de urgent nr.
30/14.06.2000
-

ANEXE

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE
Nr.
crt.
1.

Tipul de spaţiu

2.

Spaţiu destinat
echipei
manageriale
Contabilitate *
Casierie *
Birou
administraţie*

3.
4.
5.

Secretariat

Tip şi număr document de deţinere a
spaţiului
Protocol 8.11.2000 in conformitate cu Legea
nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publica
si regimul juridic al acesteia, coroborat cu
prevederile art.1 din Ordonanta de urgent nr.
30/14.06.2000

TOTAL

Număr
spaţii
1

Suprafaţă
(mp)
14.02

3

47.20

1
1
1

19.20
3.00
24.00

7

107,42
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2.2.2.

REZULTATELE PROCESULUI DE EVALUARE

Situaţia privind performanţa elevilor
CENTRALIZATOR PRIVIND REZULTATELE EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICARII PROFESIONALE - NIVEL 3 sesiunea iulie, 2018
Nr.
crt.

Unitatea de
învăţământ

Domeniul Calificare
de
a
pregătire profesion
ală de
nivel 3

Număr
candidaţi

Înscrişi

Admiş
i
Total femini Total femin Total femin Promovabilitate
n
in
in
Total
Feminin

1 Liceul
Tehnologic
Lupeni
2 Liceul
Tehnologic
Lupeni
3 Liceul
Tehnologic
Lupeni

4

Total

mecanică sudor

mecanică mecanic
auto

u r
3

Prezenţi

u

r

10

electrome Electrom 17
canică
ecanic
utilaje și
instalații
industrial
e
30

5

0

u r u r
3

u r u
3

10

10

17

5

17

r u

r

u

100,00 0,00%
%

5 0 30 0 5 0 30 0 5 0

100,00 0,00%
%

Neprezenta
Eliminaţi din
ţi
examen
Total Femini Total Femini Total Femi
n
n
nin

r

100,00 0,00%
%
5

Respinşi

100,00
%

u r u r u r u r u r u r
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

0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0 0
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Rezultatele examenului de certificare nivel 4 a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, sesiunea mai iunie 2018

sesiunea MAI -IUNIE 2018
Număr candidați
Înscriși

Total

Femini Excelent
n

Total

Femini
n

Total

Femini
n

Total Satisfăcăt
Femini
or
n

Total

Feminin

Total

Feminin

Total

Feminin

11

7

10

7

10

7

10

7

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

6

1

5

1

5

1

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

19

7

17

6

17

6

16

6

1

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

36

15

32

14

32

14

31

13

1

0

0

0

0

0

0

0

4

1

0

Bine

Foarte
bine

Feminin

Tehnician în
turism
Tehnician
electromecanic
Tehnician
mecatronist

TOTAL

din care cu calificativ
Calificarea
profesională

Feminin

TOTAL
GENERAL
CENTRU DE
EXAMEN

Eliminaţi
din examen

TOTAL

Liceul
Tehnologic
Lupeni

Respinși Neprezentaţi

Feminin

Unitatea
de
învățământ

Admişi

TOTAL

Nr.
C.E.

Prezenți
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Rezultatele examenului de certificare nivel 5 a calificării absolvenţilor , filiera tehnologică, sesiunea februarie 2018

Număr candidaţi

u

1

2

Colegiul
Tehnic
„Dimitrie
Leonida”
Petroșani
Colegiul
Tehnic
„Dimitrie
Leonida”
Petroșani

r

Maistru
cazangerie,
construcții
metalice și
sudură
15
Informatică Tehnician
echipamente
de calcul

u

r

u

r

u

r

u

r

u

r

u

r

u

r

Feminin

Eliminaţi
din examen
Total

Feminin

Total

Feminin

Neprezentaţi

Feminin

Total

Respinşi
Total

Admişi
Promovabilitate

feminin

Total

feminin

Calificarea
profesională
de nivel 5

Total

Domeniul
de pregătire
de bază

Prezenţi
feminin

Înscrişi
Total

Unitatea
de
învăţământ
Nr. Centru de
crt.
examen

u r

u

r

u

r

u

r

u r u r

100,00%

0

0

0

0 0

0

0

100%
100,00%

0
0

0
0

0
0

0 0
0 0

0
0

0
0 0 0 0 0

Mecanic

TOTAL

10
25

2

0

15

2
10
4 0 25 0

2

15

2
10
4 0 15 0

2

100%

2
100%
4 0 100,00%
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PROMOTIE 2015-2016 + PROMOTIE ANTERIOARA
Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat

Forma de
invatamant
Zi
Seral
Frecvență redusă
TOTAL

Nr elevi
inscrisi
21
3
3
27

Nr. elevi
prezenti
13 (61,9%)
3 (100%)
1 (33,33%)
17 (62,96%)

Nr. elevi
neprezentati
8 (38,1%)
0 (0%)
2 (66,67%)
10 (37,04%)

Nr. elevi
eliminati
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Numar de
candidati
respinsi
10 (76,92%)
2 (66,67%)
1 (100%)
13 (76,47%)

Din care cu medii:
<5

5 - 5.99

6 (60%)
2 (100%)
1 (100%)
9 (69,23%)

4 (40%)
0 (0%)
0 (0%)
4 (30,77%)

Din care cu medii:

Nr. elevi
reusiti
3 (23,08%)
1 (33,33%)
0 (0%)
4 (23,53%)

6 - 6.99
3 (100%)
1 (100%)
0 (0%)
4 (100%)

7 - 7.99
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

8 - 8.99
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

9 - 9.99
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

10
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

PROMOTIE 2015-2016 + PROMOTIE ANTERIOARA
Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat

Forma de
invatamant
Zi
Seral
Frecvență redusă
TOTAL

Nr elevi
inscrisi
71
2
3
76

Nr. elevi
prezenti
39 (54,93%)
2 (100%)
3 (100%)
44 (57,89%)

Nr. elevi
neprezentati
32 (45,07%)
0 (0%)
0 (0%)
32 (42,11%)

Nr. elevi
eliminati
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Numar de
candidati
respinsi

Din care cu medii:
<5

5 - 5.99

Nr. elevi
reusiti

Din care cu medii:

6 - 6.99
7 - 7.99
8 - 8.99
32 (82,05%) 30 (93,75%) 2 (6,25%) 7 (17,95%) 5 (71,43%) 1 (14,29%) 1 (14,29%)
2 (100%)
2 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (66,67%)
2 (100%)
0 (0%)
1 (33,33%) 1 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
36 (81,82%) 34 (94,44%) 2 (5,56%) 8 (18,18%)
6 (75%)
1 (12,5%) 1 (12,5%)

9 - 9.99
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

10
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
64

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
Liceul Tehnologic Lupeni

PROMOTIE 2015-2016
Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat

Forma de
invatamant

Nr elevi
inscrisi

Zi
Seral
Frecvență redusă
TOTAL

8
1
0
9

Nr. elevi
prezenti
4 (50%)
1 (100%)
0 (0%)
5 (55,56%)

Nr. elevi
neprezentati
4 (50%)
0 (0%)
0 (0%)
4 (44,44%)

Nr. elevi
eliminati
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Numar de
candidati
respinsi
3 (75%)
1 (100%)
0 (0%)
4 (80%)

Din care cu medii:

Din care cu medii:

Nr. elevi
reusiti

<5

5 - 5.99

2 (66,67%)
1 (100%)
0 (0%)
3 (75%)

1 (33,33%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (25%)

1 (25%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (20%)

6 - 6.99
1 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (100%)

7 - 7.99
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

8 - 8.99
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

9 - 9.99
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

10
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

9 - 9.99
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

10
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

PROMOTIE 2015-2016
Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat

Forma de
invatamant
Zi
Seral
Frecvență redusă
TOTAL

Nr elevi
inscrisi
50
1
0
51

Nr. elevi
prezenti
21 (42%)
1 (100%)
0 (0%)
22 (43,14%)

Nr. elevi
neprezentati
29 (58%)
0 (0%)
0 (0%)
29 (56,86%)

Nr. elevi
eliminati
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Numar de
candidati
respinsi

Din care cu medii:
<5

15 (71,43%) 15 (100%)
1 (100%)
1 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
16 (72,73%) 16 (100%)

5 - 5.99
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Nr. elevi
reusiti

Din care cu medii:

6 - 6.99
7 - 7.99
8 - 8.99
6 (28,57%) 4 (66,67%) 1 (16,67%) 1 (16,67%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
6 (27,27%) 4 (66,67%) 1 (16,67%) 1 (16,67%)
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PROMOTIE ANTERIOARA
Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat

Forma de
invatamant
Zi
Seral
Frecvență redusă
TOTAL

Nr elevi
inscrisi
13
2
3
18

Nr. elevi
prezenti
9 (69,23%)
2 (100%)
1 (33,33%)
12 (66,67%)

Nr. elevi
neprezentati
4 (30,77%)
0 (0%)
2 (66,67%)
6 (33,33%)

Nr. elevi
eliminati
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Numar de
candidati
respinsi
7 (77,78%)
1 (50%)
1 (100%)
9 (75%)

Din care cu medii:
<5

5 - 5.99

4 (57,14%)
1 (100%)
1 (100%)
6 (66,67%)

3 (42,86%)
0 (0%)
0 (0%)
3 (33,33%)

Din care cu medii:

Nr. elevi
reusiti
2 (22,22%)
1 (50%)
0 (0%)
3 (25%)

6 - 6.99
2 (100%)
1 (100%)
0 (0%)
3 (100%)

7 - 7.99
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

8 - 8.99
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

9 - 9.99
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

10
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

PROMOTIE ANTERIOARA
Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat

Forma de
invatamant
Zi
Seral
Frecvență redusă
TOTAL

Nr elevi
inscrisi
21
1
3
25

Nr. elevi
prezenti
18 (85,71%)
1 (100%)
3 (100%)
22 (88%)

Nr. elevi
neprezentati
3 (14,29%)
0 (0%)
0 (0%)
3 (12%)

Nr. elevi
eliminati
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Numar de
candidati
respinsi
17 (94,44%)
1 (100%)
2 (66,67%)
20 (90,91%)

Din care cu medii:
<5

5 - 5.99

15 (88,24%)
1 (100%)
2 (100%)
18 (90%)

2 (11,76%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (10%)

Nr. elevi
reusiti
6 - 6.99
1 (5,56%) 1 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (33,33%) 1 (100%)
2 (9,09%) 2 (100%)

Din care cu medii:
7 - 7.99
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

8 - 8.99
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

9 - 9.99
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

10
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
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PROMOTIE 2017-2018 + PROMOTIE ANTERIOARA
– SESIUNEA IUNIE-IULIE
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

Zi
Seral
Frecvență redusă

34
11
0

26 (76,47%)
5 (45,45%)
0 (0%)

8 (23,53%)
6 (54,55%)
0 (0%)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

21 (80,77%) 18 (85,71%)
3 (60%)
3 (100%)
0 (0%)
0 (0%)

3 (14,29%)
0 (0%)
0 (0%)

TOTAL

45

31 (68,89%)

14 (31,11%)

0 (0%)

24 (77,42%)

3 (12,5%)

21 (87,5%)

Din care cu medii:

Nr. elevi
reusiti
6 - 6.99
5
(19,23%)
2 (40%)
0 (0%)
7
(22,58%)

7 - 7.99

8 - 8.99

3 (60%) 2 (40%)
0 (0%)
1 (50%)
0 (0%)
1 (50%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
4
2
1
(57,14%) (28,57%) (14,29%)

9 - 9.99

10

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

PROMOTIE 2017-2018 + PROMOTIE ANTERIOARA
– SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE
Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat

Forma de
invatamant

Zi
Seral
Frecvență redusă
TOTAL

Nr
elevi
inscrisi
29
2
3
34

Nr. elevi
prezenti

21 (72,41%)
1 (50%)
3 (100%)
25 (73,53%)

Nr. elevi
neprezentati

8 (27,59%)
1 (50%)
0 (0%)
9 (26,47%)

Nr. elevi
eliminati

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Numar de
candidati
respinsi
19
(90,48%)
1 (100%)
3 (100%)
23 (92%)

Din care cu medii:
<5

5 - 5.99

13 (68,42%)
1 (100%)
2 (66,67%)
16 (69,57%)

6 (31,58%)
0 (0%)
1 (33,33%)
7 (30,43%)

Din care cu medii:

Nr. elevi
reusiti

2 (9,52%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (8%)

6 - 6.99

7 - 7.99

8 - 8.99

9 - 9.99

10

2 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (100%)

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 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
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2.2.3.

ANALIZA SWOT

ANALIZA SWOT
Analiza de nevoi, alături de stabilirea politicilor si strategiilor adecvate, este o condiţie necesara
( chiar daca nu si suficienta ) si primul pas, adesea cel hotărâtor, in orice activitate manageriala. Nevoile
care sunt satisfăcute intr-o şcoala sunt numeroase, diverse si se refera la realizarea finalităţilor si a
sarcinilor, cat si la dimensiunea umana a instituţiei şcolare. Aceste nevoi pot fi : materiale, financiare, de
timp, de informaţie, de comunicare si de stabilire a relaţiilor sociale, de apartenenţă si participare, de
educaţie si dezvoltare.
In rezolvarea analizei de nevoi am folosit procedura SWOT, care se refera la :
- punctele tari si slabe care caracterizează mediul intern al unităţii luată in studiu;
- oportunităţile si ameninţările din mediul extern al şcolii.
Defapt este vorba de o viziune asupra viitorului în care se tine seama de caracteristicile şcolii şi de
o prognoză care se vrea suficient de probabilă privind ameninţările si oportunităţilor care se vor
manifesta în mediul social, economic şi politic al acesteia.
In cadrul oportunităţilor am prezentat câteva aspecte care vor asigura creşterea interesului general pentru
serviciile pe care şcoala noastră le va oferi in continuare.
La capitolul ameninţări cu care şcoala s-ar putea confrunta , am prezentat tendinţe şi evenimente
care pot avea ca şi consecinţă, scăderea interesului elevilor pentru serviciile scolii noastre.
Analiza SWOT de mai jos prezintă, pe baza unei analize manageriale în care s-a avut în vedere
atât mediul intern cât şi mediul extern în care şcoala îşi desfăşoară activitatea, o prognoză a principalelor
ameninţări cu care se poate confrunta şcoală, prognoză necesară pentru a preveni consecinţele
necunoscutului, a nereuşitei şi a insuccesului , datorate lipsei de cunoaştere a elementelor de perspectivă
în dezvoltarea şcolii din regiunea respectivă. Este aproape normal că această prognoză vizând un interval
de timp destul de lung ( până în 2018 ) are în mod firesc şi o doză de probabilitate faţă de care pe parcurs
trebuie gândite şi corecţiile ce ar trebui făcute la timpul potrivit, pentru a evita riscurile nedorite şi
demobilizarea în acţiune.
Putem afirma fără riscul de a greşi că această analiză SWOT în condiţiile reformei pe care o
traversăm se poate constitui într-un real instrument de realizare a unor schimbări educaţionale controlate,
care determină la o interpretare corectă a ei toate obiectivele şi priorităţile programelor de acţiune ale
şcolii.
În lipsa acestei analize SWOT, orice planificare devine o planificare de rutină, iar ceea ce propune
acest proiect de acţiune pentru şcoala noastră este de fapt o planificare de inovare, vis a vis de instruire şi
educaţie, datorită faptului că se bazează pe o analiză şi evaluare atentă a stadiului prezent în care se
găseşte şcoala , pe cunoaşterea realizărilor importante ale şcolii până acum ( în anul şcolar încheiat ), care
permite astfel cunoaşterea valorilor şi a experienţei pozitive de la care se porneşte în proiectarea
managerială pentru anul şcolar 2017-2018.
Analiza SWOT la care ne referim cuprinde şi neajunsurile întâmpinate, permiţând astfel ca prin
cunoaşterea dificultăţilor apărute în anul şcolar trecut, pentru a putea, în etapa următoare, să înlăturăm
aceste neajunsuri sau să prevenim apariţia lor şi să găsim soluţii de îmbunătăţire a întregii activităţi de
instruire şi educaţie.
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SWOT

FACTORI POZITIVI

FACTORI NEGATIVI

OPORTUNITĂŢI






FACTORI
EXTERNI




PERICOLE

unitatea deserveste o arie
geografică mare (Uricani, Câmpu
lui Neag, Lupeni);
existența în zonă a unor agenți
economici cu capacitate de
absorbție a absolvenților în
meserii bine plătite;
acordarea de ajutoare bănești
„Bani de liceu” elevilor cu situație
financiară precară, de la guvern, a
„Bursei profesionale ” pentru
elevii ce urmează cursurile școlii
profesionale ;
propunerea Primăriei
Municipiului Lupeni pentru un
proiect pe fonduri europene
pentru reabilitarea și dotarea
Liceului Tehnologic Lupeni;
organizarea de activități
extracurriculare atractive.
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restrângerea , în viitor , a activității în
domeniul minier , ceea ce implică o
fluctuație mare a populației școlare ;
reducerea populatiei școlare care va intra în
învățământul postgimnazial;
indicatorul număr de elevi/profesor, în
perspectiva descentralizării, poate deveni
critic din perspectiva declinului demografic
și a existenței a două licee într-un
municipiu cu un număr relativ mic de
locuitori;
lipsa unor fonduri alocate de la bugetul
central pentru reabilitarea acoperișului;
lipsa unor fonduri alocate de la bugetul
central pentru dotarea bibliotecii si a
cabinetelor de fizica, chimie, biologie.
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SWOT

FACTORI POZITIVI

FACTORI NEGATIVI

PUNCTE TARI

FACTORI
INTERNI

PUNCTE SLABE

domeniile de pregatire: electronică și
automatizări, electromecanic, textilepielărie, turism și mecanică sunt domenii cu
grad mare de dezvoltare conform PLAI;
oferta educațională se adaptează cerințelor
de pe piața forței de muncă (diversificarea
meseriilor, altele decât mineritul);
numeroase parteneriate cu agenții
economici pentru asigurarea instruirii
practice a elevilor la nivelul cerut de S.P.P.;
existența unor cabinete si laboratoare bine
puse la punct (cabinetele de informatica
conectate la internet, rețea wirless în toate
corpurile de clădire);
existența a 9 ateliere școală;
existența unui complex sportiv;
existența unei biblioteci cu un bogat fond de
carte ≈31.500 volume din care 500 în limba
engleză și a unei Săli de lectură moderne;
corp profesoral închegat , cu competențe
profesionale deosebite și preocupare
constantă pentru formarea continuă în
specialitate, interdisciplinară și metodică;
existenta a unui autoturism care folosește la
școala de șoferi autorizată .
autorizarea ARACIP a școlii postiliceale și
a școlii de maiștri și noi calificări pentru
învățământul profesional și tehnic de trei
ani.
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lipsa unor spații proprii, optime desfașurării
pregătirii practice în domeniul turism,
alimentaţie publică;
mediile de admitere in liceu - foarte mici;
multe distrugeri de bunuri, puţine recuperări;
foarte putini absolvenţi se angajează în
domeniul în care s-au pregătit;
implicare scazută a părinților;
instalația electrică nu corespunde numărului
actual de consumatori
rezultate nemulțumitoare la bacalaureat
2018.
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RESURSE UMANE
s-PUNCTE TARI
Personal didactic : 36
Personal calificat : 36
Personal titular : 22
 Fără definitivat -2, Definitivat - 2, Gradul II -8, Gradul I -20,
Doctor 1
Personal suplinitor: 10
Personal necalificat : 0
 Rezultate bune în activitatea firmelor de exerciţiu;
 Participări la activităţi metodice şi de formare organizate de
LS.J. şi C.C.D.

Elevi
 Arie de activitate întinsă (cuprinde Câmpul lui Neag , Uricani ,
Lupeni, Vulcan);
 Planul de şcolarizare realizabil;
 Pregătiri profesionale cu aplicabilitate în domenii de viitor;
 Introducerea a două clase a IX-a de învățămant profesional, cu
domenii dorite de elevi;
 Procent de promovabilitate 100% la examenele de nivel III. IV și V;
 Implicarea elevilor în activităţi educative şi extracurriculare;
 Consiliere psihopedagogică;

w-PUNCTE SLABE





Slabă motivare datorită salariilor mici;
25% din cadrele didactice nu aplică metode participativ-active;
Rezultate slabe la olimpiadele şcolare;
Utilizarea relativ redusă a mijloacelor tehnice şi moderne în procesul
de predare-învăţare mai ales din lipsa acestora ;

Elevii vin cu cunoştinţe limitate;
Probleme de comportament şi disciplină;
Interesul scăzut al agenţilor economici pentru angajarea absolvenţilor;
Existenţa multor familii dezorganizate;
Lipsa motivaţiei pentru învăţământ şi cultură;
Reţineri în rândul părinţilor pentru popularizarea problemelor avute de
copii cu cerinţe educaţionale speciale și a etniei rrome;
 Media de admitere mică.
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RESURSE UMANE
o-OPORTUNITĂŢI
Personal didactic
 Numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice
în afara orelor de curs favorizeată împărtăşirea experienţei,
creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună;
 Cadrele didactice interesate de perfecţionarea pe linie metodică;
 Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de
CCD, ONG-uri şi universităţi.

Elevi
 Oferta educaţională diversificată adaptată la cerinţele pieţei
forţei de muncă;
 Interes crescut al elevilor pentru noile specializări (mecatronică,
turism, școală postliceală);
 Evoluţie constantă a populaţiei şcolare.

t-AMENINŢĂRI

 Scăderea prestigiului cadrelor didactice prin pensionarea unor profesori
recunoscuţi pe plan local;
 Nivel redus al salarizării pentru profesorii debutanţi;
 Experienţă redusă la profesorii debutanţi datorită efectuării practicii
pedagogice în condiţii improprii;
 Mijloace reduse de sancţionare a elevilor din ciclul inferior al liceului
care provin din familii dezorganizate.

 Repartizarea computerizată a elevilor fără legătură cu aptitudinile
acestora;
 Elevi proveniţi din familii cu venituri reduse sau dezorganizate;
 Informarea superficială a absolvenţilor de gimnaziu despre oferta de
scolarizare a unităţii şcolare;
 Dezinteresul faţă de pregătirea profesională şi cultură.
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RESURSE MATERIALE
s-PUNCTE TARI






w-PUNCTE SLABE


Schimbarea învelitorii acoperişului cu tablă lindab;

Terminarea reparaţiilor capitale la grupurile sanitare;

Instalaţie de încălzire centrală proprie funcţională;

Refacerea zonei de depozitare a lemnelor pentru centrala
termică

Înlocuirea geamurilor cu termopane;

Terminarea reparaţiilor la faţadele clădirilor;

Inlocuirea dușumelei cu parchet în trei săli de clasă;

Săli de clasă :20;

Cabinete : 10;

Săli de sport :1;

Sală firme de exerciţiu : 1;

Teren de fotbal : 2;

Terenuri de handbal :2;

Teren de baschet: 1;

Discotecă;

Bibliotecă :33000 volume;
o-OPORTUNITĂŢI









Necesitatea continuării lucrărilor de reparaţii interioare;
Mobilier învechit 15%;
Laboratoarele şi cabinetele slab dotate pentru noile specializări;
Duşumele vechi în multe săli de clasă;
Terenurile de sport necesită reabilitare;
Unele ateliere nu corespund normelor de protecţia muncii şi P.S.I.;
Acoperiş deteriorat la atelierele şcoală;

Existenţa unor spaţii care pot fi închiriate;
Posibilitatea realizării unor repere în atelierele şcoală;
Accesul la programele de finanţare pentru dezvoltarea şcolii;
Propunerea Primăriei Municipiului Lupeni ca Liceul Tehnologic
Lupeni să fie inclus într-un proiect amplu pe fonduri europene
pentru reabiltarea și redotarea școliii noastre;

 Gardul de împrejmuire a unităţii şcolare deteriorat.
 Centrala termică ieşită din garanţie
 Necesitatea reabilitării instalaţiei de încălzire;

t-AMENINŢĂRI

73

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
Liceul Tehnologic Lupeni

RESURSE FINANCIARE
s-PUNCTE TARI
 Activitatea de învăţământ cu autofinanţare:
• Cursuri pe calculator;
• Folosirea reţelei de calculatoare la perfecţionarea elevilor
prin autofinanţare;
• Cursuri de reconversie a forţei de muncă
 Posibiltatea închirierii de spaţii

w-PUNCTE SLABE
 Comunicări insuficiente cu agenţii economici;
 Reclamă insuficientă ;
 Deficienţe în stabilirea cursurilor; cursurile devenind neatractive pentru
cursuri autofinanţate;
 Lipsa unei cointeresări materiale
 Aşezarea unităţii în afara oraşului;
 Lipsa unei coerenţe în scoaterea spaţiilor la închiriere.

 Sponsorizări şi donaţii

 Situaţie economică precară
 Lipsa unei clase de mijloc
 Probleme sociale deosebite
 Existenţa unui şomaj mare
 Terminarea stocurilor existente
 Activitatea slabă a echipei în elaborarea unor astfel de proiecte

 Comitetul de părinţi
 Existența unei şcoli de conducere auto autorizată
 Comercializarea materialelor refolosibile (hârtie , fier vechi)
 Derularea unor proiecte cu parteneri interni sau externi
o-OPORTUNITĂŢI
Venituri bugetare
 Se aprobă bugetul propus de unitate;
 Se sprijină unităţile cu materiale pentru reparaţii şi
întreţineri;
 Se ajută unitatea cu forţă de muncă.

t-AMENINŢĂRI
 Mulţimea problemelor sociale;
 Trecerea învăţământului pe plan secundar.
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COMUNITATEA LOCALĂ
s-PUNCTE TARI

w-PUNCTE SLABE

Părinţi
 Implicarea unor părinţi în activităţile unităţii şcolare;
 Contribuţii financiare ale asociaţiei părinţilor pentru
realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii în unitatea
şcolară.

 Existenţa unui număr mare de familii cu venituri reduse sau
dezorganizate;
 Dezinteresul unor părinţi pentru controlul rezultatelor elevilor;
 Neimplicarea părinţilor în procesul de formare educativă a elevilor.

Autorităţi locale
 Propunerea Primăriei Municipiului Lupeni pentru
unproiect pe fonduri europene pentru reabilitarea și
dotarea liceului nostru;
 Alocarea de fonduri financiare de către Consiliul Local
pentru deplasarea unei echipe de elevi la concursul
”Firme de exercițiu”;
 Colaborare bună cu Primăria Municipiului Lupeni şi
Consiliul Local.

 Resurse financiare limitate
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COMUNITATEA LOCALĂ
o-OPORTUNITĂŢI
Părinţi
 Îndrumă copii spre învăţământul tehnologic și școala
profesională;
 Sprijină unitatea în stabilirea C.D.L;.
 Sprijină unitatea în menţinerea şi îmbunătăţirea bazei materiale.

Autorităţi locale
 Încearcă să se implice în dezvoltarea învăţământului şi culturii în
zonă;
 Se implică în menţinerea ordinii şi disciplinei în unităţile şcolare
cu ajutorul poliţiei şi jandarmeriei;
 Sprijină cadrele didactice calificate prin acordarea de
abonamente şi locuinţe (în limita posibilităţilor);
 Ajută la unele reparaţii şi întreţineri.

t-AMENINŢĂRI





Există multe probleme sociale;
Nivel scăzut de educaţie şi cultură;
Nu se cunoaşte legislaţia cu drepturile şi îndatoririle fiecăruia
Slab interes pentru performanţa şcolară.








Zonă monoindustrială cu prioritate minerit;
Restructurări permanente ce influenţează veniturile locale;
Resurse financiare scăzute;
Probleme sociale grave;
Trecerea învăţământului pe plan secundar;
Lipsă de interes pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale.
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2.2.4. ANALIZA PEST
Contextul politic
•

Politicile educaţionale la nivel naţional se bazează pe principiul descentralizării, principiul descongestionării, principiul eficienţei, principiul
egalizării şanselor, principiul compatibilizării cu standardele internaţionale. Acestea favorizează atingerea ţintelor noastre strategice cu sprijinul
instituţiilor cu rol decizional la nivelul comunităţii locale cu care şcoala a încheiat acorduri de parteneriat.

Contextul economic
• Resursele economice ale zonei în care este plasată unitatea şcolară sunt limitate;
• Resursele financiare ale unităţii şcolare sunt: Primăria oraşului Lupeni, Guvernul României, Consiliul Reprezentativ al părinţilor;
• Sursele extrabugetare provin din contracte de închiriere şi sponsorizări.
Contextul social
•
•
•
•

Rata şomajului în zonă este foarte ridicată;
Posibilităţile de găsire a unui loc de muncă sunt limitate;
Numărul întreprinderilor mici şi mijlocii este redus;
Abandonul şcolar şi delicventa juvenilă crescută datorită familiilor cu venituri mici şi dezorganizate.

Contextul tehnologic
•
•
•
•

Şcoala dispune de două laboratoare de informatică conectate la interet; şcolile generale din oraşul Lupeni dispun de laboratoare informatice conectate
la internet;
Există două reţele de telefonie fixă şi acces la toate reţelele de telefonie mobilă;
Funcţionează două reţele de televiziune prin cablu şi 4 reţele de internet;
Numărul familiilor care deţin calculatoare personale este în creştere.
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Din analiza SWOT şi PEST rezultă următoarele:
-

Oferta educaţională a unităţii şcolare este diversificată, dar în urma discuţiilor avute cu ocazia întrunirii CLDFPS a rezultat necesitatea
extinderii calificărilor în domeniul construcţii, mecatronică, prelucrarea maselor plastice şi servicii;
Dezinteresul elevilor faţă de şcoală relevat prin numărul mare de absenţe din învăţământul obligatoriu;
Necesitatea cointeresării elevilor (proveniţi din familii cu venituri reduse sau dezorganizate) pentru frecventarea cursurilor, de către
Comunitatea Locală şi agenţii economici;
Continuarea refacerii şi modernizării bazei materiale;
Promovarea imaginii unităţii şcolare în plan local, judeţean, naţional şi internaţional;
Atragerea cadrelor didactice calificate pentru noile calificări;
Organizarea de activităţi extraşcolare pentru elevi şi atragerea lor pentru petrecerea timpului liber în mod cât mai plăcut;
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3.

PARTEA a III –a PLANUL OPERAȚIONAL

3.1.
CONTEXTUL PLANIFICĂRII
ŢINTELE STRATEGICE
1. Adaptarea ofertei educaţionale şi de formare profesională la cerinţele de pe piaţa forţei de muncă prin
dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor şi a spiritului antreprenorial
2. Continuarea lucrărilor de reparaţii şi modernizarea bazei materiale prin colaborarea cu Primăria municipiul Lupeni pentru desfășurarea activităților
proiectului pe fonduri europene
3. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ prin utilizarea permanentă a TIC ca instrument de învăţare şi atragerea elevilor prin
activităţi extraşcolare utile şi plăcute
4. Creşterea calităţii actului managerial și elaborarea de standarde de predare şi evaluare în vederea creşterii performanţelor şcolare în rândul elevilor
5. Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare – învăţare și sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi şi susţinuţi de familie în vederea
ameliorării rezultatelor şcolare
ŢINTA STRATEGICĂ 1
Adaptarea ofertei educaţionale şi de formare profesională la cerinţele de pe piaţa forţei de muncă prin
dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor şi a spiritului antreprenorial
Domenii

Acţiuni propuse

Termen

Adaptarea curriculum-ului şcolar la cerinţele agenţilor
economici şi la nevoile de dezvoltare personale ale
elevilor
Curriculum

Propunerea de CDL-uri și elaborarea unor programe
adecvate pentru acestea
Crearea condiţiilor pentru funcţionarea Firmelor de
exerciţiu
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Responsabilităţi
Comisia de curriculum

Septembrie a fiecărui an
şcolar

Comisia curriculum

Consiliul de administraţie
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Asigurarea desfăşurării practice comasate în cadrul
unităţilor economice partenere

Resurse financiare şi
materiale

Obţinerea de resurse financiare pentru dotarea
atelierelor, laboratoarelor şi cabinetelor necesare noilor
calificări
Implicarea cadrelor didactice în proiectul pe fonduri
europene propus de Primăria Municipiului Lupeni pentru
reabilitarea și dotarea liceului nostru.
Încheierea protocolului şcoală - Comitetul reprezentativ
al părinţilor
Dezbateri cu agenţii economici pentru a identifica
modalităţi prin care poate fi sprijinită şcoala

Septembrie a fiecărui an
şcolar

Directorul unităţii, comisia de
parteneriate
Directorul unităţii
Contabilul şef

An școlar 2018-2019

Septembrie a fiecărui an
şcolar
Trimestrial

Responsabilul catedrei tehnice
Responsabili cadedre și comisii
Directorul unităţii
Consiliului reprezentativ al
părinţilor
Directorul unităţii

Perfecţionarea cadrelor didactice pentru cunoaşterea
noilor tehnologii din activitatea economică pentru
promovarea noilor meserii

Septembrie 2018-iunie 2019

Responsabil cu perfecţionarea
cadrelor didactice

Organizarea de activităţi pentru creşterea prestigiului
şcolii (schimb de experienţă, firme de exerciţiu, sesiuni
de referate şi comunicări)

Anual

Directorul unităţii

Încheierea de parteneriate cu agenţii economici,
comunitatea locală şi organizaţii nonguvernamentale
Promovarea Proiectului planului de şcolarizare la şcolile
generale

Septembrie 2018

Directorul unităţii, Șefii de catedre

Resurse umane

Relaţia cu Comunitatea
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Iniţierea de proiecte pentru desfășurarea acţiunilor
comunitare

De câte ori se lansează un nou
proiect de colaborare

Echipa de proiecte

Organizarea de sinpozioane la care să fie invitaţi
membrii ai Comunităţii locale

Trimestrial

Directorul unităţii, Șefii de catedre

Organizarea de concursuri finanţate de Comunitatea
locală
Avantajele ţintei strategice şi activităţilor propuse sunt:
- Atragerea unui număr mai mare de absolvenţi clasa a VIII-a spre şcoala noastră;
- Creşterea numărului de absolvenţi care se încadrează în muncă;
- Obţinerea unor abilităţi profesionale dorite de elevi;
- Creşterea interesului pentru şcoală a elevilor din domeniile noi;
- Promovarea imaginii unităţii şcolare la nivel local, regional, naţional şi internaţional;
- Realizarea de schimburi de experienţă cu alte unităţi şcolare pentru îmbunătăţirea activităţii;
- Creşterea interesului absolvenţilor de gimnaziu pentru şcoala noastră.
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ŢINTA STRATEGICĂ 2
Continuarea lucrărilor de reparaţii şi modernizarea bazei materiale prin colaborarea cu Primăria municipiul Lupeni pentru
desfășurarea activităților proiectului pe fonduri europene
Domenii

Curriculum

Resurse financiare şi
materiale

Resurse umane

Relaţia cu Comunitatea

Acţiuni propuse

Responsabilităţi

Termen

Dezvoltarea CDL prin prisma dezvoltării relaţiilor
cu şcolile din Uniunea Europeană

Luna septembrie a fiecărui
an școlar

Contabil şef

Achiziţionarea de soft educaţional şi tehnică de
calcul adecvat curriculei şcolare
Imbunătățirea instalaţiei de supraveghere video
Efectuarea demersurilor pentru obţinerea de
resurse financiare de la M.E.N.C.Ș., Comunitatea
locală

Luna septembrie a fiecărui
an școlar

Directorul unităţii

Iunie –iulie 2019

Directorul unităţii
Inginer sistem

Sponsorizări prin atragerea agenţilor economici

Anual/ de câte ori este cazul

Contabilul şef

Adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii
informaţionale

septembrie a fiecărui an
şcolar

Directorul unităţii

Promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă

Anual

Şefi de catedre

Diversificarea şi extinderea relaţiilor cu Consiliul
local, agenţii economici şi Comitetul reprezentativ
al părinţilor pe şcoală

Directorul unităţii
Anual

Avantajele ţintei strategice şi activităţilor propuse sunt:
- Realizarea unui proces intructiv-educativ de calitate în condiţii de microclimat favorabil;
- Reducerea violenţei şi creşterea siguranţei elevilor în şcoală;
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-

Ridicarea prestigiului şcolii;

TINTA STRATEGICĂ 3
Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ prin utilizarea permanentă a TIC ca instrument de învăţare şi atragerea
elevilor prin activităţi extraşcolare utile şi plăcute
Domenii
Curriculum

Resurse financiare
şi materiale

Acțiuni propuse
a. construirea portofoliului cadrelor didactice;
b. acoperirea materiei conform planificărilor

Termen
Noiembrie 2018

a. utilizarea programelor AeL pentru lecţii la clase
b. utilizarea de către cadrele didactice a TIC în
lecţie
Perfecționarea activității consiliului elevilor pentru
activităţi educaţionale şi culturale
Redactarea revistei şcolii
Organizarea de excursii de studiu
Organizarea de expoziţii cu lucrări realizate de elevi
1. Asigurarea condiţiilor adecvate pentru studiu şi
lucru în şcoală
a. consultarea compartimentelor în vederea
stabilirii nevoilor şi priorităţilor;
b. identificarea unor surse suplimentare de finanţare
a activităţilor;
c. repartizarea echitabilă a bunurilor şi materialelor
achiziţionate;
d. oferirea de servicii de consiliere şi orientare
psiho –pedagogică conform orarului
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Permanent
pe parcursul anului şcolar

Septembrie a fiecărui an
şcolar
Anual
Ocazional
Ocazional

August 2019

Responsabilități
Responsabilii comisiilor metodice
Cadrele didactice
Cadrele didactice

Directorul unităţii, consilier educativ
Consilier educativ
Consilier educativ
Diriginţi, consilier educativ

Director adj.
C.A.
Director Adj.,Cons. Reprezent. Al
părinţilor
Director Adj.
C.A.
Director Adj.
Psiholog școlar
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e. extinderea sistemului de alarmare şi securitate
(sistem de supraveghere video şi alarmare);
f. dezvoltarea fondului de carte al bibliotecii;
g. amenajarea cabinetelor de lb. şi lit. Română,
matematică, ştiinţe sociale, geografie, laboratoarelor
de biologie, fizică şi chimie cu material didactic
h. asigurarea unui confort fizic şi psihic pentru
elevi şi profesori prin reabilitarea termică a şcolii
izolaţie interioară şi exterioară;
i. amenajarea spaţiului ambiental din interiorul şi
exteriorul şcolii;

Director Adj.

Director Adj.
Bibliotecar
Director Adj.

Director Adj.
Director Adj.
Director Adj.
Director Adj.

a. achiziţionarea de soft educaţional;
b. extinderea reţelei de internet;
Amenajarea clubului elevilor

Resurse umane

Atragerea de sponsorizări pentru organizarea de
excursii
1. Organizarea echipelor de lucru
a. numirea şefilor de catedre şi a celorlalte comisii;
b. alegerea membrilor C.A.;
c. avizarea planurilor de lucru ale comisiilor sus
menţionate;
d. elaborarea planului de şcolarizare şi încadrare
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Permanent

Director adj.

August 2019

Directorul unităţii

Lunar

Directorul educativ

Septembrie 2018

Director
Director Adj. ,C.A.

Sept.2018
Oct.2018
Noi. 2018

Director Adj. ,C.P.
Director Adj.
Director
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2017 – 2018;
e. identificarea şi participarea la programe
educaţionale naţionale şi internaţionale;
2. Sprijinirea dezvoltării profesionale
a. informare despre oferte de formare, alte cursuri;
b. participarea la cursuri de formare organizate de
C.C.D, I.S.J., universităţi;
c. organizarea de activităţi la nivelul catedrelor
privind metode, tehnici de predare, evaluare obiectivă
şi unitară;
3. Asigurarea unui climat care să favorizeze
comunicarea şi dezvoltarea personală
a. consultanţă în vederea utilizării programelor
AeL;
b. formare în vederea utilizării TIC în lecţii.
c. organizarea de activităţi care să implice
comunicarea între toţi partenerii procesului instructiveducativ: elevi, profesori, părinţi – ore de consiliere,
concursuri, serbări, excursii
d. implicarea în viaţa socială a şcolii (festivităţile
de deschidere şi încheiere a anului şcolar, predarea
cheii, Ziua de 1 Decembrie, 1 Martie, 8 Martie, 1
Iunie, Ziua porţilor deschise)
e. Organizarea şi supravegherea activităţilor
extracurriculare de către cadrele didactice
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Febr.2019

Director Adj., C.A.

Permanent

Director Adj.
Responsabil formare continuă

Permanent

Responsabil formare continuă
Cadrele didactice
Responsabilii de comisii şi catedre

Permanent

Director Adj.

Sept.2018
Permanent

Director
Director adj.
Cadre didactice

Pe tot parcursul anului

Colaborare cu ing.sistem CEB

Permanent

Cadre didactice

Lunar

Director
Consilier educativ
Diriginți

Oct.2018
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Relația cu
comunitatea

Dec. 2018
1. Coordonarea relaţiilor cu reprezentanţii
comunităţii locale
a. îmbunătăţirea bazei de date referitoare la persoane
şi servicii de contact pentru sprijinirea activităţilor
Permanent
şcolii
b. iniţierea unor activităţi pentru comunitate (Colinde
la biserică, primărie, agenţi economici, activităţi
pentru copii defavorizaţi, activităţi de ecologizare,
parteneriate);
Permanent
c. colaborarea pe teme educaţionale şi de strategii
didactice cu şcoli partenere;
2. Reactualizarea Asociației părinților
a. diversificarea parteneriatului părinţi – profesori în Permanent
educaţia copiilor prin activităţi comune, informări,
mese rotunde pe teme de educaţie, lectorate
3. Consiliul elevilor
Permanent
a. implicarea elevilor în viaţa şcolii şi în activităţi
extraşcolare
4. Încadrarea tradiţiilor şcolii în manifestările
tradiţionale ale comunităţii
Permanent
a. promovarea şi prezentarea activităţilor şcolii în
comunitate.
Avantajele ţintei strategice şi activităţilor propuse sunt:
- Petrecerea timpului liber al elevilor într-un mod util şi plăcut;
- Cunoaşterea mai bine a elevilor de către cadrele didactice;
- Atragerea elevilor spre unitatea şcolară;
- Reducerea abandonului şcolar.
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Director
Cadre didactice, consilier proiecte şi
programe educative
Director
Director adj.
Cons. proiecte şi programe educative
Director adj.
Cons.reprez. al părinţilor
Consilier proiecte şi programe

Director adj.

Cadrele didactice
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ŢINTA STRATEGICĂ 4
Creşterea calităţii actului managerial și elaborarea de standarde de predare şi evaluare în vederea creşterii performanţelor şcolare în rândul
elevilor
Domenii

Acţiuni propuse
1.Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de
politică educaţională elaborate extern şi intern
(M.E.N.C.Ș, I.S.J.HD)
a. punerea la dispoziţia cadrelor didactice a
acestor documente în biblioteca şcolii cât şi în
dosarul metodic al fiecărei catedre;
b. implementarea lor prin planurile specifice ale
catedrelor, comisiilor de specialitate.

Curriculum

Responsabilităţi

Termen

2. Creşterea eficienţei demersului educaţional
a. asigurarea pregătirii metodice pentru lecţii
reflectată în schiţele de plan pentru toate cadrele;
b. construirea proiectelor de evaluare unitar pe
an de studiu şi obiect de învăţământ;
c. construirea ofertei educaţionale pentru anul
2016 – 2017 pe baza studierii pieţei educaţionale,
a cererii, a planului cadru;
d. prezentarea ofertei educaţionale în catedră,
aprobarea de către C.A.;
e. stabilirea C.D.L. pentru anul şcolar 2016 –
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10.09.2018

Bibliotecară

1.10.2018
Responsabilii comisiilor metodice

Permanent
Monitorizare prin asistenţe şi
interasistenţe la ore
Cadrele didactice

La începutul fiecărui
semestru

Responsabili de catedră
Cadre didactice

Ianuarie 2019

Responsabili catedre
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2017

Februarie 2019/ Martie
2019
1.10.2018

a. teste de evaluare iniţială în vederea
identificării performanţelor elevilor;

10.10.2018

b. elaborarea de standarde de performanţă.

Resurse financiare şi
materiale

Consil. de administrație
Comisia curriculum
Responsabilii catedrelor şi comisiilor
metodice
Cadrele didactice

1. Asigurarea bazei materiale necesare
desfăşurării procesului instructiv-educativ în
condiţii moderne
a. asigurarea elevilor cu manuale aprobate,
distribuirea manualelor;
b. informatizarea bibliotecii şi actualizarea
ofertei de carte cu carte de literatură pentru elevi şi
de specialitate pentru cadre;
c. dotarea centrului de informare şi
documentare;
d. amenajarea cabinetelor de lb. şi lit. română
,matematică , ştiinţe sociale geografie,
laboratoarelor de biologie, fizică şi chimie cu
material didactic
e. reamenajarea cancelariei
f. construirea unei săli de sport
a. identificarea de resurse materiale pentru
susţinerea unui învăţământ de performanţă
b. săli de clasă şi laboratoare dotate pentru
învăţământul de performanţă
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13.09.2018
permanent

Diriginţi
Bibliotecară
Bibliotecară
Director adj.

Septembrie 2018
Director adj.
Septembrie 2018
Director adj

Permanent

Director adj.
Responsabili comisii metodice
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1. Asigurarea consultanţei didactice şi
educaţionale prin asistenţe la ore şi activităţi
demonstrative
a. asistenţele la ore vor urmării prin lecţie din
punct de vedere formativ – informativ dezvoltarea
proceselor intelectuale, centrarea pe elev a
proceselor predare-învăţare şi practicarea unor
strategii didactice interactive;
Resurse umane

b. asistenţele şi interasistenţele vor urmării
centrarea pe elev a demersului didactic, utilizarea
unor strategii interactive şi inductive, învăţarea
prin cooperare, formarea competenţelor cheie
pentru educaţia permanentă
a. cadre didactice de elită;
b. identificarea elevilor capabili de performanţă;
c. formarea de grupe de elevi pe an de studiu în
vederea pregătirii pentru performanţă.

Conform graficului
Conform graficului

Director adj.
în cadrul orelor de asistenţă anunţate şi
neanunţate conform graficului de asistenţă

Responsabilii comisiilor metodice; grafic
la fiecare catedră

Permanent

Responsabili comisii metodice

10.10.2018
Permanent
Permanent

Relaţia cu Comunitatea

1. Proiectarea demersurilor necesare pentru
realizarea dezvoltării instituţionale
a. păstrarea şi îmbogăţirea elementelor
valoroase din tradiţia educaţională a şcolii şi
promovarea lor în afara şcolii prin organizarea de
activităţi demonstrative la clasă, schimb de
experienţă
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Permanent

Director adj.
DiriginţiiProfesorii
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a. sondarea pieţei educaţionale prin vizite la alte
şcoli generale, la licee din localitate şi zonă;
b. sensibilizarea factorilor decizionali (primărie,
comitet de părinţi, O.N.G.-uri ) în vederea
susţinerii unui învăţământ axat pe înaltă
performanţă

Ian. 2019

Director adj.
Cadrele didactice

Pemanent

ŢINTA STRATEGICĂ 5
Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare – învăţare și sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi şi susţinuţi de familie în
vederea ameliorării rezultatelor şcolare.
Domenii

Curriculum

Acţiuni propuse

Termen

a. cursuri de formare pentru lucrul în echipă;
b. programe educaţionale care să implice lucrul
în echipe mixte elevi – profesori;
c. învăţare prin artă;
d. competiţii sportive.

Permanent

Elaborarea unor CDL-uri care să prezinte interes
pentru elevii puţin motivaţi

Mai 2019

Efectuarea de ore pentru pregătirea suplimentară
în scopul îmbunătăţirii rezultatelor şcolare
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Responsabilităţi
Resp.comisii metodice
consilier proiecte şi programe
Prof Bădilă C..
Directorul unitatii, comisia CDL, catedra
tehnica
Comisia CDL

Lunar
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a. identificarea de resurse pentru participarea
elevilor şi cadrelor didactice la diverse proiecte în
care şcoala este implicată

Permanent

Resurse financiare şi
materiale

Resurse umane

Directorul unităţii
Contabilul şef
Consiliului reprezentativ al părinţilor

Acordarea de sprijin financiar (burse sociale) şi
material (fondul şcolii)

Anual

a. formarea în domeniul managementului de
proiect;
b. întâlniri informale între cadrele didactice din
şcoală care să faciliteze schimbul de opinii;
c. participarea la proiecte
d. participarea la competiţii sportive

Permanent

Director Adj.
Consilier proiecte şi programe

Permanent

Cadre didactice
Prof.Oțoi V.

Perfecţionarea cadrelor didactice în atragerea
interesului elevilor pentru şcoală

Relaţia cu Comunitatea

Director adj.
Consiliul de adminstraţie

Lunar

a. stabilirea şi continuarea parteneriatelor cu
şcoli din zonă şi din ţară;
b. identificarea de parteneri şi de sponsori în
vederea derulării proiectelor;
c. înfiinţarea unei publicaţii cu caracter periodic
la nivelul unităţii şcolare

Permanent
Trimestrial
Permanent

Directorul unităţii
Responsabilul cu perfecţionarea,
Directorul educativ
Cons.proiec.progr.
Cadre didactice
Director Adj.
Cadre didactice
Director, responsabili de comisii metodice
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Informarea Consiliului local şi a Primăriei
Municipiului Lupeni despre situaţia elevilor
proveniţi din familii dezorganizate

Septembrie şi februarie a
fiecărui an şcolar

Directorul unităţii
Directorul educativ, diriginţii claselor

Avantajele ţintei strategice şi activităţilor propuse sunt:
- Sporirea interesului elevilor ce provin din familii cu venituri mici sau dezorganizate pentru şcoală;
- Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare;
- Reducerea abandonului şcolar;
- O mai bună orientare profesională a elevilor.
3.2.

Resurse

Nr.
Domeniul
crt.
1.

PLAN OPERAŢIONAL pe anul şcolar 2018-2019

Obiective
specifice

Curriculum
Asigurarea
implementării
legislaţiei în
vigoare/ noilor
programe

Activităţi propuse

Umane

Diseminarea şi consilierea
în domeniul noilor acte
normative.

Echipa
managerială

Monitorizarea aplicării
noului cadru normativ şi a

Directori

Timp
Septembrie –
Octombrie 2018

Indicatori /
Materiale
Ordine
M.E.N.C.S.

standarde de
realizare
Adrese primite în
școală.
Materiale prezentate la
şedinţa CP.

Șefi de catedre
92

octombrie 2018

Grafic de control
și îndrumare

Fișe asistențe la ore
Procese verbale control

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
Liceul Tehnologic Lupeni

Resurse

Nr.
Domeniul
crt.

Obiective
specifice

Activităţi propuse

Umane

Timp

curriculum-ului în catedre
și comisii metodice.

Asigurarea
calităţii activităţii
didactice

Monitorizarea realizării
proiectării didactice şi a
planificărilor
calendaristice pe unităţi
de învăţare.

Indicatori /
Materiale

standarde de
realizare

intern

Directori

Octombrie 2018

Șefi de catedre

Curriculum-ul;
standarde de
pregătire
profesionala;
Planuri cadru

Planificări
calendaristice conform
noilor orientări
curriculare
Documente realizate
corect

Valorificarea experienţelor Directori
pozitive şi diseminarea
Șefi de catedre
exemplelor de bune
practici în cadrul
asistențelor la ore.

Grafic control
intern

Planuri
manageriale şi
rapoarte de
activitate ale
catedrelor și
comisiilor
metodice

Rapoarte de activitate

Derularea inspecţiilor în
vederea monitorizării
calităţii activităţii
didactice

Grafic unic de
îndrumare şi
control al
Liceului
Tehnologic
Lupeni

LEN 1 din 2011
actualizată

Gradul de realizare în
proporţie de 95% a
asistențelor la ore

Directori
Șefi de catedre

93

Calificative acordate
de bine şi foarte bine
Plan de măsuri
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Resurse

Nr.
Domeniul
crt.

Obiective
specifice

Activităţi propuse

Umane

Timp

Indicatori /
standarde de
realizare

Materiale

operaţional

Stimularea
predării centrată
pe formarea de
competenţe

Validarea rapoartelor de
autoevaluare a unităţilor
de învăţământ profesional
şi tehnic

Comisia CEAC

Octombrie –
Noiembrie 2018

Corelarea planului de
şcolarizare pentru
învăţământul profesional
si tehnic cu calificările
solicitate de piaţa locală si
regionala a forţei de
muncă, precum si cu
interesele şi aspiraţiile
elevilor.

Director

Decembrie 2018 PLAI 2014 2020

Monitorizarea
programelor din şcoală
prin care se asigură
dobândirea de competenţe
minimale de utilizare a
calculatorului

Director

Folosirea cabinetelor de
informatizare deschise

Directori adj.

O.M.E.C.I. nr
6308/2011

Plan de
şcolarizare 20192020

Directori adj.

Oct 2018 –
aprilie 2019

O.M.E.C.I.
4846/2011

Directori

Conform

Soft-uri
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Raportul de
validare/Procedura
inspecției pentru
validarea rapoartelor
de autoevaluare
Implementarea
măsurilor PLAI în
proporţie de 80%
Crearea unei reţele
eficiente de
monitorizare a
implementării
măsurilor PLAI

95% din elevi au
competenţe în TIC

CDI

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
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Resurse

Nr.
Domeniul
crt.

Obiective
specifice

Organizarea şi
desfăşurarea
examenelor
naţionale

Activităţi propuse

Umane

Timp

Indicatori /
Materiale

tuturor disciplinelor (softuri educaţionale,
programul AEL, etc.)

Șef de catedră
informatică

programului

educaţionale

Diseminarea informaţiilor
cu privire la metodologiile
de desfăşurare şi
organizare a examenelor
naţionale în CP

Director

Datele stabilite
prin calendarele
examenelor

Alocare de
fonduri bugetare;

Directori adj.

standarde de
realizare

Rapoarte de activitate
Procese verbale,
grafice, statistici
Subiecte propuse de
CNCEIP parcurse
ritmic
Rezultatele obţinute la
simularea examenelor

Organizarea examenelor
naţionale în conformitate
cu metodologiile şi
procedurile elaborate de
M.E.N.C.S..

Comisiile numite
prin decizie ISJ

Conform
calendarelor

Organizarea simulărilor
Organizarea şi
desfăşurarea
olimpiadelor

Realizarea unei bănci de
date privind rezultatele
elevilor la olimpiadele şi

Șefi de catedre

95

decembrie 2018

Consumabile
Fonduri pentru
plata comisiilor

98% dintre elevi
absolvenţi participa la
examenele naţionale

Fonduri pentru
deplasări

Procente de
promovabilitate - 50%

Softuri

Realizarea bazei de
date pe ultimii 3 ani în
proporţie de 100%

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
Liceul Tehnologic Lupeni

Resurse

Nr.
Domeniul
crt.

Obiective
specifice
şcolare / centrele
de excelenta

Activităţi propuse

Umane

Timp

Indicatori /
Materiale

standarde de
realizare

concursurile şcolare ;
Stabilirea echipelor de
cadre didactice
competente pentru
pregătirea loturilor
olimpice judeţene pe
specialităţi.

Director

Organizarea etapelor
şcolare, locale și judeţene
ale concursurilor şcolare

Director

noiembrie 2018

Metodologii şi
OMENCS

Premii şi menţiuni la
etapele județene şi
interjudeţene la
sfârşitul anului şcolar

decembrie
2018-mai 2019

Regulamente,
metodologii

Număr cu 15% mai
mare de elevi
participanţi

Directori adj.

Șefi de catedre

Consumabile,
logistica
necesară
Adrese către
unităţi

Colaborarea cu Consiliul
Local, O.N.G.-uri şi alte
instituţii în vederea
recompensării elevilor şi
cadrelor didactice cu
rezultate deosebite

Director
Directori adj.
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martie-iunie
2019

Număr de elevi
promovaţi la fazele
superioare mai mare cu
15%

Fonduri necesare
pentru premierea
elevilor

Număr de elevi şi
cadre didactice
premiate

Contractede
sponsorizare

Cuantumul premiilor
Nr. de elevi beneficiari
de tabere/excursii
interne şi

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
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Resurse

Nr.
Domeniul
crt.

Obiective
specifice

Activităţi propuse

Umane

Timp

Indicatori /
Materiale

standarde de
realizare
internaţionale

Asigurarea
egalităţii de şanse
şi a accesului la
educaţie

Colaborarea cu massmedia în vederea
popularizării rezultatelor
elevilor

Director

Asigurarea unui
învăţământ
nediscriminatoriu pentru
elevii proveniţi din rândul
minorităţilor

Director

Directori adj.

Directori adj.

conform
graficului de
desfăşurare

Statistici,
diplome

Număr cu 30% mai
mare de articole în
presă pe această temă

septembrie
2018-iunie 2019

Metodologii

Realizarea planului de
şcolarizare

Reprezentant
minorități

Regulament
Intern
ROFUIP
Broşuri de
informare

Facilitarea participării la
educaţie pentru elevii
proveniţi din categoriile
dezavantajate

Director
Directori adj.
Reprezentant
minorități

septembrie
2018-iunie 2019

Metodologii
Regulament
Intern
ROFUIP
Broşuri de
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Gradul de incluziune al
elevilor aparţinând
minorităţilor naţionale

Gradul de incluziune al
elevilor din medii
defavorizate
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Resurse

Nr.
Domeniul
crt.

Obiective
specifice

Activităţi propuse

Umane

Timp

Indicatori /
Materiale

standarde de
realizare

informare
Consilierea CPEAS pentru Director
optimizarea activităţii cu
Responsabil
elevii cu CES
comisie elevi
CES

Octombrie 2018
- iunie 2019

Regulament
C.P.E.A.S.

Decizii interne;
- fişa de atribuţii
semnată
- îmbunătăţirea
frecvenţei elevilor cu
abandon şcolar
-scăderea ratei de eşec
şcolar cu 20% la elevii
cu CES

2.

Elaborarea documentelor
Director
de diagnoză, planificare,
Directori adj.
Managementul Asigurarea unui
organizare şi controlresurselor
management
evaluare pentru anul şcolar Șefi catedre
umane
dinamic şi activ în
2016-2017.
condiţiile noilor
politici
educaţionale
Asigurarea consilierii
Director
manageriale prin
Directori adj.
schimburi de experienţă

98

Portofolii
septembrie octombrie 2018

Acte normative

Prezentare, validare,
aprobare, documente

Exemple de bună
practică

Portofolii
noiembrie 2018- Metodologii
iunie 2019
Proceduri

Număr de activităţi
derulate cu șefii de
catedră,
Gradul de
implementare a

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
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Resurse

Nr.
Domeniul
crt.

Obiective
specifice

Activităţi propuse

Umane

Timp

Indicatori /
Materiale

standarde de
realizare
cunoştinţelor dobândite

Organizarea,
implementarea,
dezvoltarea şi
funcţionarea
sistemului de
control
managerial

Diseminarea exemplelor
de bună practică prin
organizarea sesiunilor de
comunicării ştiinţifice

Director

Reactualizarea bazei de
date pe discipline şi
compartimente la nivel de
Liceu Tehnologic Lupeni

Director
Șefi catedre

februarie 2019

Constituirea şi asigurarea
funcţionării grupului de
lucru pentru monitorizarea
sistemului de control
managerial

Membrii
grupului de lucru
conform deciziei
Liceul
Tehnologic
Lupeni

Lunar conform
graficului

Crearea, actualizarea şi
funcţionarea procedurilor
operaţionale

Director

Lunar

Exercitarea auditului

Director

Consumabile

Număr de referate şi
comunicări

Softuri

Acurateţea şi
corectitudinea datelor
din tabelele realizate

Acte normative

Realizarea programului
de dezvoltare a
sistemului de control
managerial

aprilie 2019

Directori adj.

septembrie 2018

Consumabile

100% procese verbale
încheiate în şedinţele
de lucru

Directori adj.

Acte normative
Consumabile

Realizarea de
proceduri

Audit public

Realizarea in procent

Șefi catedre

99

Conform

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
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Resurse

Nr.
Domeniul
crt.

Obiective
specifice

Activităţi propuse
intern asupra tuturor
activităţilor derulate la
nivel de Liceu Tehnologic
Lupeni

Umane
Contabil șef.

Timp

Indicatori /
Materiale

planului de audit intern
intern

standarde de
realizare
de 100% a planului de
audit public intern
Întocmirea dosarelor
permanente pentru
toate misiunile de audit
intern derulate
Implementarea
recomandărilor
formulate de auditorii
interni

Formarea
personalului
didactic şi
didactic auxiliar

Analiza/diagnoza
resurselor umane şi
materiale ale sistemului de
învățământ de la Liceu
Tehnologic Lupeni
Dezvoltarea competențelor
psihopedagogice şi de
specialitate ale cadrelor
didactice

Director

Noiembrie 2018

Directori adj.
Șef comisie
perfecționare
profesională

Documentaţia
conform
metodologiei
Consumabile

Decembrie
2018- iunie
2019

Fonduri bugetare
pentru formare
Ofertele de
cursuri de
formare ale CCD

Elaborarea şi diseminarea
ofertei de formare a CCDului

Număr de cursuri de
formare
Gradul de
implementare a
informaţiilor dobândite
Ofertarea de cursuri
centrate pe nevoile
identificate la nivel de
unitate de învăţământ
Participarea în
proporţie de 70% a

100

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
Liceul Tehnologic Lupeni

Resurse

Nr.
Domeniul
crt.

Obiective
specifice

Activităţi propuse

Umane

Timp

Indicatori /
Materiale

Organizarea perfecţionării
periodice odată la cinci ani

standarde de
realizare
cadrelor didactice

Organizarea de cursuri de
formare în colaborare cu
C.C.D.
Asigurarea fluxului
informaţional

Operaţionalizarea
şi eficientizarea cu catedrele și comisiile
comunicării intra metodice
şi
interinstituţionale Gestionarea eficientă a
situaţiilor conflictuale din
unităţile de învăţământ cu
respectarea normelor
legale în vigoare

Director
Directori adj.
Șefi catedre

anul şcolar
2018-2019

Registrul de
intrări-ieşiri al
Liceu
Tehnologic
Lupeni

Comunicare periodică
constantă, eficientă şi
temporizată

Acte normative

Reducerea cu 70% a
sesizărilor şi
reclamaţiilor privind
respectarea
reglementărilor în
vigoare

Rapoarte

Număr de rapoarte
Calificative/concluzii
rezultate
Reactualizarea eficientă a
paginii web a Liceu
Tehnologic Lupeni

Pagina web a
Liceu
Tehnologic
101

Număr de mesaje
postate

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
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Resurse

Nr.
Domeniul
crt.

Obiective
specifice

Activităţi propuse

Umane

Timp

Indicatori /
Materiale
Lupeni, acte
normative în
format electronic
şi tipărite

Planificarea
necesarului de
resurse umane

Recrutarea şi
selecţia de
personal
(didactic, didactic
auxiliar şi
nedidactic)
Evaluarea,

Verificarea modului de
realizare a încadrărilor
după mişcarea
personalului didactic 2018

Director

Acoperirea schemelor de
încadrare cu precădere cu
personal calificat

Director

Actualizarea statului de
funcţii al Liceu
Tehnologic Lupeni

Director

Reactualizarea deciziilor
de titularizare în unităţile
de învăţământ al căror
denumire s-a schimbat

Director

Evaluarea anuală a

Director

Directori adj.

Directori adj.

septembrie 2018 Logistică, baze
de date
preexistente

Număr de accesări
Acurateţea
informaţiilor postate
Date statistice

Septembrie
2018

Metodologii
MENCS

Ocuparea posturilor în
proporţie de 100% cu
personal didactic
calificat

Octombrie 2018

Consumabile
State de funcţii

Întocmirea statelor de
funcţii în proporţie de
100%

decembrie
2018-februarie
2019

Metodologii
Consumabile

Număr de decizii
emise

septembrie-

Fişe de evaluare

Evaluarea tuturor

Secretar șef.

102

standarde de
realizare

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
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Resurse

Nr.
Domeniul
crt.

Obiective
specifice
promovarea şi
recompensarea
personalului

3.
Resurse
materiale şi
financiare

Asigurarea
resurselor
financiare şi
materiale din
unitatea școlară

Activităţi propuse

Umane

cadrelor didactice

Timp
octombrie 2018

Indicatori /
Materiale
Adeverinţe

standarde de
realizare
profesorilor
99% calificative de
foarte bine

Organizarea concursurilor
pentru ocuparea posturilor
vacante

Director

Organizarea sesiunilor de
acordare a gradațiilor de
merit și distincțiilor pentru
toate categoriile de
personal

Director
Membrii CA

Realizarea bugetului
propriu de venituri şi
cheltuieli

octombrie 2018

Metodologii

mai 2019

Consumabile

conform
calendarelor

Metodologii

Ianuarie –
februarie 2019

Director
Avizarea bugetelor de
Ianuarie –
venituri şi cheltuieli pentru
februarie 2019
unitatea școlară
Compartimentul
financiar contabil SeptembrieCentralizarea dosarelor
privind bursele/subvenţiile
octombrie 2018
pentru elevi
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Ordonanţa
34/2006
actualizată
Hotărâri de
guvern
Proceduri

Ocuparea prin concurs
a posturilor vacante
Distribuirea în
proporţie de 100% a
locurilor existente la
Liceu Tehnologic
Lupeni
Funcţionarea optimă a
tuturor
compartimentelor
Corelarea cu nevoile
unităţii şi a comunităţii
Creşterea cu 50% a
numărului de elevi
beneficiari de burse şu
subvenţii

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
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Resurse

Nr.
Domeniul
crt.

Obiective
specifice

Activităţi propuse

Umane

Timp

Indicatori /
Materiale

Organizarea licitaţiilor
pentru diverse categorii de
achiziţii şi lucrări

Septembrie
2018 – august
2019

Raport eficient între
preţ/calitate/cantitate

Monitorizarea modului de
utilizare a fondului alocat
pentru investiţii

lunar

Sondaje

Colaborarea cu ordonatorii
de credite (MENCS,
Consiliul Judeţean,
Consiliile Locale)

trimestrial

Rapoarte
Adrese

Încheierea contractelor de
Gestionarea
închiriere
eficientă a
fondurilor proprii Emiterea facturilor

lunar
Creşterea
profitabilităţii
veniturilor
extrabugetare

Urmărirea încasărilor
Alocarea eficientă a
fondurilor
Asigurarea
necesarului de
manuale

standarde de
realizare

Achiziţionarea manualelor
şcolare pentru
învăţământul obligatoriu ;
- evidenţa manualelor
şcolare din unităţile de

Comisia de
achiziţie a
manualelor
şcolare de la
nivelul Liceu
Tehnologic
104

Catalogul
septembrie2018- manualelor
august 2019
şcolare pentru
învăţământul
preuniversitar ;

Fondul de carte
respectarea
metodologiei în
vigoare de către
unitatea școlară

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
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Resurse

Nr.
Domeniul
crt.

Obiective
specifice

Activităţi propuse
învăţământ ;

Umane

Timp

Lupeni

4.

Relaţii
comunitare

Director
Prof. resp.
imagine

Promovarea
imaginii pozitive
instituţionale şi de
sistem
Monitorizarea imaginii
Prof.
instituţiei in presa locala si imagine
centrala şi implementarea
unor
masuri corespunzătoare de
ameliorare pe baza
rezultatelor
monitorizării

Elaborarea unui proiect de
analiză a modului în care
este reflectat învăţământul
preuniversitar hunedorean
în mass-media centrală şi

Director
Prof.
imagine
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Materiale

standarde de
realizare

fondurile alocate
pentru
completarea
stocurilor de
manuale şcolare

- comunicarea eficientă şi
stabilirea unui calendar al
achiziţiei de manuale
şcolare
Menţinerea relaţiilor
permanente cu presa

Indicatori /

Conform
graficului

resp.

Zilnic prin
revista presei

resp.

Sem. II

-

5 comunic. de presă pe
lună

ziare, reviste la Revista presei
care
Liceu Realizarea unui plan de
măsuri ameliorativ
Tehnologic
Lupeni
este
abonat
computer
cu
conexiune
internet pentru
ediţiile on-line
ale publicaţiilor
Documente
propuse
pentru mediatizare
logistică,
Nr. unit. şc. cu pagina
informări
WEB

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
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Resurse

Nr.
Domeniul
crt.

Obiective
specifice

Activităţi propuse
locală
Actualizarea
reglementărilor interne cu
privire la aplicarea
practică a prevederilor
Legii nr.
544/2001actualizată 2016
privind liberul acces la
informațiile de ineres
public

Creşterea
calităţii şi
eficienţei
sistemelor de
educaţie şi de
formare

Promovarea şi derularea
proiectelor iniţiate de
Comisia Europeană prin
A.N.P.C.D.E.F.P.:
1.POCU
2.Erasmus + (program
comunitar de cooperare
transnaţională în domeniul
formării profesionale a
forţei de munca)
Grundtvig (educaţia
adulţilor
3.Promovarea proiectelor
iniţiate de Delegaţia

Umane

Director

Timp

Octombrie 2018

Indicatori /
Materiale

- logistică;
- legislație
specifică

Directori adj.

standarde de
realizare
Note informative ale
insp. şc.
Mesaje de înștiințare a
insp. resp. imag.

Director
Prof. resp.
proiecte de
cooperare
europeana

Octombrie
2018-

Ghiduri de
evaluare

- Mai 2019
Manuale de bune
practici

Număr cu 10% mai
mare de proiecte
depuse
Elevi cuprinşi cu 10%
mai mulţi în acţiunile
Erasmus +

Conform
calendarului
European
Director
106

Număr cu 10% mai
mare de proiecte

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
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Resurse

Nr.
Domeniul
crt.

Obiective
specifice

Activităţi propuse
Comisiei Europene la
Bucureşti:
Steluţe pentru Europa”,
„Europa la liceu”, „Spring
day”, „My Europe” etc.

Facilitarea
accesului
pentru toţi la
sistemele de
educaţie
şi formare
profesională

Deschiderea
sistemelor de
educaţie şi
formare

Umane

Timp

Prof. resp.
proiecte de
cooperare
europeana

Conceperea unor
programe comune ale CDI
–urilor şi comunităţilor
locale

Director

Monitorizarea
programelor şi proiectelor
extraşcolare

Director

Indicatori /
Materiale

depuse
Ghiduri de
evaluare

Abilităţi în utilizarea
TIC

Manuale de bune
practici

Abilităţi metodologice
şi sociale observabile
în activitatea cotidiană

Conform
programelor
comune

Logistică şi
fonduri MENCS

CDI funcţionale

Conform
calendarului

Ghiduri de
evaluare

Creștere cu 10% a

Directori adj.

Director ed.

Manuale de bune
practici
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standarde de
realizare

Număr de proiecte
curriculare şi Crosscurriculare derulate
prin CDI

numărului de elevi/
cadre didactice
implicate

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
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Resurse

Nr.
Domeniul
crt.

Obiective
specifice
profesională spre
mediul
social, economic
şi cultural, spre
societate

Colaborarea cu
CLDPDFP in
vederea
optimizării
activității
învățământului
profesional si
tehnic

Activităţi propuse

Umane

Consolidarea relaţiilor de
colaborare dintre
instituţiile de educaţie şi
formare profesională,
agenţi economici,
societate în general

Director

Gestionarea activităţii
CLDPSFP, ca O.N.G.

Director

Șef comisie
perfecționare
profesională

Timp
Conform
calendarului

Indicatori /
Materiale
Ghiduri de
evaluare

Manuale de bune
practici

Semestrial

PLAI
PAS

standarde de
realizare
100% parteneriate
încheiate cu agenții
economici pentru
derularea practicii
profesionale

Cel puțin 2 întâlniri
semestriale

Metodologii,
îndrumare
Validarea documentelor
de planificare PRAI şi
PLAI, respectiv a planului
de şcolarizare pe anul
2019-2020

Membrii
CLDPS
Șefi catedre și
comisii metodice

Decembrie 2018 Regulamentul
Intern
CLDPSFP
PRAI
PLAI
PAS
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Concordanţa dintre
Planul de şcolarizare şi
recomandările
PRAI/PLAI.
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3.3.
Nr crt
1

Clasa
9A

2

9B

3
4

9C

9D

PLANUL DE ŞCOLARIZARE 2018 – 2019

Forma învăţ.
liceu zi

Filieră/profil/domeniu/calificare
Filierea:Tehnologică,profil servicii,Domeniul de pregatire de bază :Turism si
alimentaţie, Domeniul de pregătire generală:Turism,Calificarea:Tehnician în turism
profesionala Domeniul de pregatire de bază :Mecanică,Domeniul de pregătire generală:Mecanică
de motoare,Calificarea: Mecanic auto
profesionala Domeniul de pregatire de bază :Electromecanică, Domeniul de pregătire
generală:Electromecanică maşini,utilaje ,instalaţii, Calificarea:Electromecanic utilaje
şi instalatii industriale
profesionala- Domeniul de pregatire de bază : Electronică automatizări, Domeniul de pregătire
DUAL
generală Electronică automatizări, Calificarea:Electronist aparate echipamente
profesionala- Domeniul de pregatire de bază :Turism si alimentaţie, Domeniul de pregătire
DUAL
generală:Alimentație, Calificarea:Ospătar(chelner)vânzător în unități de alimentație
liceu seral
Filierea:Tehnologică,profil tehnic,Domeniul de pregatire de bază
:Mecanică,Domeniul de pregătire generală:Prelucrări la rece,Calificarea:Tehnician
prelucrări mecanice
liceu zi
Filierea:Tehnologică,profil servicii,Domeniul de pregatire de bază :Turism si
alimentaţie, Domeniul de pregătire generală:Turism,Calificarea:Tehnician în turism

Diriginte
POPA-NICA LOREDANA
MIHĂIASA ROMEO ȘOFRON
POPESCU ALIN CRISTIAN

CÂRLAN NICOLETA ADRIANA

TĂRĂU FLOARE

5

9E

6

10A

7

10B

profesionala

Domeniul de pregatire de bază :Mecanică,Domeniul de pregătire generală:Mecanică
de motoare,Calificarea: Mecanic auto

PERCA MINODORA ELIS

8

10C

profesionala

FURDUI DANIELA

10D

profesionala

10E

liceu seral

Domeniul de pregatire de bază :Electromecanică, Domeniul de pregătire
generală:Electromecanică maşini,utilaje ,instalaţii, Calificarea:Electromecanic utilaje
şi instalatii industriale
Domeniul de pregatire de bază :Turism si alimentaţie, Domeniul de pregătire
generală:Turism, Calificarea:Lucrător hotelier
Filierea:Tehnologică,profil tehnic,Domeniul de pregatire de bază

9
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10

11A

liceu zi

:Mecanică,Domeniul de pregătire generală:Prelucrări la rece,Calificarea:Tehnician
prelucrări mecanice
Filierea:Tehnologică,profil servicii, Calificarea:Tehnician în turism

11

11B

liceu zi

Filierea:Tehnologică,profil tehnic, Tehnician mecatronist

MATEESCU MARIN

12

11C

profesionala

ANDREI MIRELA

VELCEA FĂNEL

13

11D

liceu seral

Domeniul de pregatire de bază :Mecanică,Domeniul de pregătire generală:Mecanică
de motoare,Calificarea: Mecanic auto
Domeniul de pregatire de bază :Electromecanică, Domeniul de pregătire
generală:Electromecanică maşini,utilaje ,instalaţii, Calificarea:Electromecanic utilaje
şi instalatii industriale
Filierea:Tehnologică,profil tehnic,Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

14

11E

liceu seral

Filierea:Tehnologică,profil tehnic, Tehnician electromecanic

KADAR DIONISIE

15

12A

liceu zi

Filierea:Tehnologică,profil servicii, Calificarea:Tehnician în turism

CIUCU CRISTINA

16

12D

liceu seral

Filierea:Tehnologică,profil tehnic, Tehnician prelucrări mecanice

LUCA ELENA

17

12E

liceu seral

Filierea:Tehnologică,profil tehnic, Tehnician electromecanic

BOLOG VASILE

18
19

12F
13E

liceu seral
liceu seral

Filierea:Tehnologică,profil tehnic, Tehnician.în industria textilă
Filierea:Tehnologică,profil tehnic, Tehnician mecatronist

AMBRUȘ VERONICA
DIACONESCU GHIORGHIȚĂ

20
21

13F
1A

liceu seral
postliceal zi

Filierea:Tehnologică,profil tehnic, Tehnician electromecanic
Domeniul:Informatică,Administrator rețele locale și de comunicații

JULECĂTEAN DORINA
SZABO MIRELA

22

1B

Nivel secundar inferior-Modulul1

IASCU CARMEN ANGELA

23

2A

A doua
şansă
scoala de
maiştrii

Domeniul Mecanică, Maistru cazangerie, construcţii metalice şi sudură

LUCA ION

profesionala
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24

2B

25

3C

26

4C

A doua
şansă
A doua
şansă
A doua
şansă

Nivel secundar inferior-Modulul2

NAPĂU STOICA ANA ALINA

Nivel secundar inferior-Modulul3

ZOIA DORINA

Nivel secundar inferior-Modulul4

VASIU CONSTANȚA
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Activitatea

1. Participarea
cadrelor didactice la
examenele de
acordare a gradelor
didactice şi la cursuri
de formare

Obiective

o Asigurarea unui
personal didactic
calificat şi format
conform noilor
strategii;
o Promovarea
metodelor activ
participative centrate
pe elev şi utilizarea
mijloacelor moderne
de predare;
o Coordonarea
activităţii firmelor de
exerciţiu;

3.4.
PLANUL DE DEZVOLTARE 2018-2019
3.4.1. PROGRAMUL DE PREGĂTIRE A CADRELOR DIDACTICE
Resurse
Termen
Responsabilitate
Indicatori de
•
financiare şi mat.
realizare
•
umane
•
de informaţie
•
de timp
•
de autoritate şi putere
• Programe de formare şi
15.09.2018
Directorul unităţii,
Realizarea a cel putin
perfecţionare adecvate nevoilor
responsabilul cu
două ore deschise/
beneficiarilor.
perfecţionarea
catedră/semestru
• Cadre didactice titulare şi
100% realizarea
suplinitoare
informărilor metodice
• Cursuri de formare şi
şi de specialitate
programe pentm examenele
100% realizarea
de definitivat şi acordarea
inspecţiilor la ore de
gradelor didactice
către director/director
• Perioada desfăşurării
adjunct/șefii de
cursurilor şi examenelor
catedre ;monitorizarea
• Instituţii acreditate
CEAC; rapoarte şi
discuţii în legătură cu
desfăşurarea orelor
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Activitatea

Obiective

2. Promovarea şi
o Creşterea eficienţei
încurajarea
în planul proiectării;
activităţilor în echipă o Asigurarea unei
bune organizări şi
coordonări a
activităţii;
o Realizarea
proiectelor interne şi
internaţionale.

3. Consilierea
personalului didactic
în vederea realizării
obiectivelor din
planul de dezvoltare

o Implicarea tuturor
cadrelor
didactice în realizarea
obiectivelor planului
de dezvoltare
o Dezvoltarea
abilităţilor de
comunicare între cadre
didactice şi managerii

Resurse
•
financiare şi mat.
•
umane
•
de informaţie
•
de timp
•
de autoritate şi putere
• Spaţii de desfăşurarea a
activităţii;
• Cadre didactice constituite
în echipe;
• Documentaţia necesară
întocmirii dosarelor pe
comisii şi pentru realizarea
proiectelor;
• Timpul necesar întocmirii
documentelor.

• Spaţiul de desfăşurare a
întrunirilor
• Managerii şcolii,
membrii consiliului de
administraţie
• Programul întrunirilor timpul
precizat în program
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Termen

Responsabilitate

Semestrial
şi conform
termenelor
precizate de
forurile
superioare

Directorul unităţii şi
responsabilii de arii
curriculare, comisii
şi echipe de proiect

Lunar
începând cu
octombrie
2018

Directorul unităţii,
membrii consiliului
de administraţie

Indicatori de
realizare

100% întocmirea
comisiilor de lucru
100% constituirea
echipei pentru proiecte
interne şi echipei pentru
proiecte internaţionale
100% întocmirea
documentelor fiecărei
arii curriculare şi ale
activităţilor desfăşurate
100% întocmirea
planurilor manageriale
100% realizarea și
respectarea
programului întrunirilor
și a documentelor de la
întruniri
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3.4.2. PROGRAMUL DE REABILITARE / DOTARE
Resurse
Activitatea
Obiective
Termen
Responsabilitate
• financiare şi mat.
• umane
•
de informaţie
•
de timp
•
de autoritate şi putere
1. Dezvoltarea bazei ■ dotarea atelierelor, • sponsorizări, fonduri de la
Primăria
materiale cu prioritate laboratoarelor, sălilor nivel local sau naţional,
directorul unităţii,
pentru meseriile
de sport şi a unui
spaţiile existente,
administratorul,
solicitate pe piaţa
spaţiu pentru
materiale şi echipamente
muncii
organizarea unei
necesare dotării
expoziţii cu lucrări ale • personal care să efectueze
elevilor
■ finalizarea
laboratorului
destinat firmelor de
exerciţiu
■ achiziţionarea de
noi volume pentru
bibliotecă

• lucrări de amenajare şi
reparaţii
• planuri de reparaţii,
proiecte de finanţare,
programe de lucru
• timp conform unui
program
• Consiliul local, agenţi
economici, Ministerul
Educaţiei şi Cercetării
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1 sept 2018

Consiliul de
administraţie,
responsabilii de
ateliere şi
laboratoare,
bibliotecara.

Indicatori de
realizare

100% existența
Planurilor de
acţiune
100% existența
Rapoartelor de necesităţi

100% constituirea
echipelor de lucru
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Activitatea

2. Amenajarea unui
club pentru elevi

Obiective

• Lucrări de amenajare
şi dotare a sălii de
discotecă în scopul
funcţionării unui club
al elevilor
• Asigurarea spaţiului
în care elevii să-şi
desfăşoare activităţile
extracurriculare

Resurse
• financiare şi mat.
• umane
•
de informaţie
•
de timp
•
de autoritate şi putere
• Fonduri locale, din
proiecte de finanţare,
sponsorizări, donaţii,
• Echipament necesar
desfăşurării activităţilor
• Personal care efectuează
lucrările necesare
• Planuri de lucru, proiecte
• Timpul limită elaborării
proiectelor
• Consiliul local, agenţi
economici, Ministerul
Educaţiei Naţionale
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Termen

Responsabilitate

Indicatori de
realizare

Iunie 2019

Directorul unităţii,
echipa de proiecte,
directorul educativ

100% realizarea
documentaţiei de
proiect
100% realizarea
documentelor
contabile
100% realizarea
rapoartelor de
activitate
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Activitatea

3. Reabilitarea
spaţiilor de
învăţământ

Obiective

Resurse
• financiare şi mat.
• umane
•
de informaţie
•
de timp
•
de autoritate şi putere
• Păstrarea şi
• Fonduri locale, a
întreţinerea
comitetului de părinţi,
bazei materiale
extrabugetare
• Reparaţii curente la • Materiale şi echipamente
centrala termică,
necesare activităţilor
instalaţia termică,
• Personal muncitor
garduri,terase,geamuri • Planuri şi programe de Lucru
• Zugrăvirea şi
•Perioada vacanţelor elevilor
parchetarea sălilor,
•Consiliul local, Comitetul
unde este nevoie
de părinţi
• Reparaţii geamuri
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Termen

30.09.2018

Responsabilitate

Directorul unităţii,
administratorul,
contabilul şef

Indicatori de
realizare

100% realizarea
documentaţiei de
proiect
100% realizarea
documentelor
contabile
100% realizarea
rapoartelor de activitate
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Activitatea

1. Adaptarea
curriculum-ului
şcolar la cerinţele
agenţilor
economici şi la
nevoile de
dezvoltare
personală ale
elevilor

3.4.3. PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII
Obiective
Resurse
Termen
Responsabilitate
Indicatori de
•
financiare şi mat.
realizare
•
umane
•
de informaţie
•
de timp
•
de autoritate şi putere
o creşterea numărului
• analiza de nevoi
Ianuarie
Directorul unităţii,
100% existența
de elevi care se
• reprezentanţi de la Agenţia
2019
Consiliul de
documentelor
încadrează în muncă
de ocupare a locurilor de
administraţie
curriculare adaptate,
o creşterea numărului muncă, cadre didactice,
individualizate
elevilor care îşi
părinţi, elevi
100% existența
continuă studiile
• curriculum naţional,
programelor elaborate
o atragerea
programe şcolare,programe CDL
pentru şcoala de maiştri
absolvenţilor de clasa
• perioada proiectării ofertei
şi postliceală
a-VIII-a către liceul
educaţionale
nostru
• Inspectoratul şcolar,
o includerea în oferta
Consiliul local, Agenţia
educaţională a unor
locală de ocupare a locurilor de
clase de maiştri şi de
muncă
postliceală
o mediatizarea ofertei
educaţionale la nivel
local, zonal şi judeţean
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Activitatea

Obiective

2. Dezvoltarea
CDL-urilor,
adaptat domeniilor
prioritare plecând
de la informaţiile
oferite prin
dezvoltarea
3.Integrarea unui
număr cât mai
mare de copii în
învăţământul
obligatoriu şi
asigurarea
condiţiilor de
4. Îmbunătăţirea
ofertei de activităţi
extracurriculare

• Elaborarea unei
oferte de CDL-uri
• Elaborarea
programelor adecvate
pentru CDL-urile create
o asigurarea calităţii
serviciilor oferite de
• Consilierea elevilor
şi părinţilor cu privire
la abandonul şcolar
• Continuarea
demersurilor de
diminuare a
manifestărilor de
•stimularea elevilor de
a participa la activităţi
extraşcolare
•implicarea unui număr
cât mai mare de cadre
didactice în
desfăşurarea

Resurse
•
financiare şi mat.
•
umane
•
de informaţie
•
de timp
•
de autoritate şi putere
• analiza de nevoi, resurse
curriculare locale,
prospectarea cererii
• cadre didactice, părinţi,
elevi specializate
• documentare
• conform metodologiei
• Cabinet psihologic,
structuri de sprijin
• Elevi, părinţi, psiholog
şcolar
• Expertize
• Lunar
• Centrul de asistenţă
• fonduri din sponsorizări şi
de la Consiliul local,
discotecă, club al elevilor
• elevi, părinţi, cadre
didactice
• analiza de nevoi, oferte de
activităţi, proiecte
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Termen

Februarie
2019

Responsabilitate

Directorul unităţii,
comisiile metodice

Indicatori de
realizare

100% existența CDLurilor scrise,oferite
beneficiarilor
100% existența
programelor pentru
CDL-urile create

Lunar 2018- Directorul unităţii,
2019
responsabilul
comisiei diriginţilor

100% existența
statisticilor lunare,
semestriale şi anuale
50% progres în
integrarea elevilor

Lunar 2018- Directorul unităţii,
2019
directorul educativ,
preşedintele
consiliului elevilor

100% existența
rapoartelor de activitate,
Creșterea cu 50 % a
numărului de articole din
presă , față de anul școlar
trecut
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Activitatea

Obiective

Resurse
•
financiare şi mat.
•
umane
•
de informaţie
•
de timp
•
de autoritate şi putere
5. Aplicarea
• folosirea metodelor • fonduri necesare
strategiilor privind centrate pe elev
întocmirii documentelor
sistemul de
• utilizarea sistemului necesare procesului de
asigurare a calităţii AEL
instruire (hârtie xerox, tuş
în învăţământ
• susţinerea de lecţii
xerox, tuş imprimante)
practice în cabinete şi
• cadre didactice, elevi
laboratoare
• documentaţia oferită de
comisia de calitate
• lunar
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Termen

Responsabilitate

Lunar, 2018- Directorul unităţii,
2019
comisia pentru
asigurarea calităţii

Indicatori de
realizare

100% existența
documentelor cadrelor
didactice şi a portofoliile
elevilor
100% existența statistici
semestriale şi anuale
100% existența
rapoartelor de activitate
ale CEAC
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Activitatea

1.Proiecte
culturale

3.4.4. PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE
Obiective
Resurse
Termen
Responsabilitate
Indicatori de
• financiare şi mat.
realizare
• umane
•
de informaţie
•
de timp
• de autoritate şi putere
■ desfăşurarea de
• Fonduri necesare
Conform
Consilierul educativ, 100% existența rapoartelor
simpozioane,
mediatizării activităţilor,
programului
preşedintele
de activitate, imagini
concursuri şi
confecţionării diplomelor
stabilit la
consiliului elevilor de la activităţi,diplome cu
spectacole cu ocazia
şi asigurarea premiilor
începutul
rezultate obţinute,articole
unor zile semnificative • Consiliul elevilor, cadre
anului
în presă
precum:
didactice, invitaţi externi
şcolar
1 Decembrie, tradiţii
• Documentaţie specifică
ale sărbătorilor
• Conform programului
ortodoxe, Mihai
comisiei de activităţi
Eminescu, Ziua
extraşcolare
Europei
• Clubul sindicatelor
■ formarea abilităţilor Lupeni, Galeria Iosif
şi deprinderilor
Tellmann
practice ale elevilor de
a lucra în echipă şi de a
promova elevii talentaţi
■ colaborarea cu
Clubul Sindicatelor
Lupeni,Galeria de arte
plastice Lupeni
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Activitatea

2. Acţiuni
comunitare

Obiective

Resurse
• financiare şi mat.
• umane
•
de informaţie
•
de timp
• de autoritate şi putere
■ implicarea elevilor în • fonduri de la Consiliul
proiecte în folosul
local, donaţii, sponsorizări
comunităţii: proiecte
• elevi, cadre didactice,
sociale, de mediu
reprezentanţi ai ONG-urilor,
■ colaborarea în
ai poliţiei şi Consiliului local
proiectele comunitare • analiză de nevoi,
cu Organizaţia Noi
documentaţie specifică
Orizonturi, Poliţia de
• Conform programului
proximitate, Consiliul comisiei de activităţi
local
extraşcolare şi a echipei
■ promovarea imaginii clubului elevilor
şcolii
• Consiliul local, Fundaţia
Noi Orizonturi, Poliţie
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Termen

Conform
programului
stabilit la
începutul
anului
şcolar

Responsabilitate

Indicatori de
realizare

Consilierul educativ, 100% existența rapoartelor
responsabilul
de activitate, imagini
clubului elevilor,
de la activităţi
profesorii
coordonatori ai
clubului
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Activitatea

Obiective

Resurse
• financiare şi mat.
• umane
•
de informaţie
•
de timp
• de autoritate şi putere
3. Concursuri şi • editarea
- fonduri de la Consiliul
proiecte
revistei şcolii
Local, din sponsorizări
educaţionale
• participarea
pentru materialele necesare
elevilor la Tg
desfăşurării activităţii
Internaţional al
- elevi, cadre didactice, părinţi
Firmelor de exerciţiu
- regulamente şi programe de
• implicarea elevilor desfăşurare a activităţilor
în concursuri şi
- conform calendarului de
proiecte
activităţi
- ROCT- Timişoara,
M.E.N.C.Ș. ,ISJ
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Termen

Conform
regulamente
lor de
desfăşurare

Responsabilitate

Directorul unităţii,
Consilierul educativ,
coordonatorii
firmelor de
exerciţiu,
responsabilii
echipelor de proiecte

Indicatori de
realizare

100% existența rapoartelor
de activitate, imagini
de la activităţi,diplome cu
rezultate obţinute,articole
în presă
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4.Spectacole
de
divertisment

5. Competiţii
sportive
şi excursii

• Desfăşurarea unor
spectacole
tradiţionale precum:
Balul bobocilor, Sf.
Valentin, mărtişorul.
• Alternativă a
elevilor de a-şi exprima
abilităţile de
organizatori şi
promovarea elevilor
talentaţi
• Petrecerea timpului
liber în mod util şi
plăcut
•

Desfăşurarea de
competiţii de
fotbal, handbal
între licee
• Organizarea
de excursii în
afara judeţului

- fonduri din sponsorizări
pentru afişe, diplome,
organizare, premii
- elevi, cadre didactice,
reprezentanţi poliţie, invitaţi
- conform calendarului de
activităţi
- Poliţia Lupeni

Conform
calendarului de
activităţi

Directorul unităţii,
Consilierul educativ
şi preşedintele consiliului
elevilor

100% existența
rapoartelor de
activitate, imagini
de la
activităţi,diplome
cu rezultate
obţinute,articole în
presă

Fonduri din sponsorizări,
proprii ale elevilor
Elevi, cadre didactice
conform calendarului de
activităţi

Conform
calendarului de
activităţi

Profesorii de
educaţie fizică, directorul
educativ

100% existența
rapoartelor de
activitate, imagini
de la
activităţi,diplome
cu rezultate
obţinute,articole în
presă
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3.4.5. PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A RELAŢIILOR COMUNITARE
Relaţia dintre unitatea şcolara si comunitatea locala este direcționată pe următoarele activităţi: Colaborarea cu Primăria si Consiliul Local al Municipiului
Lupeni
Colaborarea cu părinţii
Colaborarea cu agenţii economici Colaborarea cu organizaţiile non-guvernamentale
Informarea autorităţilor locale privind Planul de şcolarizare
activitatea unităţii şcolare
01.02.2019
pentru anul şcolar
2019-2020
Elaborarea unor programe
educative in colaborare cu
autorităţile locale
01.09.2018
Plan de dezvoltare
Asigurarea participării reprezentanţilor
şcoala 2018-2019
Colaborarea cu autorităţii locale la întâlniri cu personalul
Graficul de desfăşurare
scolii, cu părinţii elevilor si cu
Primăria şi
a Consiliilor
Consiliul Local al reprezentanţi ai agenţilor economici
15.09.2018
profesorale, Consiliul
Municipiului
de administraţie,
Lupeni
Incurajarea iniţiativei comitetului de
şedinţele Comitetului
părinţi ca posibil mediator intre unitatea
reprezentativ al
cu 10 zile
şcolara si autorităţile locale
părinţilor pe scoală si
inaintea
activităţi
acţiunilor
extracurriculare
planificate
Resurse
financiare
de
Organizarea unor activităţi
la Comunitatea Locala cu 10 zile
extracurriculare prin colaborarea cu
inaintea
si sponsori (agenţi
autorităţile locale
acţiunilor
economici)
planificate
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Echipa
manageriala

Consiliul de
administraţie

100% existența
parteneriatelor
incheiate cu
Comunitatea Locala
creșterea cu 20% a
numărului claselor
realizate
100% existența
programelor educative
100% implementarea
planului de dezvoltare
şcolara

100% existența
rapoartelelor
Comitetului
reprezentativ al
părinţilor
pe scoală
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Colaborarea cu
părinţii

Implicarea directa a echipei manageriale in
informarea si atragerea părinţilor
absolvenţilor clasei a Vlll-a cat si a elevilor
scolii noastre
Elaborarea si aplicarea sistematica a unor
proiecte centrate pe parteneriatul dintre
scoală si familie
Transformarea Comitetului de părinţi in
structuri active si dinamice care isi pot
asuma rolul de mediator in relaţia dintre
scoală si ceilalţi părinţi
Creerea unor asociaţii comune care sa
unească părinţi ai elevilor si cadre
didactice
Ameliorarea informării părinţilor si
diseminarea unor informaţii clare cu
privire la scoală, activităţile si problemele
ei
Organizarea unor activităţi ectrascolare
diversificate cu implicarea părinţilor
Oferirea de către scoală a unor servicii
educaţionale (cursuri de pregătire,
consiliere) adresate părinţilor

Pliante cu prezentarea
ofertei educaţionale a
scolii
Parteneriate incheiate
intre scoală si părinţi
Lectorate cu părinţii pe
tema abandonului
şcolar
Programe de consiliere
a părinţilor
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01.05.2019
01.10.2018
octombrie,
decembrie,
februarie,
aprilie
trimestrial

Echipa
100% existența
manageriala
Pliantelor
dirigintii
100% existența
claselor
parteneriatelor
Conducerea
incheiate
Comitetului Înfiinţarea Asociaţiei
reprezentativ al
părinţilor de la
părinţilor,
Liceul Tehnologic
director
Lupeni
Consilierul pe .
probleme
educative si
activităţi
extrascolare al
scolii
Psihologul
scolii
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Colaborarea cu
agenţii economici

Colaborarea cu
organizaţiile nonguvernamentale

Identificarea agenţilor economici care pot
ajuta scoală in desfăşurarea activităţii cat si
asigurarea instruirii practice
Identificarea problemelor, nevoilor
concrete si cererii de educaţie la nivelul
partenerilor potenţiali
Precizarea finalităţilor comune care stau la
baza parteneriatului
Stabilirea priorităţilor pe care scoală
doreşte sa le acopere prin intermediul
parteneriatului
Informarea, sensibilizarea si atragerea
agenţilor economici
Clarificarea condiţiilor concrete pentru
derularea efectiva a parteneriatului
Identificarea organizaţiilor nonguvernamentale care funcţionează la nivel
local
Facilitatea obţinerii unor resurse materiale
sau financiare cu ajutorul organizaţiilor
non-guvernamentale
Pregătirea unei echipe din rândul elevilor
și al cadrelor didactice care să activeze în
cadrul organizaţiei non-guvernamentale
Stimularea și medierea partenerilor locali
cu alte instituţii din țară și străinătate

Vizite la agenţii
01 -30.09.2018
economici
30.09.2018
resurse oferite de către
conform
unitatea şcolara si de
termenelor
către agenţii economici
prevăzute
Proiecte realizate de
către unitatea şcolară

Internet, mass-media
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De câte ori
este nevoie

Echipa
manageriala
Echipa
manageriala
Echipele de
realizare a
proiectelor

100% existența
parteneriatelor
incheiate cu agenţii
economici
100% existența
parteneriatelor
incheiate cu
agenţii economici
pentru
implementarea
proiectele.

Echipa
100% existența
managerială și parteneriatelor
membrii CA încheiate cu |
organizaţiile nonguvernamentale
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3.4.6. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE
Activitatea

Obiective

Resurse
Termen
Responsabilitate
•
financiare şi mat.
•
umane
•
de informaţie
•
de timp
•
de autoritate şi putere
Participarea la
• Lărgirea orizontului
• elevi cadre didactice
Perioada
Directorul unităţii
proiecte de tip cultural al elevilor şi
documentaţie specifică
specificată
şi echipa de
parteneriate şcolare cadrelor didactice
• perioada prevăzută în
în proiect
proiecte
cu şcoli din ţările
implicate cu privire la ţări
proiect
Uniunii Europene în din UE
• Inspectoratul Şcolar,
cadrul programului • Dezvoltarea abilităţilor
Ministerul
Comenius
de comunicare, a
Educaţiei,Cercetării,
creativităţii şi
Tineretului si Sportului
Participarea în
• Schimb de experienţă cu • fonduri de la Consiliul
Anual,
Directorul unităţii
continuare la Tg.
parteneri din alte ţări
local, părinţi şi sponsori
conform şi cadrele didactice
internaţional a
• dezvoltarea abilităţilor de • elevi şi cadre didactice
perioadei coordonatoare
firmelor de exerciţiu comunicare, a creativităţii
coordonatoare
stabilite de
şi competitivităţii elevilor
• documentaţie specifică
ROCT
• contribuţie la prestigiul
• martie 2019
Timişoara
şcolii, comunităţii locale
• Inspectoratul Şcolar,
MENCȘ, Consiliul local
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Indicatori de
realizare

100% existența
documentelor
implementării
proiectului
100% existența
rapoartelor de la
activităţile
desfăşurate
100%
existența
rapoartelor
de activitate
și a
diplomelor
cu
rezultatele
obţinute
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FINANŢAREA PLANULUI
În anul școlar 2017-2018 s-au cheltuit următoarele sume
BUGET LOCAL
FINANȚAREA DE BAZA
CHELTUIELI DE PERSONAL
0
CHELTUIELI MATERIALE
321000
BURSE
ASISTENȚĂ SOCIALĂ CES
TOTAL FINANȚAREA DE BAZĂ
321000
FINANȚAREA COMPLEMENTARĂ
CHELTUIELI DE PERSONAL
CHELTUIELI MATERIALE, din care:
26000
- naveta
22000
- medicina muncii
4000
BURSE
20000
ASISTENȚĂ SOCIALĂ CES
31000
TOTAL FINANTAREA
COMPLEMENTARĂ
77000
TOTAL BUGET LOCAL
398000
BUGETUL DE STAT
FINANȚAREA PER ELEV
CHELTUIELI DE PERSONAL
CHELTUIELI MATERIALE
BURSE
ASISTENȚĂ SOCIALĂ CES
TOTAL BUGET DE STAT

2778365
210940
2989305
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4.

PARTEA a IV-a CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE

4.1. CONSULTAREA
Planul strategic de dezvoltare a fost realizat ţinându-se cont de PAS (elaborat de către membrii CA). La elaborarea acestuia s-a ţinut cont de datele şi
tendinţele din PLAI şi PRAI cât şi de condiţiile din şcoala noastră. Deasemenea s-a ţinut cont de cerinţele agenţilor economici de pe piaţa forţei de muncă.
Ţinând cont de toţi aceşti factori a rezultat Planul stategic de dezvoltare cu ţintele pe care ni le propunem să le atingem în următorii ani.
4.2. MONITORIZAREA
Se va realiza pe obiectivele propuse în Planul de acțiune al școlii pentru anul şcolar 2018-2020 şi pentru următorii 4 ani, în funcţie de rezultatele şi
evoluţia Comunităţii locale.
Principalele instrumente de monitorizare sunt:
- rapoartele comisiilor metodice (curriculum, perfecţionare personal şi dialog social);
- situaţia financiară şi a resurselor materiale;
- analize din CA şi CP;
- intervenţia managerului când acţiunile desfăşurate sunt sub obiectivele minime propuse;
- nivelul realizării obiectivelor din Planurile operaţionale;
- chestionare la elevi şi profesori;
- întâlniri de lucru cu agenţii economici, părinţi şi Comunitatea locală;
4.3. EVALUAREA
Evaluarea va consta în urmărirea activităţii desfăşurate în anul şcolar 2018-2019 cât şi în compararea rezultatelor obţinute cu cele propuse în
Planurile operaţionale.
Evaluarea propriu-zisă va ţine cont de:
- realizarea ţintelor şi obiectivelor propuse;
- stabilirea de noi măsuri în cazul obţinerii unor rezultate slabe;
- fişe de evaluare;
- corelaţia dintre resursele existente şi rezultatele obţinute;
- premierea persoanelor care au obţinut rezultate foarte bune şi sancţionarea celor care nu şi-au realizat obiectivele;
În urma evaluării se va întocmi un raport coordonat de manager, care va fi discutat în CP şi CA.
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Pe baza concluziilor ce se desprind din aceste discuţii, având în vedere obiectivele din Planul de dezvoltare 2017-2018 se va elabora un nou plan pentru
anul şcolar 2018-2019.
Principalele responsabilităţi pentru realizarea şi evaluarea acestor proiecte sunt:
- echipa managerială pentru activităţile necesare la oferta educaţională, parteneriate, respectarea obiectivelor şi managementul unităţii şcolare;
- director educativ pentru activitatea extracurriculară şi probleme educative;
- şefii de catedre şi comisii metodice pentru rezultatele obţinute de echipele pe care le conduc;
- laborant ec. Cernăianu Petru pentru sănătatea şi securitatea muncii;
- administrator ing. STAN DANIEL pentru probleme administrative şi PSI;
Prin realizarea acestui Proiect de acțiune al școlii cât şi prin evaluarea internă a Comisiei de evaluare și asigurare a calității se vor produce următoarele
efecte scontate:
- activităţi centrate pe elev;
- îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă;
- modernizarea procesului de învăţare;
- valorificarea competenţelor ştiinţifice şi metodice ale cadrelor didactice;
- creşterea promovabilităţii;
- îmbunătăţirea imaginii şcolii;
- creşterea şanselor de a obţine un loc de muncă;
- îmbunătăţirea colaborării şcoală-comunitate;
- diversificarea specializărilor în funcţie de cerinţele pieţei de muncă;
- îmbunătăţirea condiţiilor de microclimat;
- orientarea eficientă pe piaţa muncii;
- utilizarea statisticilor în vederea îmbunătăţirii educaţiei antreprenoriale din clasele terminale;
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5.

ANEXE

Nr.
clase

Total
PROF.
Total
LICEU:

Nr.
elevi

2016/2017
Elevi/
Cadre did.
clasă
(norme)

Nr
elevi/
cadru
did.

Numar elevi/cadru didactic
2017/2018
Nr.
Nr.
Elevi/
Cadre did.
clase
elevi clasă
(norme)

Nr
elevi/
cadru
did.

Nr.
clase

Nr.
elevi

2018/2019
Elevi/
Cadre did.
clasă
(norme)

Nr
elevi/
cadru
did.

5

110

22

10,8

10,18

6

152

25,33

15,30

9,34

6

140

23,33

13,89

10,07

14

379

27,02

22,32

16,98

14

376

26,85

21,61

17,39

15

407

27,13

22,27

18,27
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HARTA PARTENERIATELOR ÎN ÎPT - anul școlar 2016-2017- ÎNVĂŢĂMÂNT profesional si tehnic

1

2

3

4
Mecanică

Liceul
Tehnologic
Lupeni

Lupeni

3

5
Mecanic
auto

12 SC.
Lascar
Auto
Motors
S.R.L
6 S.C.
Euronik
132

8

9

10

Lupeni

12

12

Lupeni

6

6

1 12 13 14 15 16 17
1
D
a

18

Altele

Partneriat in cadrul unor proiecte

Formarea adultilor

Dotarea scolii

7

Obs. 6)

Formarea profesorilor

6

Localit
atea

Sprijin pentru elevi

Denumir
ea
organizaţ
iei
partenere

Alte colaborari5)

Stagii de
practică
pt. elevi4)

Orientarea carierei

Localitat
ea

PARTENERI
SOCIALI 3)

Număr total de elevi în practică la
partener
cadru - OMECT 1702/2007 sau
OMECTşi MSP 140/1515 din 2007 (nr.
Reprezentare in Consiliul de administraţie
al scolii
Curriculum in dezv. locala

Denumirea
şcolii

Domeniile de pregătire şi calificările din
planul de şcolarizare 2016/2017
(învăţământ de zi)2)
Nivelul Domeniul de
Calificarea
de
pregatire /
califica profilul
re

Nr. de elevi înscrişi

UNITATEA
SCOLARA1)

1
9

20
stagii
de
practic
ă
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4

5

Sudor

Electromecanic
ă

Industrie textila
si pielarie

4

Turism si
alimentaţie/Ser
vicii

9

Electromeca
nic utilaje şi
instalatii
industriale
Confecțione
r produse
textile

54

Tehnician in
turism

28

21

S.R.l.
Mangu
Teodor
PFA
ON&DI
Autocom
S.R.L.
SC.
ADARC
O
INVEST
SRL
S.C.E.H.
S.A. Sucursala
Lupeni
SC.
AUTOC
OM
Amicii
GLC
SRL
SC.
Comexi
mR
S.R.L.
Lupeni
133

Lupeni

4

4

Lupeni

5

5

Petroșa
ni

9

9

D
a

stagii
de
practic
ă

Lupeni

54

54

D
a

stagii
de
practic
ă

Lupeni

0

0

Lupeni

28

28

D
a

stagii
de
practic
ă
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Tehnician
mecatronist
Tehnician in
transporturi
Mecanică/Tehni
c

Informatică
5

Tehnician
echipamente
de calcul

28 S.C.
Flore
Dolce
SRL
26 Angelina
Voiaj
29 S.C.
Holtz
Industri
HD SRL
19 SC.
Diacomp
rest SRL
10 SC.
Lascar
Auto
Motors
S.R.L
9 S.C.
Euronik
S.R.l.

Lupeni

28

28

Lupeni

26

26

Lupeni

29

29

Lupeni

19

19

D
a

Lupeni

10

10

D
a

Lupeni

9

9

34 SC.
Diacomp
rest Com
S.R.L.

Lupeni

34

34

134

stagii
de
practic
ă
stagii
de
practic
ă
stagii
de
practic
ă
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Mecanică

TOTAL

Tehnician
proiectant în
construcţii
de maşini

15 SC.
CEHElectoce
ntrale
Paroseni
S.A.
309

Vulcan

15

15

288

stagii
de
practic
ă

288

0 0 0

0 0 0 0 0 0

HARTA PARTENERIATELOR ÎN ÎPT - anul școlar 2017-2018- ÎNVĂŢĂMÂNT profesional si tehnic
Unitatea de
învăţământ
Localitate,
adresa, tel,
fax, e-mail
Director - tel,
e-mail
Director adj tel, mail
DOMENIUL
de formare
profesională1)

LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI
LUPENI, str. TINERETULUI, nr. 43, Tel: 0254560779, Fax: 0254560779, e-mail: gsimlupeni@yahoo.com, website:
http://gsimlupeni.licee.edu.ro
BUCUR AURELIA, tel: 0723072457, E-mail: bucuraurelia1@yahoo.com
CRIMU GHEORGHE, tel: 0722393875, E-mail: crimu.george@gmail.com
CLASA /
Calificarea3) Denumirea
Nr. de
Date de contact ale agentului economic/instituția publică
AN DE
completă
elevi
parteneră
STUDII
a
repartizaț
Adresă, tel, fax, e-mail, website
Reprezentant
INVATAMA
partenerulu
i în
legal/persoană de
NT DE ZI 2)
i de practică practică 6)
contact
cu care
conform
(Nume și
esteîncheiat convențiil
prenume)
135

Observaţii
9)
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ă convenţie
de practică5)

1

2

Mecanică

clasa a IX-a
Electromecani
că

Turism si
alimentaţie

3

5
SC. Lascar
Auto Motors
S.R.L
S.C. Euronik
Mecanic auto
S.R.l.
ON&DI
Autocom
S.R.L.
SOCIETAT
EA
NAȚIONAL
Ă DE
Electromeca
ÎNCHIDERI
nic utilaje şi
MINE
instalatii
VALEA
industriale
JIULUI S.A.
SUCURSAL
A MINA
URICANI
SC.
Lucrător
Comexim R
hotelier

or cu
agentul
economic
/ instituția
publică
parteneră
6

7

8

14

Petrosani, Str. Daranesti Nr.36 0766282466
caroseri.lupeni@lascar-service.ro

Suciu Gh. -sef
service

6

Lupeni, Bdul Pacii nr.98, 0254560210

Baraghin Ionel director

8

Lupeni DN 66 nr.11,0729573832

Strinu Ionadministrator

20

Petrosani, Str. Timisoara, Nr.2,
sninchideriminevisa@yahoo.com,
0254506110

Furdui Sebastian

11

Lupeni, Str. Barbateni, Nr. 163A
0723157339

Adm. Balan
Daniela
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Mecanică

Electromecani
că

clasa a X-a

Mecanică
Turism si
alimentaţie
Mecanică

clasa a XI-a

S.R.L.
Lupeni
S.C.
KLAUBEN
SRL
I.I.SILAGHI
CORINA
DAIANA
SC.
Tehnician in Comexim R
S.R.L.
turism
Lupeni
SC. Lascar
Mecanic auto Auto Motors
S.R.L
Electromeca S.C.E.H.
nic utilaje şi S.A. Sucursala
instalatii
Lupeni
industriale
SC.
Tehnician
Diacomprest
mecatronist
SRL
Tehnician in S.C. Flore
Dolce SRL
turism
SC. Lascar
Mecanic auto Auto Motors
S.R.L

5

Com.Vladimirescu,jud.Arad,Str.V.Țepeș,n
r.27,Pl. Straja,0748850116,office@cabanaedelweiss.ro

Moroșan
Beniamin

5

Lupeni,Str.Calea Brăii,nr.90,0726252095

Silaghi Corina

28

Lupeni, Str. Barbateni, Nr. 163A
0723157339

Adm. Balan
Daniela

13

Petrosani, Str. Daranesti Nr.36 0766282466
caroseri.lupeni@lascar-service.ro

Suciu Gh. -sef
service

12

Petrosani, Str. Timisoara, nr.2,
office@cenhd.ro, 0254506158

Ciurca Liana sing
resp org

16

Lupeni, Str. Narciselor, Nr. 11- 0254561424

Adm. Dicu
Constantin

30

Str Tineretului nr.50A,0731703149

Tat Margareta,

12

Petrosani, Str. Daranesti Nr.36 0766282466
caroseri.lupeni@lascar-service.ro

Suciu Gh. -sef
service
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Mecanică

Sudor

Turism si
alimentaţie

Electromeca
nic utilaje şi
instalatii
industriale
Tehnician in
turism

Turism si
alimentaţie

Tehnician in
turism

Mecanică

Tehnician
mecatronist

Electromecani
că

clasa a XII-a
Electromecani
că

Tehnician
electromecan
ic

SC.
ADARCO
INVEST
SRL
S.C.E.H.
S.A. Sucursala
Lupeni
Angelina
Voiaj
S.C. Holtz
Industri HD
SRL
SC.
Diacomprest
SRL
SOCIETAT
EA
NAȚIONAL
Ă DE
ÎNCHIDERI
MINE
VALEA
JIULUI S.A.
SUCURSAL
A MINA
URICANI

9

Str. 1 Dec 1918 Nr. 84/39, Petrosani
0254506001, office@adarco.ro

Dipl.Ing.Daraban
Ioan-director
general

16

Petrosani, Str. Timisoara, nr.2,
office@cenhd.ro, 0254506158

Ciurca Liana sing
resp org

28

Str. Tudor Vladimirescu,
office@angelinavoiaj.ro,0748147703

Hulea Horatiu

26

Bdul Pacii,Nr.12A,
alin_silviu@yahoo.com,0723323002

Jurca Alin Silviuadministrator

20

Lupeni, Str. Narciselor, Nr. 11- 0254561424

Adm. Dicu
Constantin

26

Petrosani, Str. Timisoara, Nr.2,
sninchideriminevisa@yahoo.com,
0254506110

Furdui Sebastian
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Mecanică

anul I-școala
de maiștrii

Mecanică

anul II-școala
de maiștrii

Informatică

anul IIpostliceal

Maistru
cazangerie,
construcţii
metalice şi
sudură
Maistru
cazangerie,
construcţii
metalice şi
sudură
Tehnician
echipamente
de calcul

SC.
ADARCO
INVEST
SRL

15

Str. 1 Dec 1918 Nr. 84/39, Petrosani
0254506001, office@adarco.ro

Dipl.Ing.Daraban
Ioan-director
general

SC.
ADARCO
INVEST
SRL

16

Str. 1 Dec 1918 Nr. 84/39, Petrosani
0254506001, office@adarco.ro

Dipl.Ing.Daraban
Ioan-director
general

SC.
Diacomprest
SRL

15

Lupeni, Str. Narciselor, Nr. 11- 0254561424

Adm. Dicu
Constantin
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HARTA PARTENERIATELOR ÎN ÎPT - anul școlar 2018-2019- ÎNVĂŢĂMÂNT profesional si tehnic
Unitatea de
învăţământ
Localitate,
adresa, tel, fax,
e-mail
Director - tel,
e-mail
Director adj tel, mail
DOMENIUL
de formare
profesională1)

1

LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI
LUPENI, str. TINERETULUI, nr. 43, Tel: 0254560779, Fax: 0254560779, e-mail: gsimlupeni@yahoo.com, website:
http://gsimlupeni.licee.edu.ro
BUCUR AURELIA, tel: 0723072457, E-mail: bucuraurelia1@yahoo.com
CRIMU GHEORGHE, tel: 0722393875, E-mail: crimu.george@gmail.com
CLASA /
Calificarea3)
Denumirea completă
Nr. de
AN DE
a partenerului de practică
elevi
STUDII
cu care esteîncheiată
repartizați
5)
INVATAMAN
convenţie de practică
în practică
2)
6)
T DE ZI
conform
convențiilo
r cu
agentul
economic /
instituția
publică
parteneră
2
3
5
6
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Date de contact ale agentului
economic/instituția publică parteneră
Adresă, tel, fax, eReprezentant
mail, website
legal/persoană de
contact
(Nume și prenume)

7

8

Observaţii
9)

9
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Mecanică

SC. Lascar Auto Motors
S.R.L

14

Petrosani, Str.
Daranesti Nr.36
0766282466
caroseri.lupeni@lasca
r-service.ro

S.C. Euronik S.R.l.

6

Lupeni, Bdul Pacii
nr.98, 0254560210

Baraghin Ionel director

ON&DI Autocom S.R.L.

8

Lupeni DN 66
nr.11,0729573832

Strinu Ionadministrator

17

Petrosani, Str.
Timisoara, nr.2,
office@cenhd.ro,
0254506158

Ciurca Liana sing
resp org

10

Lupeni, Str.
Narciselor, Nr. 110254561424

Adm. Dicu
Constantin

10

Lupeni, Str.
Barbateni, Nr. 163A
0723157339

Adm. Balan
Daniela

18

Lupeni, Str.
Barbateni, Nr. 163A
0723157339

Adm. Balan
Daniela

Mecanic auto

clasa a IX-a
profesională
Electromecanic
ă

Electromecani
S.C.E.H. S.A. -Sucursala
c utilaje şi
Lupeni
instalatii
industriale

Electronicăautomatizări

Electronist
aparate
echipamente

SC. Diacomprest SRL

Ospătar
(chelner)
vânzător în
unități de
alimentație

SC. Comexim R S.R.L.
Lupeni

Tehnician in
turism

SC. Comexim R S.R.L.
Lupeni

Turism si
alimentaţie

Turism si
alimentaţie

clasa a IX-a
liceu
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Suciu Gh. -sef
service
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Turism si
alimentaţie

Turism si
alimentaţie

clasa a X-a
liceu

clasa a X-a
profesională

10

Lupeni, Str.
Barbateni, Nr. 163A
0723157339

Adm. Balan
Daniela

S.C. PASSAGE NATURAL
FOOD SRL

5

Lupeni, B-dul Păcii
nr. 8

CIORÎIA Ancuța

S C CONARH PROIECT
SRL

5

Lupeni, Calea BRAII
9

David Diana

S C HOLTZ INDUSTRI HD
SRL

8

Lupeni, B-dul Păcii nr.
17 AC

Jurca Alin

SC. Comexim R S.R.L.
Lupeni

Tehnician in
turism

Lucrător
hotelier

SC. Comexim R S.R.L.
Lupeni

18

Electromecanic
ă

Electromecani
S.C.E.H. S.A. -Sucursala
c utilaje şi
Lupeni
instalatii
industriale

12

Mecanică

Mecanic auto

SC. Lascar Auto Motors
S.R.L

28

Mecanic auto

SC. Lascar Auto Motors

13

Mecanică

clasa a XI-a
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Lupeni, Str.
Barbateni, Nr. 163A
0723157339
Petrosani, Str.
Timisoara, nr.2,
office@cenhd.ro,
0254506158
Petrosani, Str.
Daranesti Nr.36
0766282466
caroseri.lupeni@lasca
r-service.ro
Petrosani, Str.

Adm. Balan
Daniela
Ciurca Liana sing
resp org

Suciu Gh. -sef
service

Suciu Gh. -sef
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profesională

S.R.L

Daranesti Nr.36
0766282466
caroseri.lupeni@lasca
r-service.ro
Petrosani, Str.
Timisoara, nr.2,
office@cenhd.ro,
0254506158
Lupeni, Str.
Narciselor, Nr. 110254561424
Lupeni, Str.
Barbateni, Nr. 163A
0723157339
Lupeni, B-dul Păcii
nr. 8

service

Electromecanic
ă

Electromecani
S.C.E.H. S.A. -Sucursala
c utilaje şi
Lupeni
instalatii
industriale

13

Mecanică

Tehnician
mecatronist

SC. Diacomprest SRL

18

SC. Comexim R S.R.L.
Lupeni

10

S.C. PASSAGE NATURAL
FOOD SRL

5

S C CONARH PROIECT
SRL

5

Lupeni, Calea BRAII
9

David Diana

S C HOLTZ INDUSTRI HD
SRL

10

Lupeni, B-dul Păcii nr.
17 AC

Jurca Alin

Turism si
alimentaţie

Turism si
alimentaţie

clasa a XI-a
liceu

clasa a XII-a
liceu

Tehnician in
turism

Tehnician in
turism

SC. Comexim R S.R.L.
Lupeni

10

S.C. PASSAGE NATURAL
FOOD SRL

5
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Lupeni, Str.
Barbateni, Nr. 163A
0723157339
Lupeni, B-dul Păcii
nr. 8

Ciurca Liana sing
resp org
Adm. Dicu
Constantin
Adm. Balan
Daniela
CIORÎIA Ancuța

Adm. Balan
Daniela
CIORÎIA Ancuța

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
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Mecanică

Informatică

anul II-școala
de maiștrii

anul Ipostliceal

S C CONARH PROIECT
SRL

5

Lupeni, Calea BRAII
9

David Diana

S C HOLTZ INDUSTRI HD
SRL

2

Lupeni, B-dul Păcii nr.
17 AC

Jurca Alin

15

Str. 1 Dec 1918 Nr.
84/39, Petrosani
0254506001,
office@adarco.ro

Dipl.Ing.Daraban
Ioan-director
general

29

Lupeni, Str.
Narciselor, Nr. 110254561424

Adm. Dicu
Constantin

Maistru
cazangerie,
SC. ADARCO INVEST
construcţii
SRL
metalice şi
sudură
Administrator
rețele locale și
SC. Diacomprest SRL
de
comunicații
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CONTRACTE, ACORDURI, ALTE FORME de COLABORARE ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII STAGIILOR de PREGĂTIRE PRACTICĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL
Judeţul HUNEDOARA
An școlar 2016-2017
Nr.
Crt.

Unitatea de
învățământ

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liceul Tehnologi Lupeni

1.

Denumirea şi adresa agentului economic

Obiectul contractului

Nr/data contractului

Durata
contractului

Nr. elevi
instruiți

SC. Comexim R S.R.L. Lupeni, Lupeni, Str.
Barbateni, Nr. 163A

Pregătire practică

2062/28.09.2016

3 ani

130

S.C. Flore Dolce SRL

Pregătire practică

2061/28.09.2016

3 ani

Angelina Voiaj

Pregătire practică

2060/28.09.2016

3 ani

SC.HOLTZ Industri HD. SRL

Pregătire practică

2059/28.09.2016

3 ani

27

SC Diacomprest SRL
SC. Lascar Auto Motors SRL, S.R.L, Lupeni,
Str., DN 66
S.C. Euronik SRL

Pregătire practică

228/10.06.2014

3 ani

14

Pregătire practică

20/08.12.2015

3 ani

22

Pregătire practică

4241/11.12.2014

3 ani

23

145

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
Liceul Tehnologic Lupeni

CONTRACTE, ACORDURI, ALTE FORME de COLABORARE ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII STAGIILOR de PREGĂTIRE PRACTICĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
Judeţul HUNEDOARA
An școlar 2016-2017
Nr.
Crt.

Unitatea de
învățământ

Denumirea şi adresa agentului economic

Obiectul contractului
Pregatire practica

9.

SC. Lascar Auto Motors S.R.L
Petrosani, Str. Daranesti Nr.36
S.C. Euronik S.R.l.
Lupeni, Bdul Pacii nr.98,
Mangu Teodor PFA
Lupeni, str. Jiului, DN 66,

Pregatire practica

10.

ON&DI Autocom S.R.L.
Lupeni DN 66 nr.11,0729573832

Pregatire practica

SC. ADARCO INVEST SRL
Str. 1 Dec 1918 Nr. 84/39, Petrosani

Pregatire practica

S.C.E.H. S.A. -Sucursala Lupeni
Petrosani, Str. Timisoara, nr.2,
office@cenhd.ro, 0254506158

Pregatire practica

SC. AUTOCOM Amicii GLC SRL
Lupeni, Bd. Pacii, 2 bis, 335600, 0254560525

Pregatire practica

11.

12.

13.

14.

Liceul Tehnologic Lupeni

8.

Nr/data contractului
20/08.12.2015

Pregatire practica

Durata
contractului
3 ani

12

3 ani
93/07.12.2015

6
3 ani

36/07.12.2015

4
3 ani

44/07.12.2015

5
3 ani

1127/09.12.2015

9
3 ani

3198/03.12.2015

54
3 ani

222/30.01.2014
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Nr. elevi
instruiți

21
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CONTRACTE, ACORDURI, ALTE FORME de COLABORARE ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII STAGIILOR de PREGĂTIRE PRACTICĂ
Anul şcolar 2016-2017
Nr.
Crt.

Clasa

Domeniul de
pregătire

Calificarea

Denumirea şi adresa
agentului economic

Numele şi prenumele
partenerului

Nr. elevi care
efectuează
instruirea
practică la
agentul
economic
12

Cadru didactic
responsabil

Mihăiasă Romeo

2

Mihăiasă Romeo

2

Mihăiasă Romeo

1.

IX C

Mecanică

Mecanic auto

2.

IX C

Mecanică

Mecanic auto

3.

IX C

Mecanică

Mecanic auto

4.

IX C

14

Kadar Dionisie

5.

XB

Electromecanică Electromecanic
S.C.E.H. S.A. -Sucursala
Stanciu Viorel
utilaje și
Lupeni
instalații
Petrosani, Str. Timisoara, nr.2,
indistriale
Mecanică
Mecanic auto
ON&DI Autocom S.R.L.
Strinu Ion
Lupeni DN 66 nr.11

5

Mihăiasă Romeo

6.

XB

Mecanică

4

Mihăiasă Romeo

Mecanic auto

SC. Lascar Auto Motors
Suciu Gheorghe
S.R.L
Petrosani, Str. Daranesti Nr.36
S.C. Euronik S.R.l.
Baraghin Ionel
Lupeni, Bdul Pacii nr.98,
Mangu Teodor PFA
Lupeni, str. Jiului, DN 66,

S.C. Euronik S.R.l.
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Mangu Teodor

Baraghin Ionel
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Nr.
Crt.

Clasa

Domeniul de
pregătire

Calificarea

Denumirea şi adresa
agentului economic

Numele şi prenumele
partenerului

Nr. elevi care
efectuează
instruirea
practică la
agentul
economic

Cadru didactic
responsabil

Lupeni, Bdul Pacii nr.98,
7.

XB

Mecanică

Mecanic auto

4

Mihăiasă Romeo

8.

XB

Mecanică

Sudor

9

Bolog Vasile

9.

XA

Turism și
alimentație

Tehnician în
turism

Bălan Daniela

16

Zoia Dorina

10.

XA

Turism și
alimentație

Tehnician în
turism

Țat Margareta

4

Zoia Dorina

11.

XA

Turism și
Tehnician în
SC.HOLTZ Industri HD. SRL Jurca Alin
alimentație
turism
Electromecanică Electromecanic
S.C.E.H. S.A. -Sucursala
Stanciu Viorel
utilaje și
Lupeni
instalații
Petrosani, Str. Timisoara, nr.2,
indistriale
Turism și
Tehnician în
SC. Comexim R S.R.L.
Bălan Daniela

8

Zoia Dorina

12.

XC

23

Kadar Dionisie

13.

XI A

15

Ianc Liliana

SC. Lascar Auto Motors
Suciu Gheorghe
S.R.L
Petrosani, Str. Daranesti Nr.36
SC. ADARCO INVEST SRL Socorodeț Victor
Str. 1 Dec 1918 Nr. 84/39,
Petrosani
SC. Comexim R S.R.L.
Lupeni, Lupeni, Str.
Barbateni, Nr. 163A
S.C. Flore Dolce SRL
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Nr.
Crt.

Clasa

Domeniul de
pregătire

Calificarea

alimentație

turism

Turism și
alimentație
Turism și
alimentație
Mecanică

Tehnician în
turism
Tehnician în
turism
Tehnician
mecatronist
Confecționer
produse textile

Denumirea şi adresa
agentului economic

Lupeni, Lupeni, Str.
Barbateni, Nr. 163A
Angelina Voiaj

Numele şi prenumele
partenerului

Nr. elevi care
efectuează
instruirea
practică la
agentul
economic

Cadru didactic
responsabil

Hulea Horațiu

5

Ianc Liliana

Jurca Alin

5

Ianc Liliana

Dicu Constantin

20

Ianc Liliana

SC. AUTOCOM Amicii GLC
SRL
Lupeni, Bd. Pacii, 2 bis,
335600,
Electromecanică Electromecanic
S.C.E.H. S.A. -Sucursala
Stanciu Viorel
utilaje și
Lupeni
instalații
Petrosani, Str. Timisoara, nr.2,
indistriale
office@cenhd.ro,

20

Ianc Liliana

16

Kadar Dionisie

XII A

Turism și
alimentație

Tehnician în
turism

Bălan Daniela

15

Ianc Liliana

XII A

Turism și
alimentație

Tehnician în
turism

Jurca Alin

15

Ianc Liliana

14.

XI A

15.

XI A

16.

XI B

17.

XI C

18.

XI D

19.

20.

Industrie textilă
și pielărie

SC.HOLTZ Industri HD. SRL
SC Diacomprest SRL

SC. Comexim R S.R.L.
Lupeni, Lupeni, Str.
Barbateni, Nr. 163A
SC.HOLTZ Industri HD. SRL
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Nr.
Crt.

Clasa

Domeniul de
pregătire

Calificarea

21.

XII B

Mecanică

Tehnician
transporturi

22.

XII B

Mecanică

Tehnician
transporturi

Denumirea şi adresa
agentului economic

Numele şi prenumele
partenerului

SC. Lascar Auto Motors
Suciu Gheorghe
S.R.L
Petrosani, Str. Daranesti Nr.36
S.C. Euronik S.R.l.
Baraghin Ionel
Lupeni, Bdul Pacii nr.98,

Nr. elevi care
efectuează
instruirea
practică la
agentul
economic
12

Cadru didactic
responsabil

Mihăiasă Romeo

7

Mihăiasă Romeo

CONTRACTE, ACORDURI, ALTE FORME de COLABORARE ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII STAGIILOR de PREGĂTIRE PRACTICĂ
Anul şcolar 2017-2018
Nr.
Crt.

Clasa

Domeniul de
pregătire

Calificarea

1.

IX B

Mecanică

Mecanic auto

2.

IX B

Mecanică

Mecanic auto

Denumirea şi adresa
agentului economic

S.C.LASCĂR AUTO
MOTORS
S.C.EURONYK S.R.L.

150

Numele şi prenumele
partenerului

Suciu Gheorghe

Nr. elevi care
efectuează
instruirea
practică la
agentul
economic
14

Baraghin Ionel

6

Cadru didactic
responsabil

Mihăiasă Romeo,
Parasca Florin
Mihăiasă Romeo,
Parasca Florin
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Nr.
Crt.

Clasa

Domeniul de
pregătire

Calificarea

Denumirea şi adresa
agentului economic

Mecanic auto

ON&DI AUTOCOM SRL

Numele şi prenumele
partenerului

Nr. elevi care
efectuează
instruirea
practică la
agentul
economic
8

Cadru didactic
responsabil

3.

IX B

Mecanică

4.

IX C

S.C.E.H. S.A. -Sucursala
Stanciu Viorel
Lupeni
Petrosani, Str. Timisoara, nr.2,

20

5.

IX D

S.C.COMEXIM R SRL

Bălan Daniela

11

6.

IX D

S.C. KLAUBEN SRL

Moroșan Beniamin

5

7.

IX D

Electromecanică Electromecanic
utilaje și
instalații
indistriale
Turism și
Lucrător
alimentație
hotelier
Turism și
Lucrător
alimentație
hotelier
Turism și
Lucrător
alimentație
hotelier

I.I.SILAGHI CORINA
DAIANA

Silaghi Corina

5

8.

XA

Turism și
alimentație

Tehnician în
turism

Bălan Daniela

16

Ianc Liliana, Popescu
Alin

9.

XA

8

XA

SC.HOLTZ Industri HD. SRL

Jurca Alin

6

11.

XB

Tehnician în
turism
Tehnician în
turism
Tehnician
mecatronist

Țat Margareta

10.

Turism și
alimentație
Turism și
alimentație
Mecanică

SC. Comexim R S.R.L.
Lupeni, Lupeni, Str.
Barbateni, Nr. 163A
S.C. Flore Dolce SRL

SC. Diacomprest SRL

Dicu Constantin

16

Ianc Liliana, Popescu
Alin
Ianc Liliana, Popescu
Alin
Bolog Vasile
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Strinu Ion

Mihăiasă Romeo,
Parasca Florin
Kadar Dionisie

Ianc Liliana, Popescu
Alin
Ianc Liliana, Popescu
Alin
Ianc Liliana, Popescu
Alin
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Nr.
Crt.

Clasa

Domeniul de
pregătire

Calificarea

12.

XC

Mecanică

13.

XC

14.

XI A

Electromecanică Electromecanic
utilaje și
instalații
indistriale
Turism și
Tehnician in
alimentație
turism

15.

XI B

Mecanică

Mecanică

16.

17.

XI C

Denumirea şi adresa
agentului economic

Numele şi prenumele
partenerului

Nr. elevi care
efectuează
instruirea
practică la
agentul
economic

Cadru didactic
responsabil

13

Mihăiasă Romeo,
Parasca Florin

S.C.E.H. S.A. -Sucursala
Stanciu Viorel
Lupeni
Petrosani, Str. Timisoara, nr.2,

12

Kadar Dionisie

Angelina Voiaj

Hulea Horatiu

28

Ianc Liliana, Popescu
Alin

Mecanic auto

SC. Lascar Auto Motors
S.R.L

Suciu Gheorghe

12

Mihăiasă Romeo,
Parasca Florin

Sudor

SC. ADARCO INVEST SRL
Str. 1 Dec 1918 Nr. 84/39,
Petrosani

Socorodeț Victor

9

Bolog Vasile

16

Kadar Dionisie

Mecanic auto

SC. Lascar Auto Motors
S.R.L

Suciu Gheorghe

Electromecanică Electromecanic S.C.E.H. S.A. -Sucursala
Stanciu Viorel
utilaje și
Lupeni
instalații
Petrosani, Str. Timisoara, nr.2,
indistriale
152
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Nr.
Crt.

Clasa

Domeniul de
pregătire

Calificarea

Denumirea şi adresa
agentului economic

Numele şi prenumele
partenerului

18.

XII A

Turism si
alimentaţie

Tehnician in
turism

S.C. Holtz Industri HD SRL

Jurca Alin

Nr. elevi care
efectuează
instruirea
practică la
agentul
economic
26

19.

XII B

Mecanică

Tehnician
mecatronist

SC. Diacomprest SRL

Dicu Constantin

20

Bolog Vasile

20.

anul Ișcoala de
maiștrii

Mecanică

Maistru
cazangerie,
construcţii
metalice şi
sudură

SC. ADARCO INVEST SRL

Socorodeț Victor

15

Bolog Vasile

21.

anul IIșcoala de
maiștrii

Mecanică

Maistru
cazangerie,
construcţii
metalice şi
sudură

SC. ADARCO INVEST SRL

Socorodeț Victor

16

Bolog Vasile

22.

anul IIpostliceal

Informatică

Tehnician
echipamente
de calcul

SC. Diacomprest SRL

Dicu Constantin

15

Vasiu Constanța

153

Cadru didactic
responsabil

Ianc liliana
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CONTRACTE, ACORDURI, ALTE FORME de COLABORARE ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII STAGIILOR de PREGĂTIRE PRACTICĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL
Judeţul HUNEDOARA
An școlar 2018-2019
Nr.
Crt.

Unitatea de
învățământ

Obiectul contractului

Nr/data contractului

Durata
contractului

Nr. elevi
instruiți

Pregătire practică

704/08.05.2018

4 ani

14

Pregătire practică

814/24.05.2018

4 ani

18

Pregătire practică

703/08.05.2018

4 ani

14

Pregătire practică

1804/29.11.2017

4 ani

11

SC. Comexim R S.R.L. Lupeni, Lupeni, Str.
Barbateni, Nr. 163A

Pregătire practică

2062/28.09.2016

3 ani

22

20.

S.C. Flore Dolce SRL

Pregătire practică

2061/28.09.2016

3 ani

4

21.

Angelina Voiaj

Pregătire practică

2060/28.09.2016

3 ani

4

16.
17.

18.

19.

Liceul Tehnologi Lupeni

15.

Denumirea şi adresa agentului economic
SC PASSAGE NATURAL FOOD SRL
LUPENI, B-DUL PACII, PARTER, BLOC
8F
SC.HOLTZ Industri HD. SRL
Lupeni, Bdul Pacii,Nr.12A
SC CONARH PROIECT SRL Lupeni
Calea BRAII 9 Lupeni
SC NORING REISER SRL
ALEEA PROGRESULUI, Bl. 49 Sc. 4 Et. 3
Ap. 49, URICANI
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CONTRACTE, ACORDURI, ALTE FORME de COLABORARE ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII STAGIILOR de PREGĂTIRE PRACTICĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
Judeţul HUNEDOARA
An școlar 2018-2019
Nr.
Crt.

Unitatea de
învățământ

22.

24.

25.
26.

27.

Liceul Tehnologic Lupeni

23.

Denumirea şi adresa agentului economic

Obiectul contractului

SC. Lascar Auto Motors S.R.L
Petrosani, Str. Daranesti Nr.36
SC. Comexim R S.R.L. Lupeni
Lupeni, Str. Barbateni, Nr. 163A
Mangu Teodor PFA
Lupeni, str. Jiului, DN 66,

Pregatire practica

ON&DI Autocom S.R.L.
Lupeni DN 66 nr.11,0729573832

Pregatire practica

Diacom Prest Com SRL
Lupeni, Str. Narciselor, Nr. 11
S.C.E.H. S.A. -Sucursala Lupeni
Petrosani, Str. Timisoara, nr.2,
office@cenhd.ro, 0254506158

Pregatire practica

Pregătire practică

Nr/data contractului
1612/10.11.2017
597/15.11.2017

Pregatire practica

Durata
contractului
4 ani

Nr. elevi
instruiți

4 ani

10

4 ani
1698/16.11.2017

7
4 ani

1613/07.12.2015
11171/15.11.2017

Pregatire practica

7
4 ani

10

4 ani
1611/10.11.2017
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14

28
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Domeniul de
pregătire

Calificarea
profesional
ă

Acreditare

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

Nr. ordinului
ministrului
de

Liceu tehnologic - ciclul
inferior
SERAL (IX-XI)
Nr. clase
Nr. elevi
a
a
a a XI- a a XIIX X
a
IX X
a
-a -a SE -a -a SE
MI
MI
156

Liceu tehnologic- ciclul superior
SERAL (XI-XIII)3)
Nr. clase
a
XIa
SE
M

a
a
XII XIII
-a
-a

Nr. elevi
a
XIa
SE
M

a
a
XII XIII
-a
-a

Acreditare

Profil
ul

Nivelul
de
califica
re

OMECT
5770/2006
OMECT
5770/2006
OMECT
5770/2006

Autorizare

Mediul
de
reziden
ţă
(Urban
/
Rural)

Unitate
de
învăţămâ
nt de stat
/ Unitate
de
învăţămâ
nt
particula
r

Nr. ordinului
ministrului de
Autorizare

Situaţia şcolarizării în învăţământul profesional şi tehnic de stat
Anul şcolar 2016/2017
Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul
Unitate de
şcolar 2016-2017 - ZI
Mediul
învăţământ
de
Domeniul Nivelul
Liceu - filieră tehnologică - ZI
de stat /
Calificarea
rezidenţă
de
de
Nr. clase
Nr. elevi
Unitate de Profilul
profesională
(Urban/
pregătire calificare
a
a
a
a
a
a
a
a
învăţământ
Rural)
IX- X- XI- XII- IX- X- XI- XIIparticular
a
a
a
a
a
a
a
a
urban
de stat
Servicii Turism şi
4
Tehnician în
1
1
1
1
28 28 26
29
alimentaţie
turism
urban
de stat
Tehnic Mecanică
4
Tehnician
1
1
24
19
mecatronist
urban
de stat
Tehnic Mecanică
4
Tehnician
1
19
transporturi

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
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II

urban

de stat

Tehnic Electromecan
ică

4

urban

de stat

Tehnic Electronică
automatizări

4

urban

de stat

Tehnic Mecanică

4

urban

de stat

Tehnic Mecanică

4

urban

de stat

Tehnic Electromecan
ică

4

urban

de stat

Tehnic Mecanică

4

Tehnician
electromeca
nic
Tehnician
operator
tehnică de
calcul
Tehnician
prelucrări
mecanice
Tehnician
mecatronist

1

1

II

1

17

18

OMECT
5770/20
06
OMECT
5770/20
06

29

1

3
3
1

Tehnician
electromeca
nic
Tehnician
prelucrări
mecanice

13

1

1

21

27

1

1

36

27

1
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23

OMECT
5770/20
06
OMECT
3923/20
12
OMECT
5770/20
06
OMECT
5770/20
06
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de stat

Tehnic

Mecanică

3

Sudor

urban

de stat

Tehnic

Electromecanic
ă

3

Electromecani
c utilaje şi
instalaţii
industriale

urban

de stat

Tehnic

Industrie textilă
şi pielărie

3

Calificarea
profesională

3

Mecanic auto

SOCIETATEA COMPLEX
ENERGETIC
HUNEDOARA S.A.SUCURSALA E.M.
LUPENI (53)
Confecţioner
SC AUTOCOM AMICII
produse textile SRL (21)
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Învățământ profesioanal de
3 ani
Nr. clase
Nr. elevi
a
IX
-a

a
Xa

0,5

0,
5

a
XI
-a

a
IX
-a

a
X
-a

14

13

OMECT
5770/200
6

9

OMECT
5770/200
6
OMECT
5770/200
6

0,
5
0,5

1

1

1

15

a
XI
-a

Nr. ordinului
ministrului de
Acreditare

urban

Nivelul
de
calificar
e

Operatori economici la
care se derulează
instruirea practică (se va
menţiona în paranteză nr.
de elevi pentru care au
încheiate contracte de
pregătire practică)
S.C.LASCĂR AUTO
MOTORS (8),
S.C.EURONYK S.R.L. (6),
MANGU TEODOR PFA(6)
, ON&DI AUTOCOM
SRL(7)
ADARCO INVEST S.R.L.
(9)

Autorizare

urban

Unitate de
învăţămân
t de stat /
Profilu Domeniul de
Unitate de
l
pregătire
învăţămân
t
particular
de stat
Tehnic Mecanică

Mediul
de
rezidenţ
ă
(Urban/
Rural)

23 16

21

OMECT
5770/200
6
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urban

buget

zi

urban

buget

zi

urban

buget

zi

urban

buget

zi

Calificarea
profesională

Informatică Tehnician
echipamente
de calcul
Mecanică
Maistru
cazangerie,
construcţii
metalice şi
sudură
Mecanică
Tehnician
proiectant în
construcţia de
maşini
Minier,
Maistru
petrol și
electromecanic
gaze
minier

anul anul anul anul anul anul anul anul anul anul anul anul
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
1

34

1

1

OMEN
3747 /
24.05.2013
OMENCS
/
4.08.2016

19

15

OMEN
3747 /
24.05.2013
1
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Nr. ordinului
ministrului de

15

OMEN
3747 /
24.05.2013

Acreditare

Domeniul
de
pregătire

Nr. clase şi număr elevi - înscrişi în învăţământul postliceal în anul şcolar
2016-2017
Şcoală postliceală
Şcoală de maiştri
Nr de clase
Nr de elevi
Nr de clase
Nr de elevi

Autorizare

Mediul
de
Buget/ Zi/
rezidenţă
taxă seral
(Urban/
Rural)

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
Liceul Tehnologic Lupeni

Situaţia şcolarizării în învăţământul profesional şi tehnic de stat
Anul şcolar 2017/2018

urban

de stat

urban

Unitate de
învăţămân
t de stat /
Unitate de
învăţămân
t
particular
de stat

Tehnic

Mecanică

4

Tehnician
transporturi

urban

de stat

Tehnic

Electronică
automatizări

4

Tehnician
operator
tehnică de

Mediul
de
rezidenţ
ă (Urban
/
Rural)

Profilu
l

Domeniul de
pregătire

Nivelul
de
calificar
e

Calificarea
profesională

Acreditare

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 20172018 - SERAL
Nr. clase
Nr. elevi
a
IX
-a

a
X
-a

1

a
XI
-a

a
XII
-a

a
XIII
-a

a
IX
-a

a
X
-a

26

1
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OMECT
5770/2006
OMECT
3923/2012

36

a
XI
-a

a
XII
-a

a
XIII
-a

Nr. ordinului
ministrului de
Acreditare

de stat

Autorizare

urban

Nr. ordinului
ministrului de
Autorizare

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul
şcolar 2017-2018 - ZI
Domeniul Nivelul
Liceu - filieră tehnologică - ZI
Calificarea
de
de
Nr. clase
Nr. elevi
profesională
pregătire calificare
a
a
a
a
a
a
a
a
IX- X- XI- XII- IX- X- XI- XIIa
a
a
a
a
a
a
a
Servicii Turism şi
4
Tehnician în
1
1
1
1
28 32 28
27
alimentaţie
turism
Tehnic Mecanică
4
Tehnician
1
1
16
20
mecatronist

Unitate de
Mediul
învăţământ
de
de stat /
rezidenţă
Unitate de Profilul
(Urban/
învăţământ
Rural)
particular

OMECT
5770/200
6
OMECT
5770/200
6
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calcul
Tehnic

Mecanică

4

urban

de stat

Tehnic

Electromecanic
ă

4

urban

de stat

Tehnic

Industrie textilă
şi pielărie

4

urban

de stat

Tehnic

Mecanică

4

Mediul
de
rezidenţ
ă
(Urban/
Rural)
urban

Unitate de
învăţămân
t de stat /
Profilu
Unitate de
l
învăţămân
t
particular
de stat

Tehnic

Domeniul de
pregătire

Mecanică

Calificarea
profesională

Mecanic auto

Tehnician
prelucrări
mecanice
Tehnician
electromecani
c
Tehnician în
industria
textilă
Tehnician
mecatronist

1

1

30

1

1

1

26

19

27

24

34

1

1

Forma de
Operatori economici la
organizare
care se derulează
(învăţămân
instruirea practică (se va
t
menţiona în paranteză nr.
profesional
de elevi pentru care au
/
încheiate contracte de
învăţământ
pregătire practică)
dual)
Învățământ S.C.LASCĂR AUTO
profesional MOTORS (26),
S.C.EURONYK S.R.L.
(11),ON&DI AUTOCOM
161

34

OMECT
5770/200
6
OMECT
5770/200
6
OMECT
5770/200
6
OMECT
3923/201
2

Învățământ profesioanal/
Învăţământ dual
Nr. clase
Nr. elevi
a
IX
-a

a
Xa

a
XI
-a

a
IX
-a

a
X
-a

a
XI
-a

1

0,
5

0,5

28

1
3

12

Nr. ordinului
ministrului de
Acreditare

de stat

Autorizare

urban

OMECT
5770/200
6
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SRL (14)MANGU
TEODOR PFA (2)
urban

de stat

Tehnic

Mecanică

urban

de stat

Tehnic

Electromecanic Electromecani Învățământ
ă
c utilaje şi
profesional
instalaţii
industriale

urban

de stat

Tehnic

Turism şi
alimentaţie

Sudor

Lucrător
hotelier

Învățământ
profesional

Învățământ
profesional

162

ADARCO INVEST
S.R.L.(9)
SOCIETATEA
NAȚIONALĂ DE
ÎNCHIDERI MINE
VALEA JIULUI S.A.
SUCURSALA MINA
URICANI (20),
SOCIETATEA COMPLEX
ENERGETIC
HUNEDOARA S.A.SUCURSALA E.M.
LUPENI (27)
S.C.COMEXIM R SRL
(11), S.C. KLAUBEN SRL
(5),I.I.SILAGHI CORINA
DAIANA (5)

0,5

1

1

0,
5

1

9

20

20

1
2

25

OMECT
5770/201
0
OMECT
5770/201
1

OMECT
5770/201
4
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urban

buget

zi

urban

buget

zi

Calificarea
profesională

anul anul anul anul anul anul anul anul anul anul anul anul
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III

Mecanică

Maistru
cazangerie,
construcţii
metalice şi
sudură
Informatică Tehnician
echipamente
de calcul

1

1

14

163

1

15

16

Nr. ordinului
ministrului de

OMEN
3747 /
24.05.2013

OMENCS
/
4.08.2016

Acreditare

Domeniul
de
pregătire

Nr. clase şi număr elevi - înscrişi în învăţământul postliceal în anul şcolar
2017-2018
Şcoală postliceală
Şcoală de maiştri
Nr de clase
Nr de elevi
Nr de clase
Nr de elevi

Autorizare

Mediul
de
Buget/ Zi/
rezidenţă
taxă seral
(Urban/
Rural)

PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
Liceul Tehnologic Lupeni

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor, promoţia 2016 liceu

Unitatea de
invatamant

0
Liceul
Tehnologic
Lupeni
Liceul
Tehnologic
Lupeni
Liceul
Tehnologic
Lupeni

Nivelul
de
calificare

Domeniul
de
pregătire

Calificarea

Nr.absovenţi
(distinct pe
fiecare nivel,
domeniu/profil
şi calificare)

Continuă
studiile

1

2

3

4

5

28

5

Turism si
Tehnician
4 alimentaţie în turism

4 Tehnic

4 Tehnic

Tehnician
transporturi
Tehnician
mecatronist

16

18

5

164

Angajaţi

Înregistraţi
Alte
Observaţii
în şomaj
situaţii
(precizări
(AJOFM)
suplimentare
in
in alta
cu privire la
calificarea calificare
coloana 10
dobandita
"Alte
prin
situaţii")
studii
6
7
9
10
11
6

7

1

9

Plecați în
străinătate

5

4

4

3

Plecați în
străinătate

3

Plecați în
străinătate

10
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Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor învățământului profesional, promoţia 2015-2016
Unitatea de
invatamant

0

Nivelul
de
calificare

Domeniul de
pregătire

1

2

Liceul
Tehnologic
Lupeni

3

Electromecanică

Calificarea

3
Electromecanic
utilaje şi
instalatii
industriale

Nr.absovenţi
(distinct pe
fiecare nivel,
domeniu/profil
şi calificare)

Continuă
studiile

4

5

14

14

Angajaţi
in
calificarea
dobandita
prin studii

in alta
calificare

6

7

Înregistraţi
în şomaj
(AJOFM)

Alte
situaţii

9

10

Observaţii
(precizări
suplimentare
cu privire la
coloana 10
"Alte
situaţii")
11

8

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor învățământului postliceal, promoţia 2015-2016
Unitatea de
invatamant

0
Liceul
Tehnologic
Lupeni

Nivelul
de
calificare

Domeniul de
pregătire

1

2

5

Informatică

Calificarea

3
Tehnician
echipamente
de calcul

Nr.absovenţi
(distinct pe
fiecare nivel,
domeniu/profil
şi calificare)

Continuă
studiile

4

5

27
165

Angajaţi
in
calificarea
dobandita
prin studii

in alta
calificare

6

7

22

5

Înregistraţi
în şomaj
(AJOFM)

Alte
situaţii

9

10

Observaţii
(precizări
suplimentare
cu privire la
coloana 10
"Alte
situaţii")
11
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Liceul
Tehnologic
Lupeni
Liceul
Tehnologic
Lupeni

5

Mecanică

Maistru
mecanic

5

Minier, petrol
şi gaze

Maistru
minier

10

12

10

12

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor, promoţia 2017 liceu

Nivelul
de
calificare

Profilul

2
Liceu

Domeniul Calificarea Nr.absovenţi
de
(distinct pe
pregătire/
fiecare nivel,
formare
domeniu/profil
profesională
şi calificare)
2016-2017

3
Servicii
Tehnologic

Liceu

Tehnic

4
Tehnician
în turism
Tehnician
transporturi

5
21

Din care cu
mediul de
rezidență

Urban Rural
6
7
21

Continuă
studiile

8
4

10

10

2

5

5

2

Angajaţi

Înregistraţi
Alte
Observaţii
în şomaj
situaţii
(precizări
(AJOFM)
suplimentare
cu privire la
in
in alta
coloana 10
calificarea calificare
"Alte
dobandita
situaţii")
prin
studii
9
10
11
12
13
8
3
6
1

Tehnologic
Liceu

Tehnic
Tehnologic

Tehnician
prelucrări
mecanice

166

1

2

4

3

plecati în
străinătate
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Nivelul de
calificare

2
Școală
profesional
ă
Școală
profesional
ă

Profilul

Tehnologi
c

Domeniul
de
pregătire/
formare
profesional
ă

3
textile
pielărie
mecanică

Tehnologi
c

Calificarea

Nr.absovenţi
(distinct pe
fiecare nivel,
domeniu/prof
il şi
calificare)
2016-2017

4
Confecționer 14
produse
textile
Electromecani 13
c utilaje și
instalații
industriale

5

Din care cu
mediul de
rezidență

Angajaţi

Continu
ă
studiile

Urba
n
6
14

Rura
l
7
8
0
14

in
calificare
a
dobandit
a prin
studii
9
0

13

0

0

167

13

in alta
calificar
e

Înregistra
Alte
Observaţii
ţi în şomaj situaţi (precizări
(AJOFM)
i
suplimentar
e cu privire
la coloana
10 "Alte
situaţii")

10

11

0

0

0

0

12

13
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Nivelul
de
calificare

2
Școală
postliceal
ă
Școală de
maistri

Profilul

Domeniul
de
pregătire/
formare
profesional
ă

3
mecanică
Tehnologi
c
Tehnologi
c

Calificarea

4
tehnician
proiectant
construcții de
mașini
minier,petro maistru
l și gaze
electromecani
c minier

Nr.absovenţi
(distinct pe
fiecare nivel,
domeniu/prof
il şi calificare)
2016-2017

Din care cu
mediul de
rezidență

5
14

Urba
n
6
14

Rura
l
7

6

6

0

168

Angajaţi

Continu
ă
studiile

8
5

0

Înregistra
ţi în şomaj
(AJOFM)

Alte
situaţi
i

Observaţii
(precizări
suplimentar
e cu privire
la coloana
10 "Alte
situaţii")

13
plecati în
strainatate

in
calificare
a
dobandit
a prin
studii
9

in alta
calificar
e

10
5

11
1

12
3

4

2

0

0
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Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor, promoţia 2017-2018, Liceu
Nivelul de
calificare

Profilul

Domeniul de
pregătire/
formare
profesională

Calificarea

Nr.absovenţi
(distinct pe
fiecare nivel,
domeniu/profil
şi calificare)
2016-2017

Din care cu
mediul de
rezidență

Continuă
studiile

Angajaţi

in
calificarea
dobandita
prin studii

in alta
calificar
e

Înregistraţi
în şomaj
(AJOFM)

Alte
situaţii

3

4

5

Urban
6

Rural
7

8

9

10

11

12

Servicii

Tehnologic

22

22

0

4

6

1

0

11

Tehnic

Tehnologic

33

33

0

16

8

7

0

2

Tehnic

Tehnologic

Tehnician în
turism
Tehnician
mecatronist
Tehnician
electromeca
nic

7

7

0

0

5

2

0

0

2

4
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PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
Liceul Tehnologic Lupeni

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor, promoţia2017-2018, Profesională
Nivelul de
calificare

Profilul

2

3

Tehnic

Tehnic
3

Domeniul de
pregătire/
formare
profesională

Tehnic

Calificarea

4

Mecanică
Mecanic
de
auto
motoare
Prelucrări
Sudor
la cald
Electromec Electromeca
anică
nic utilaje și
mașini,
instalații
utilaje,
industriale
instalații

Nr.absovenţi
(distinct pe
fiecare nivel,
domeniu/profil
şi calificare)
2016-2017

Din care cu
mediul de
rezidență

Continuă
studiile

Angajaţi

in
calificarea
dobandita
prin studii

in alta
calificar
e

Înregistraţi
în şomaj
(AJOFM)

Alte
situaţii

5

Urban
6

Rural
7

8

9

10

11

12

11

11

0

11

0

1

0

0

4

4

0

4

0

1

0

0

16

16

0

15

0

0

1

0
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PLAN DE ACTIUNE AL ŞCOLII
Liceul Tehnologic Lupeni

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor, promoţia 2017-2018, Postliceal
Nivelul
de
calificare

Profilul

Calificarea

Nr.absovenţi
(distinct pe
fiecare nivel,
domeniu/profil
şi calificare)
2016-2017

Din care cu
mediul de
rezidență

Continuă
studiile

Angajaţi

in
calificarea
dobandita
prin studii

in alta
calificar
e

Înregistraţi
în şomaj
(AJOFM)

Alte
situaţii

3

4

5

Urban
6

Rural
7

8

9

10

11

12

Tehnic

Informatică

9

9

0

3

0

9

0

0

Tehnic

Mecanică

Tehnician
echipamente
de calcul
Maistru
cazangerie,
construcții
metalice și
sudură

15

15

0

3

7

7

0

1

2

5

Domeniul de
pregătire/
formare
profesională
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