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 PARTEA I – CONTEXTUL 
 

1.1 Formularea viziunii şi a misiunii unităţii şcolare 
 

Misiunea școlii  

Liceul Tehnologic Gurghiu asigură o educație de calitate în acord cu nevoile 
comunității și oferă șanse egale fiecărui tânăr pentru a deveni o personalitate puternică, 
independentă și capabilă să se integreze activ în societate. 

 

Viziunea școlii 

Liceul Tehnologic Gurghiu urmăreşte să devină o şcoală deschisă pentru toţi elevii, 
indiferent de etnie, sex, sau convingeri religioase, pentru a asigura apropierea dintre grupuri, 
acceptarea reciprocă şi convieţuirea armonioasă a acestora, un exemplu de bună practică 
pentru un comportament responsabil, tolerant, care dă şanse egale de dezvoltare personală 
tuturor, care va satisface nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, autonom dar şi 
partener activ al unei echipe şi al întregii comunităţi, astfel încât fiecare beneficiar al actului 
educaţional să devină arhitectul propriului său viitor. 

 
 

1.2 Cultura organizațională 
 
Constituirea unui învăţământ silvic organizat în Transilvania, ca şi în Principatele 

Române, a fost impusă de reducerea necontenită a suprafeţelor de pădure, care a generat 
teama lipsei de lemn, precum și de creşterea rolului şi importanţei pădurilor ca sursă de 
bunuri materiale şi de protecţie a mediului înconjurător. 

În PRINCIPATELE ROMÂNE, a fost promulgată Legea pentru organizarea 
învăţământului profesional la 9 aprilie 1893. Potrivit acestei legi, în 1893, la Gurghiu, ia fiinţă 
o şcoală profesională de pădurari. Alegerea nu a fost întâmplătoare, Domeniul Gurghiului, 
aflat sub stăpânire austriacă, fiind foarte bogat în păduri şi având la dispoziţie clădirile 
castelului cunoscut sub numele de BORNEMISZA. Acest castel ridicat pe vechea aşezare 
daco-romană, a devenit, după trecerea Transilvaniei sub dominaţie maghiară (sec. XII - XIII), 
Cetate şi Domeniu feudal care, la rândul lor au trecut în posesia principilor domnitori ca dar 
din partea regilor maghiari pentru loialitatea lor. 

După venirea habsburgilor, în 1708 Cetatea este dărâmată şi începe împădurirea 
dealului golaş în vârful căruia se afla fortăreaţa. Din dărâmăturile vechii fortificaţii, la poalele 
colinei, este construit în perioada 1731 - 1734, un castel în stil baroc folosit, mai ales ca 
pavilion de vânătoare. În anul 1719, Domeniul Gurghiu a fost arendat, pe un termen de 99 
de ani, unui vicecancelar (Casoni), căruia, mai târziu, i se va conferi titlul de baron de 
Bornemisza, pentru serviciile aduse casei de Habsburg. Familia Bornemisza a făcut pe 
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domeniu o serie de îmbunătăţiri : a construit un nou castel, a amenajat un parc de 
vânătoare, a înfiinţat o seră (ceea ce era foarte rar pe atunci), a construit o fabrică de sticlă 
la Glăjărie, o fabrică de celuloză şi una de porţelan în Gurghiu, etc. 

După un proces cu descendenţii familiei Bornemisza, care a durat 37 de ani, 
Domeniul şi Cetatea vor trece în proprietatea statului austriac, care va crea aici mai multe 
oficii pentru gestiunea pădurilor. La 13 octombrie 1893 s-au deschis, în castel, cursurile unei 
şcoli de brigadieri, cu un număr de 57 elevi, o parte din ei provenind de la alte şcoli similare 
existente la Timişoara, Esztergom şi Lipotuyvar. 

La început existau două clase de elevi, anul I, recrutaţi din Transilvania şi Ungaria, şi 
anul II în care erau cuprinşi elevi transferaţi de la alte şcoli. Şcoala dispunea de un teren de 
21,42 ha,2,89 ha fânețe,2,5 ha pământ arabil,0,76 ha livezi, un parc dendrologic şi 0,39 ha 
pepinieră. În timpul instruirii, elevii învăţau şi mânuirea armelor de foc, paznicul fiind 
înarmat nu numai pentru necesitatea vânătorii, ci şi pentru apărarea pădurilor proprietate 
particulară sau imperială. 

Şcoala dispunea, chiar de la început, de o pepinieră didactică, iar Parcul dendrologic, 
creat în jurul anului 1830, reprezenta unul din cele mai vechi centre de cultură a speciilor 
exotice. În clădirea castelului exista în aceea perioadă un muzeu de vânătoare.  

În anul 1914 când izbucneşte primul război mondial, cursurile se întrerup, iar localul 
şcolii, datorită poziţiei pe care o avea, a fost transformat în spital militar. La 15 noiembrie 
1919, şcoala îşi va relua activitatea, sub denumirea de Şcoală Silvică Inferioară, cu un număr 
de 47 de elevi. Din anul 1920 şcoala va funcţiona sub denumirea de Şcoală de Brigadieri 
Silvici cu un efectiv de 51 de elevi. La redeschiderea anului şcolar după război ( 1 5  noiembrie 
1919), primii elevi au fost numai români, foşti gradaţi în Armata Română. Dacă până la 
primul război mondial, munca didactică în şcoala silvică s-a desfăşurat în limba maghiara, 
după Unirea Transilvaniei cu România, începând cu anul 1919, predarea se face în limba 
Română. De remarcat că, în întreaga perioadă interbelică, existau doar două şcoli silvice în 
ţară: cea din Gurghiu şi cea de la Brăneşti. 

La temeinica pregătire profesională şi civică a acestora, trebuie amintită şi contribuţia 
adusă de valorosul corp profesoral, în majoritate format din ingineri cu state de serviciu în 
producţie, conductori tehnici, mulţi dintre ei devenind personalităţi marcante în domeniul 
ştiinţelor silvice cum ar fi, de pildă, profesorul emerit doctor docent Emil G. Negulescu, 
membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, care şi-a început activitatea în cadrul 
Şcolii Silvice din Gurghiu la 1 noiembrie 1926 şi al cărei director a fost între anii 1933 - 1940. 
Anii petrecuţi ca dascăl şi mai apoi ca director, au fost ani de temeinice acumulări şi realizări 
pe plan ştiinţific şi artistic concretizate în numeroase opere de sculptură şi mai apoi în 
elaborarea primului tratat de Silvicultură ecologic fundamentată din ţara noastră. 

În general, corpul profesoral a avut o mare stabilitate, perioada interbelică 
consemnând numele unor ingineri profesori care au activat timp de 20 - 30 de ani 
consecutiv, printre care: Cotta Ioan - conductor silvic, ing. Constantin Fedeleş, ing. Mihai 
Ştefănescu, ing. Ioan Chirvăsuţă, ing. Iosif Nistorică, ing. Eugen Răuţă, ing. Terenţiu Cucer, 
ing. Sergiu Paskovschi, învăţător Spiridon Goreanu, Haiduc Florea și alţii. 
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În anii celui de-al doilea război mondial, învăţământul silvic din Gurghiu a cunoscut o 
perioadă de stagnare, de mari rămâneri în urmă. în bună parte, profesorii şi inginerii au fost 
mobilizaţi, şcoala fiind lipsită de forţa care-i dădea viaţă. Anii care au urmat au fost nespus 
de grei pentru întreg învăţământul din Ardeal. Şcolile și-au închis porţile una câte una, iar 
dascălii au suferit prigoana nefastă a dictatului horthyst bazat pe forţă. În anii cât a durat 
războiul, elevii şi corpul profesoral de la Şcoala Silvică din Gurghiu s-au refugiat la Târgovişte, 
iar puţinii funcţionari care au rămas aici în timpul ocupaţiei, au ţinut evidenţa bunurilor 
şcolii. După terminarea războiului, Şcoala Silvică şi-a reluat activitatea cu un număr de 50 de 
elevi. Decizia Ministerului Agriculturii şi Domeniilor din iunie 1945 reînfiinţează Şcoala de 
Brigadieri Silvici din Gurghiu, Aici vor fi primiţi şi elevii anului III de la Şcoala de Brigadieri 
Silvici din Petreşti, jud. Alba, care, începând cu 1 septembrie 1945, vor trece, împreună cu tot 
personalul şi inventarul, la Şcoala din Gurghiu. 

În anul şcolar 1947 - 1948 şcoala se transformă în Şcoală Profesională Silvică cu 
durata de 2 ani, cu excepţia promoţiilor dintre anii 1948 - 1950, când durata studiilor este de 
3 ani, iar elevii beneficiază, în totalitate, de bursa şi gratuitate. 

Între anii 1948 - 1969 şcoala pregăteşte cadre pentru sectorul forestier în diferite 
profile şi în mod deosebit brigadieri silvici, cu pregătire profesională de 2 ani. 

În 1954 se comasează la Gurghiu, Şcoala Silvică din Odorhei, iar în 1963, când aceasta 
instituţie devine Centru Şcolar Forestier, se comasează Centrul Şcolar Silvic Miercurea - Ciuc. 
Cadrele pregătite în aceasta perioadă de referinţă sunt : pădurari, drujbişti, sortatori. 

Din studiul arhivei şcolii rezultă următoarea structură: Şcoala Profesională Silvică, de 
2 ani pentru pădurari (1956 - 1969) ; Şcoala Profesională Silvică de pădurari de vânătoare, de 
2 ani (1958 - 1964) ; Şcoala Tehnică de Maiştrii Silvicultori, de 3 ani (1958 - 1962); Şcoala 
Tehnică de Maiştrii Exploatare şi Transporturi Forestiere, cu durata de 3 şi 2 ani (1959- 
1969); Şcoala Profesională Forestieră pentru Maşinişti de Utilaje Forestiere de 2 ani, pentru 
pădurari, maşinişti de utilaje din exploatări forestiere (1964- 1969). 

Începând cu anul şcolar 1968 - 1969, cursurile se desfăşoară în localul clădirii noi a 
Liceului Silvic, meritul ridicării şi finalizării acestui aşezământ revenindu-i d-lui ing. Gliga 
Cosma, director al şcolii pe atunci. În anul 1970 se introduce învățământul liceal - profil silvic, 
cu durata de 4 ani, care a debutat cu un număr de doua clase, prima promoţie de liceu din 
anul 1974 numărând 87 de absolvenţi. Din 1976 până în 1991 învăţământul liceal silvic a fost 
organizat pe două trepte, trecerea de la treapta I (cls. IX - X) la treapta a II-a (cls. XI - XII) 
făcându-se prin concurs, locurile alocate pentru treapta a II-a fiind ocupate în ordinea 
mediilor obţinute. 

Eforturile de realizare a unui complex şcolar modern în perioada 1966 - 1969 se 
datorează domnului ing. Gliga Cosma, directorul şcolii din acea perioadă, care printr-o mare 
pasiune şi dăruire a reuşit să antreneze întregul corp profesoral în aceasta acţiune. De 
remarcat contribuţia deosebită adusă de ing. Gliga Vasile, ing. Verenca Victor, ing. 
Endrjievschi Arcadie, ing. Gliga Astrid, ing. Gherghel Mihai la întregirea bazei didactice 
materiale. 
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În perioada 1990-2003, şcoala silvică din Gurghiu și-a schimbat denumirea în Grup 
Şcolar Silvic, în anul 2003 școala ființează sub denumirea de Colegiul Silvic Gurghiu, iar din  
septembrie 2018 școala a primit denumirea de Liceul Tehnologic Gurghiu. 

În această perioadă au funcţionat  următoarele forme de învăţământ: 
1990 – prezent - învăţământ liceal, specializarea: tehnician în silvicultură şi exploatări 

forestiere. 
1993 – 2001 - învăţământul profesional silvic, Specializarea: pădurar 
1990 – prezent - învăţământul postliceal silvic, Specializarea: tehnician silvic. 
2001 – 2013 - învăţământ liceal, profilul Matematică-Informatică; 
2003 – 2011 - Şcoala de Arte şi Meserii - rută progresivă, Specializarea: Pădurar;  
2004 – 2012 - învăţământ liceal, profilul: Ecologie şi protecţia calităţii mediului; 
2006 – 2011 - învăţământ liceal, profilul Ştiinţe sociale; 
2007 – 2010 - învăţământ cu frecvenţă redusă, Profil – Prelucrarea lemnului; 
2009 – prezent - învăţământ seral, profil: Resurse naturale şi protecţia mediului, 

specializarea: tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere. 
În cei 125 ani de existenţă şcoala noastră a pregătit peste 8.000 de slujitori ai aurului 

verde – PĂDUREA. 
De-a lungul anilor, miile de absolvenţi ai venerabilei şcoli silvice gurghiene şi-au dat 

un examen de conştiinţă şi de atitudine faţă de problemele durabile ale corpului silvic în care 
s-au integrat şi contribuit la evoluţia pozitivă a silviculturii române.  

Exemplul lor, nu a rămas doar o amintire, ci s-a cristalizat într-un puternic şi durabil 
simbol. 

Cuvânt de aleasă preţuire şi cinstire se cuvine de asemenea şi tuturor vrednicilor 
dascăli ce au slujit aici şi care, într-un fel sau altul, şi-au legat numele de această şcoală, 
impunându-se ca luminători de neam și modelatori sufleteşti ai atâtor generaţii de tineri 
silvicultori. 

 
1.3 Profilul actual al şcolii 

 
Liceul Tehnologic Gurghiu este situat în localitatea Gurghiu, judeţul Mureş, în partea 

răsăriteană a judeţului, închis între Carpaţii Orientali, Depresiunea Transilvaniei, Defileul 
Mureşului şi zona de izvoare a Târnavei Mari, într-o zonă cu puternice rezonanţe culturale şi 
istorice şi pregăteşte forţa de muncă pentru sectorul silvic, asigurând nevoile de personal 
calificat pentru mai multe judeţe (Mureş, Sibiu, Braşov, Harghita, Alba, etc.).  

Începând cu data de 1 septembrie 2014, în urma restructurării rețelei școlare, s-au 
comasat cele 3 unități cu personalitate juridică existente la nivelul comunei Gurghiu, într-o 
singură unitate cu personalitate juridică și anume Liceul Tehnologic Gurghiu, având 
următoarele structuri arondate: 

1. Școala Gimnazială Gurghiu. 
2. Școala Gimnazială Glăjărie. 
3. Școala Primară Cașva.  
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4. Școala Primară Larga/Grădinița Larga. 
5. Școala Primară Orșova.  
6. Grădinița Glăjărie. 
7. Grădinița Gurghiu. 
8. Grădinița Adrian. 
9. Grădinița Cașva. 
10. Grădinița Orșova. 

Şcoala este situată în cea mai lungă vale din regiune, Valea Gurghiului, cu o lungime 
de 55 Km, la o altitudine de 410 m. În cadrul şcolii funcţionează următoarele forme de 
învăţământ: preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal. Ponderea mare a 
pădurilor în acest judeţ cat şi în cele limitrofe, justifică pe deplin  forma de învăţământ silvic, 
cât şi interesul mare manifestat de elevi pentru pregătirea în acest profil. Experienţa 
acumulată prin programul PHARE, program aplicat la învăţământul profesional şi tehnic, 
asigură elevilor o pregătire la nivelul standardelor europene. Intensificarea activităţilor de 
exploatare şi prelucrare a lemnului, rezultat şi al efectelor de retrocedare a pădurilor, a 
impus diversificarea profilului existent, prin înfiinţarea din anul şcolar 2009-2010 a unui nou 
domeniu de pregătire prin ruta directă de calificare, respectiv – prelucrarea lemnului, 
meseria – tâmplar universal. 

 
Oferta Educațională pentru Anul şcolar 2018-2019: 
 Preșcolar – cu program normal și cu program prelungit  
 Primar – clasa pregătitoare 
 Liceu tehnologic – curs de zi (2 clase)  

 Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere  
 

Structura reţelei şcolare 2018-2019 
Ciclul preșcolar este format din 10 grupe – 185 preșcolari: 
1. Grădiniţa cu program normal Adrian (1 grupă – 13  preşcolari): 

a. Grupa mică (0,33 grupă – 5 preșcolari); 
b. Grupa mijlocie (0,33 grupă – 5 preșcolari); 
c. Grupa mare (0,34 grupă – 3 preșcolari); 

2. Grădiniţa cu program normal Cașva (1 grupă – 21  preşcolari): 
a. Grupa mică (0,33 grupă – 6 preșcolari); 
b. Grupa mijlocie (0,33 grupă – 6 preșcolari); 
c. Grupa mare (0,34 grupă – 9 preșcolari); 

3. Grădiniţa cu program normal Glăjărie (3 grupe – 55 preşcolari): 
a. Grupa mică - Secția maghiară (0,5 grupă – 9 preşcolari) 
b. Grupa mică – Secția română (0,33 grupă – 6 preșcolari) 
c. Grupa mijlocie – Secția română (0,33 grupă – 7 preșcolari) 
d. Grupa mijlocie - Secția maghiară (1 grupă – 9 preşcolari) 
e. Grupa mare – Secția maghiară (0,5 grupă – 17 preșcolari) 
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f. Grupa mare – Secția română – (0,34 grupă – 7 preșcolari) 
4. Grădiniţa cu program prelungit Gurghiu (1 grupă – 27 preşcolari): 

a. Grupa mică (0,33 grupă – 10 preșcolari); 
b. Grupa mijlocie (0,33 grupă – 8 preșcolari); 
c. Grupa mare (0,34 grupă – 9 preșcolari);  

5. Grădiniţa cu program normal Gurghiu (2 grupe – 41 preşcolari): 
a. Grupa mică (0,5 grupă – 11 preșcolari); 
b. Grupa mijlocie (0,5 grupă – 12 preșcolari); 
c. Grupa mare (1 grupă – 18 preșcolari); 

6. Grădiniţa cu program normal Larga (1 grupă – 10  preşcolari): 
a. Grupa mică (0,33 grupă – 3 preșcolari); 
b. Grupa mijlocie (0,33 grupă – 5 preșcolari); 
c. Grupa mare (0,34 grupă – 2 preșcolari); 

7. Grădiniţa cu program normal Orșova (1 grupă – 18  preşcolari): 
a. Grupa mică (0,33 grupă – 3 preșcolari); 
b. Grupa mijlocie (0,33 grupă – 5 preșcolari); 
c. Grupa mare (0,34 grupă – 10 preșcolari); 

Ciclul primar este format din 16 clase – 258 elevi: 
1. Școala Primară Cașva – (3 clase – 44 elevi): 

a. Clasa pregătitoare (0,5 clase – 4 elevi) 
b. Clasa a I-a (0,5 clasă - 9 elevi) 
c. Clasa a II-a (0,5 clase - 8 elevi) 
d. Clasa a III-a (0,5 clase - 10 elevi) 
e. Clasa a IV-a (1 clasă - 13 elevi) 

2. Școala Gimnazială Glăjărie (5 clase – 76 elevi) 
a. Clasa pregătitoare (9 elevi) (0,33 clasă – 3 secția română), (0,5 clasă - 6 secția 
maghiară) 
b. Clasa a I-a (13 elevi) – (0,33 clasă - 3 secția română), (0,5 clasă - 10 secția maghiară) 
c. Clasa a II-a (16 elevi) – (0,5 clasă - 9 secția română), (0,5 clasă - 7 secția maghiară) 
d. Clasa a III-a (21 elevi) – (0,34 clasă - 11 secția română), (1 clasă - 10 secția maghiară) 
e. Clasa a IV-a (17 elevi) – (0,5 clasă - 8 secția română), (0,5 clasă - 9 secția maghiară) 

3. Școala Gimnazială Gurghiu (5 clase – 102 elevi) 
a. Clasa pregătitoare (1 clasă - 17 elevi)  
b. Clasa a I-a (1 clasă - 19 elevi) 
c. Clasa a II-a (1 clasă - 23 elevi) 
d. Clasa a III-a (1 clasă - 20 elevi) 
e. Clasa a IV-a (1 clasă - 23 elevi) 

4. Școala Primară Larga (1 clasă – 12 elevi) 
a. Clasa pregătitoare (0,33 clasă - 7 elevi) 
b. Clasa a I-a (0,33 clasă - 2 elevi) 
c. Clasa a II-a (0,33 clasă - 3 elevi) 
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5. Școala Primară Orșova (2 clase - 24 elevi)  
a. Clasa pregătitoare (0,33 clasă - 3 elevi) 
b. Clasa a I-a (0,50 clasă - 8 elevi) 
c. Clasa a II-a (0,34 clasă - 6 elevi) 
d. Clasa a III-a (0,50 clasă - 4 elevi) 
e. Clasa a IV-a (0,33 clasă - 3 elevi) 

Ciclul gimnazial este format din 11 clase – 182 elevi: 
1. Școala Gimnazială Glăjărie (4 clase – 57 elevi) 

a. Clasa a V-a (11 elevi) – (0,5 clasă - 4 secția română), (0,5 clasă - 7 secția maghiară) 
b. Clasa a VI-a (10 elevi) – (0,5 clasă - 3 secția română), (0,5 clasă - 7 secția maghiară) 
c. Clasa a VII-a (19 elevi) – (0,5 clasă - 9 secția română), (0,5 clasă - 10 secția maghiară) 
d. Clasa a VIII-a (17 elevi) – (0,5 clasă - 7 secția română), (0,5 clasă - 10 secția maghiară) 

2. Școala Gimnazială Gurghiu (7 clase – 125 elevi) 
a. Clasa a V-a (1 clasă - 21 elevi) 
b. Clasa a VI-a (2 clase - 35 elevi) 
c. Clasa a VII-a (2 clase - 32 elevi) 
d. Clasa a VIII-a (2 clase - 37 elevi) 

Ciclul liceal zi (8 clase – 179 elevi): 
Liceul Tehnologic Gurghiu 
a. Clasa a IX-a, Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician în silvicultură și exploatări 

forestiere: 2 clase: 20+19 elevi 
b. Clasa a X-a, Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician în silvicultură și exploatări 

forestiere: 2 clase: 24+27 elevi 
c. Clasa a XI-a, Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician în silvicultură și exploatări 

forestiere: 2 clase: 26+25 elevi 
d. Clasa a XII-a, Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician în silvicultură și exploatări 

forestiere: 2 clase: 21+18 elevi 
Şcoala postliceală (2 clase – 53 elevi): 

a. Anul I, Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician în silvicultură: 1 clasă: 25 elevi 
b. Anul II, Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician în silvicultură: 1 clasă: 28 elevi 

Școala profesională (1 clasă – 10 elevi): 
a. CIasa a XI-a, Domeniul Fabricarea produselor din lemn, Tâmplar universal: 10 elevi 

 
Personalul şcolii este format din 78 cadre didactice şi 39 persoane în aparatul  

administrativ, dintre care 10 sunt personal didactic auxiliar și 29 reprezintă personal 
nedidactic. Din cele 78 cadre didactice, 62 cadre didactice sunt titulare, 11 cadre didactice au 
statut de suplinitor și 5 cadre didactice sunt personal asociat. 

Personalul didactic este permanent preocupat de perfecţionare, parcurgând în 
paralel cu obţinerea gradelor didactice şi stagii de formare continuă în specialitate şi 
metodică. 

Distribuţia pe grade didactice este prezentată mai jos:   



 

 

GRADUL DIDACTIC NUMĂR DE CADRE DIDACTICE
DOCTORAT 

I 
II 

DEFINITIVAT 
DEBUTANT 

FĂRĂ PREGĂTIRE 
TOTAL CADRE DIDACTICE 

 

 

  

Definitivat
24,36%

Debutant

DISTRIBUȚIA PE GRADE DIDACTICE

NUMĂR DE CADRE DIDACTICE PROCENTE
3 3,85%

31 39,74
12 15,38
19 24,36
12 15,38%
1 1,28%

78 - 

 

Doctorat
3,85%

Gradul I
39,74%

Gradul II
15,38%

Debutant
15,38%

Fără pregătire
1,28%

DISTRIBUȚIA PE GRADE DIDACTICE

11 

PROCENTE 
% 

74% 
8% 
6% 

15,38% 
% 
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1.4 Analiza rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat în perioada 
2012-2018 

 

Sesiunea Înscrişi Prezentaţi Admişi 
Procent 
admişi 

Respinşi 
Procent 
respinşi 

2012 
Iunie-Iulie 

143 137 70 51,09% 67 48,91% 

2012 
August 

66 54 16 29,63% 38 70,37% 

2013 
Iunie 

125 120 45 37,50% 75 62,50% 

2013 
August 

53 40 8 20% 32 80% 

2014 
IUNIE-IULIE 

54 54 34 62,96% 20 37,04% 

2014 
AUGUST 

19 16 2 12,50% 14 87,50% 

2015 
IUNIE-IULIE 

92 92 47 51,08% 45 48,92% 

2015 
AUGUST 

29 26 3 11,53% 23 88,47% 

2016 
IUNIE-IULIE 

54 51 23 31,37% 28 68,63% 

2016 
AUGUST 

26 23 6 26,09% 17 73,91% 

2017 
IUNIE-IULIE 

44 43 16 37,21% 27 62,79% 

2017 
AUGUST 

32 26 2 7,69% 22 84,62% 

2018 
IUNIE-IULIE 49 42 14 33,33% 28 66,67% 

2018 
AUGUST 28 22 5 22,78% 17 77,27% 
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Rezultatele obţinute de elevii şcolii în anul şcolar 2017-2018 la concursuri şcolare 

sunt prezentate în Anexa 1. 
Oferta şcolară a fost elaborată ca răspuns al cererii de pe piaţa forţei de muncă şi 

susţinută de cele 19 Convenţii de practică cu agenţii economici prezentaţi în  Anexa 2. 
  Elevii cu nevoi speciale au fost identificaţi şi sprijiniţi (Anexa 3) pentru integrarea în 

colectivele claselor. Un rol important l-a avut psihologul şcolii, care îşi desfăşoară activitatea 
în cadrul Cabinetului de Psihologie.  

Cadrele didactice au întocmit programe şcolare pentru disciplinele din pachetele 
opţionale oferite elevilor în cadrul curriculum-ului în dezvoltare locală prezentate detaliat în 
Anexa 4. 

 
1.5 Rezultate financiare 

 
Proiectare: 

Activitatea financiară a Liceului Tehnologic Gurghiu  aferentă anului școlar 2017-2018, 
cumulează activitatea finaciară desfășurată în perioada 01 septembrie 2017-31 august 2018, 
ca urmare cumulează bugete, plăți și cheltuieli cuprinse în doi ani financiari. 

În conformitate cu prevederile art 101 din Legea nr. 1 /2011 a Educației naționale, 
finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cuprinde : 

 finanţarea de bază,  
 finanţarea complementară 
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37,50%

62,96%

51,08%

31,37%
37,21%

33,33%
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 finanţarea suplimentară. 
 
Finanţarea de bază asigură desfăşurarea în condiţii normale a procesului de 

învăţământ la nivel preuniversitar, conform standardelor naţionale conform art 104 din 
Legea nr 1/2011.Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale, pentru următoarele articole de cheltuieli, în 
funcţie de care se calculează costul standard per elev/preşcolar: 

 cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, 
stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora; 

 cheltuieli cu pregătirea profesională; 
 cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor; 
 cheltuieli cu bunuri şi servicii. 

 
Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte 

cheltuieli asociate  procesului de învăţământ preuniversitar de stat conform art 104 din 
Legea nr 1/2011 a Educației Nationale. Finanţarea complementară se asigură din bugetele 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţinunităţile de  învăţământ 
preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin 
legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli:  

 investiţii, reparaţii capitale, consolidări; 
 subvenţii pentru internate şi cantine; 
 cheltuieli pentru evaluarea periodic naţională a elevilor; 
 cheltuieli cu bursele elevilor; 
 cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1); 
 cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii; 
 cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din 

învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează 
gratuit; 

 cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate în 
cadrul sistemului de învăţământ; 

 cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul 
angajat, preşcolari şi elevi; 

 gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
 cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul 

educaţiei şi formării profesionale. 
 

Finanţarea suplimentară se acordă  ca sumă globală fixă din bugetul Ministerului 
Educaţiei Naționale  pentru premierea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu 
rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul performanţelor şcolare. 
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În activitatea financiar contabilă s-a respectat bugetul anului 2018 aprobat cu rectificările 
făcute ulterior, decontările fiind făcute din trei fonduri bugetare şi anume: 

 Buget republican 
 Buget local 
 Fonduri proprii 

 
BUGETUL REPUBLICAN 
În anul şcolar 2017-2018 din bugetul republican s-au efectuat următoarele decontări: 

CHELTUIELI NR. ELEVI/PERSOANE VALOARE 
Cheltuieli cu salariile în bani şi contribuţii  3.785.288 
BANI DE LICEU 16 13.090 
BURSE PROFESIONALE 22 21.461 
Abonamente+bilete 84 10.725 
Tichete vacanță 109 155.150 
Bunuri și servicii  2.695 

Total cheltuieli  3.988.409 

 
BUGETUL LOCAL 
Bugetul local conţine mai multe capitole dintre care le amintim pe cele folosite în 

instituţiile de învăţământ, după cum urmează: 
Cheltuieli de personal-total 19.967 lei 
- cheltuieli cu transportul la locul de muncă 19.967 lei 
Cheltuieli cu bunuri și servicii-total 308.033 lei 
Bunuri și servicii-furnituri de birou, materiale curăţenie, încălzire, 

iluminat, apă, gunoi, combustibil, telefon, prestări servicii şi alte 
materiale de întreţinere.  

276.380 lei 

Reparaţii curente 18.351 lei 
Deplasări 7.013 lei 
Obiecte inventar 6.289 lei 

 
FONDURI PROPRII 
Din fondurile proprii s-au efectuat următoarele cheltuieli: 
 

TOTAL 252.738 lei 
Cheltuieli personal 75.342 lei 
Alte materiale și servicii 177.396 lei 

 
Achizițiile de bunuri și servicii s-au făcut prin SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor 

Publice ). 
Toate rapoartele cerute de administraţia şcolară a I.Ş.J. în domeniul financiar au fost 

transmise în termenele stabilite. 
Documentele financiare au fost arhivate şi păstrate în mod corespunzător 



17 
 

 
Conducerea operaţională: 

- Conducerea activității financiar contabile se realizează prin compartimentul 
Contabilitate. 

- Execuţia bugetară a fost întocmită  şi transmisă la termenele legale către 
ordonatorii de credite : Consiliul Local al Comunei Gurghiu şi Inspectoratul Şcolar 
Județean Mureș 

Control/evaluare: 
- Toate rapoartele cerute de administraţia şcolară a I.Ş.J. în domeniul financiar au 

fost transmise în termenele stabilite. 
- S-au transmis la termenele stabilite Rapoartele privind stadiul de implementare al 

Controlului Managerial Intern către ordonatorul de credite – Primăria Comunei 
Gurghiu 

- Documentele financiare au fost arhivate şi păstrate în mod corespunzător 

Planul de achiziţii a fost realizat integral, iar fondurile extrabugetare s-au utilizat 
eficient pentru desfăşurarea corespunzătoare a procesului instructiv educativ. 

 
Colaborare şcoală-părinţi 
 

Liceul Tehnologic Gurghiu promovează stabilirea de legături puternice între profesori 
și părinți, ca părți active în cadrul procesului de formare a viitorilor adulți. 

S-au realizat acţiuni de consiliere a părinţilor pentru evitarea abandonului, 
absenteismului şi insuccesului şcolar.  

Diriginţii realizează informarea periodică a părinţilor  referitor la situaţia şcolară şi 
disciplinară conform metodologiei şcolare. Există o bună colaborare şcoală-părinţi, bazată pe 
respect, implicare şi responsabilitate faţă de procesul didactic, dar această colaborare poate 
fi îmbunătăţită pentru a răspunde tuturor cerinţelor educaţionale. Școala dispune de 
specialiști și resursele necesare pentru o dezvoltare normală și armonioasă a tinerilor. 
Consilierea școlară este una dintre metodele adoptate de instituția noastră prin intermediul 
căreia se răspunde trebuințelor specfice adolescenților și nu numai, de ea beneficiind atât 
elevii, cât și profesorii sau părinții. Obiectivul principal al consilierii școlare este acela de a 
asigura funcționarea optimă a individului sau a grupului, trasând obiective clare, specifice 
fiecărei situații în parte. Prin metodele și tehnicile sale specifice de cunoaștere și 
autocunoaștere, consilierea facilitează alegerea corectă a măsurilor educative specifice care 
se impun și orientarea sau reorientarea socio-profesională a elevilor pentru domenii 
potrivite. 
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1.6 Priorități și obiective la nivel european, național, regional și local 
Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și 

indicatorilor derivați din Strategia Europa 2020: 
 
1. Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru 

deceniul 2010-2020: 
a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel 

puțin 75%1; 
b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 
c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 

30%, dacă există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii 
energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei 
energetice, comparativ cu 1990; 

d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii2 la maximum 10%3 și creșterea procentului 
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel 
puțin 40%4 în 2020; 

e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune 
socială cu 20 de milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 20085. 

2. Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele: 
1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la 

programele de învățare de-a lungul vieții6; 
2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de 

citire, matematică și științe exacte7, ar trebui să fie mai mic de 15 %; 
3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul 

terțiar8, ar trebui să fie de cel puțin 40 %; 
4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii9 din sistemele de educație și 

formare, ar trebui să fie sub 10 %; 
5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta 

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

6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați10 cu vârste cuprinse în 20 și 34 de 
ani, care au finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani 

                                                        
 
 
1Față de nivelul de referință de 69% la momentul adoptării Strategiei EFP 
2Prin definiția acceptată de UE încă din 2003 (Reuniunea miniștrilor educației în cadrul Consiliului UE din mai 2003), abandonul 

școlar timpuriu se referă la persoanele cu vârstă cuprinsă între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult învățământul secundar inferior și care 
nu-și continuă educația sau formarea profesională 

3Față de nivelul de referință de 15% la momentul adoptării Strategiei EFP 
4Față de nivelul de referință de 31% la momentul adoptării Strategiei EFP 
5Pragul național de sărăcie este stabilit la 60% din venitul median disponibil în fiecare stat membru 
6Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani care a participat la programe de educație și formare în cele 

patru săptămâni care au precedat ancheta (Eurostat, Studiul privind forța de muncă) 
7Sursă: OCDE/PISA 
8Nivelurile ISCED 5 și 6 (EUROSTAT, UOE) 
9Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care au absolvit doar învățământul secundar inferior sau mai 

puțin și care nu mai sunt înscriși într-o instituție de învățământ sau de formare (Eurostat, Studiul privind forța de muncă) 
10Se referă la absolvenții învățământului secundar superior (ISCED 3), terțiar nonuniversitar(ISCED 4) și 

absolvenții învățământului terțiar (ISCED 5-6) 
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înaintea anului de referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 
201011. 

3. Pentru obiectivele strategice care vizează educația și formarea profesională, 
derivate din cadrul strategic ET 2020 și Strategia Europa 2020, sunt prezentate, în 
continuare, comparativ, evoluția indicatorilor în cazul României şi a Uniunii Europene, 28 
de state: 

Indicatori Unitate 

România 
Perioada de referinţă  

Media 
UE-28 

Ținta 
RO 

Ținta 
UE 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2020 2020 

Rata de 
părăsire 
timpurie a 
şcolii12 

% 
(18-24ani) 

19,6 16,6 18,4 17,5 17,4 17,3 17,3 17,3 12 11,3 10 

Ponderea 
absolvenților 
de învățământ 
terțiar13 

% 
(30-34 ani) 

11,4 16,8 18,3 20,3 21,7 22,9 25,0 25,6 38,7 26,7 40 

Procentul 
persoanelor cu 
vârsta de 15 
ani cu 
competențe 
scăzute de 
citire, 
matematică și 
științe exacte14 

% 
(15 ani) 

Citire  40,4   37,3  
 

38,7 19,7  15,0 

Matematică  47,0   40,8  
 

39,9 22,1  15,0 

Științe   41,4   37,3  

 

38,5 23,5  15,0 

Participarea 
adulților în 
ÎPV15 

% 
(25-64 ani) 

1,6 1,5 1,2 1,4 1,2 1,8 1,5 1,3 10,7 10 15 

Rata de 
ocupare a 
absolvenților 
(ISCED 3-6)16 

% 
(20-34 

ani) 

ISCED 3-8 72,0 77,7 71,2 70,8 70,1 67,2 66,2 68,1 76,9  82 

ISCED 3-4 62,7 69,1 60,8 58,9 59,3 55,0 57,2 59,8 70,9   

ISCED 5-8 84,7 85,9 82,4 81,3 79,0 77,1 74,2 77,1 81,9   

Rata de 
ocupare17 

% 
(20-64 ani) 

63,6 63,5 64,8 63,8 64,8 64,7 65,7 66,0 70,1 70,0 75 

Sursa: Pentru datele Eurostat, baza de date online 
 

                                                        
 
 
11Măsurată ca proporția populației angajată cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani, care a absolvit în urmă cu 1, 2 și 

3 ani și care nu este înscrisă în prezent în nicio altă activitate de educație și formare profesională. 
12Sursa: Eurostat (date online, code: t2020_40) 

13Sursa: Eurostat (date online, code:t2020_41) 
14Sursa: Educational Training Monitor 2014, conform OECD (PISA 2009 și 2012), 
15Sursa: Eurostat (date online, code:trng_lfs_13) 
16Sursa: Eurostat (date online, code:edat_lfse_32) 
17Sursa: Eurostat (date online, code: t2020_10) 
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4. Analizând evoluția indicatorilor de mai sus, comparativ cu media europeană și 
țintele asumate de România pentru 2020, rezultă următoarele constatări: 

 
a) rata părăsirii timpurii a școlii în România, 17,3% în 2015,  cu 5,3 puncte procentuale 

peste media europeană de 12%, este una din cele mai ridicate din Europa, cu o 
evoluţie sinuoasă, fără un progres semnificativ în direcția țintei naționale, de 11,3%, 
pentru anul 2020; 

b) ponderea absolvenților de învățământ terțiar a înregistrat un progres bun în direcția 
țintei naționale, de 26,7% pentru 2020, în creștere de la 16,8% în 2009, la 25,6% în 
2015. Cu toate acestea, se constată un decalaj semnificativ între valorile indicatorului 
la nivel naţional şi cele la nivelul UE 28: media europeană de 38,7% în 2015, ţinta 
europeană de 40% pentru 2020. 

c) impactul redus al serviciilor de orientare în carieră oferite elevilor de gimnaziu, care ar 
contribui semnificativ la informarea și conștientizarea abilităților native ale elevilor, 
atât de către aceștia, cât și de către familii și cadre didactice; 

d) România continuă să se situeze pe penultimul loc între țările europene participante în 
programul PISA18. În ciuda unui progres bun înregistrat la testarea din 2015 faţă de 
testarea din 2012 la matematică, rezultatele tinerilor români, în vârstă de 15 ani,  
indică un procent foarte ridicat al celor cu competențe scăzute, de 39,9%, în condițiile 
în care media europeană, în același an, a fost de 22,1%. În 2015 se înregistrează  o 
creştere a ponderii tinerilor cu competenţe scăzute  la citire şi la ştiinţe faţă de 2012.  
La citire, 38,7% din tinerii din România au  un nivel scăzut, faţă de numai 19,7% cât 
este media la nivelul celor 28 de state europene.  La ştiinţe, 38,5% din tinerii din 
România au  un nivel scăzut, faţă de numai 23,5% cât este media la nivelul celor 28 de 
state europene Ţinta din Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul  
educației și formării profesionale ET 2020 propusă la nivel european pentru anul 2020 
este de 15% pentru toate cele 3 criterii, citire, matematică şi ştiinţe; 

e) în contextul crizei economice și financiare, rata de ocupare a absolvenților cu vârsta 
cuprinsă între 20 și 34 de ani, la cel mult 3 ani de la absolvire, a cunoscut o evoluție 
descrescătoare după anul 2009, cu o uşoară revenire în anul 2015. În cazul 
absolvenților de învățământ secundar superior ISCED 3-4, rata de ocupare în 2015 a 
fost de 59,8%, faţă de 69,1% în 2009 şi faţă de media UE 28 DE 70,9%. Cu o rată a 
ocupării absolvenților de 68,1% în anul 2015, pe ansamblul nivelurilor de educație 
ISCED 3-8, România se plasează cu peste 8 puncte procentuale sub media europeană, 
de 76,9% şi departe de ținta de 82%, propusă la nivel european pentru anul 2020; 

f) în ansamblul populației active, cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, rata de ocupare 
în România a fost, în 2015, de 66% față de media europeană de 70,1%, fără progrese 
semnificative în perioada analizată, în raport cu ținta de 70%, asumată la nivel  
național pentru anul 2020; 

g) rata de participare a adulților în programe de formare pe parcursul întregii vieți a fost, 
în 2015, de 1,3 %, în scădere în ultimii 3 ani, mult sub valoarea europeană de 10,7% și 
departe de ținta de 10% propusă de România pentru 2020. 

                                                        
 
 
18OECD 2016 - PISA 2015 Results (Volume I): Excellence andEquity in Education 
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5. Ponderea relativ bună a tinerilor înscriși în învățământul profesional și tehnic în 
totalul elevilor înscriși în învățământul secundar superior, ISCED 3, în 2015, de 56,3%,  în 
România, față de media UE-28 de 48,1%19, demonstrează importanța formării profesionale 
inițiale pentru piața muncii din România. Cu toate acestea, în perioada 2013-2015 s-a 
înregistrat o scădere continuă a valorii indicatorului, de la 62,9% în 2013 la 56,3% în 2015. 

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

deosebită pentru educaţia şi formarea profesională se numără: 
 Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020; 
 Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020; 
 Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România; 
 Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020; 
 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020; 
 Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020; 
 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030; 
 Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020; 
 Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi 

competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni; 
 Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020; 
 Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii 

rome pentru perioada 2014-2020; 
 Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 
 Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020; 
 Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020; 
 Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 

2020-2030; 
 Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020; 
 Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 

2011-2020; 
 Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020. 

 
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru 

perioada 2014-2020 are următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de 
acţiune:  

 
Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională 

pentru piaţa muncii, având ca țintă strategicăcreşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa 
de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 
63% până în 2020, față de 57,2% în 2014  

                                                        
 
 
19Date actualizate pentru anul 2012, conf. Eurostat (date online, code:educ_uoe_enra13) 
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Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 
acţiune: 

1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi 
a auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al 
calificărilor, pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea 
mobilităţii în educaţie şi formare profesională și pentru creşterea relevanţei pentru 
piaţa muncii; 

2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa 
muncii, definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în 
concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de 
muncă şi adaptarea programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii; 

3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare; 
4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională; 
5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale; 
6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare 

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

învăţării dobândite în context nonformal şi informal; 
8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră; 
9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor 

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

învățământ pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile; 
 
Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de 

formare profesională, având ca ținte strategice: 
a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în 

învăţământul profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014; 
b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul 

vieții la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014. 
 

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

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul 
profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ; 

b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la 
examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014; 

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții 
la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 
acţiune: 
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11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării 
profesionale la nivel de sistem; 

12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării; 
13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de 

formare profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională 
continuă și în evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal 
și informal; 

14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue; 
15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională. 

 
Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale 

în domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice: 
a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea 

spiritului antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014; 
b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională 

la 4.600 în 2020, de la 2.800 în 2014. 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 

acţiune: 
16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial 

din cadrul programelor de formare profesională; 
17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională; 
18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării 

premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive. 
 

Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic 
prin strategiile menţionate mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 
2011, cu modificările şi completările ulterioare. Structura învăţământului profesional şi 
tehnic este ilustrată în figura de mai jos. 

 



 

Învățământul liceal asigură continuarea studiilor în învă
a IX-a și a X-a) și în ciclul superior (clasele a XI
particularizând  competențe (cunoștințe, abilități și atitudini) formate în ciclurile anterio
ale învățării. 

 
Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri:
    a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real;
    b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia 

mediului; 
    c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic.
 
Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 4 

ani, în conformitate cu planurile-
de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an.

 
Studiile învățământului liceal se finalizează cu examenul național de bacalaureat și cu 

examen de certificare, pentru absolven

asigură continuarea studiilor în învățământul obligatoriu (clasele 
și în ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a), dezvoltând, aprofundând 

țe (cunoștințe, abilități și atitudini) formate în ciclurile anterio

Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri: 
a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real; 
b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia 

c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic.

Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 4 
-cadru aprobate de Ministerul Educației. Pentru unele forme 

de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an.

țământului liceal se finalizează cu examenul național de bacalaureat și cu 
examen de certificare, pentru absolvenții filierelor tehnologică și vocațională. 

24 

 
țământul obligatoriu (clasele 

a), dezvoltând, aprofundând și 
țe (cunoștințe, abilități și atitudini) formate în ciclurile anterioare 

b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia 

c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic. 

Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 4 
ntru unele forme 

de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an. 

țământului liceal se finalizează cu examenul național de bacalaureat și cu 
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Absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat pot continua studiile în 
învăţământul postliceal și pot obține, ulterior, nivelul 5 de calificare. Absolvenții cu diplomă 
de bacalaureat pot continua studiile în învățământul postliceal pentru obținerea nivelului 5 
sau în învățământul superior, în orice program de studii și pot obține nivelurile  de calificare 
6, 7 și 8. 

Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională, care 
promovează examenul de certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului 
naţional al calificărilor (tehnician) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform 
Europass.  

 
Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de 

nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de 
formare regionale, județene și locale, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat 
între unitatea de învățământ, operatorul economic și elev. 

 
Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare: 

- învăţământ profesional, cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, 
ca parte a învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2014/ 2015, pe 
baza unui contract cadru, încheiat între unitatea de învățământ şi operatorii 
economici implicaţi în formarea profesională a elevilor; 

- învăţământul dual cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca 
parte a învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2017/ 2018, pe 
baza unui contract de parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori 
economici sau între o asociaţie/un consorţiu de operatori economici, unitatea de 
învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară. 
unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ – agentul 
economic și elev; 

- stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea clasei 
a X-a de liceu , formă de organizare specifică în prezent programelor de tip „A doua 
șansă”. 
În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi 

modulele de pregătire de specialitate pentru obținerea calificării profesionale. Studiile se 
finalizează cu examen de certificare. Absolvenții care promovează examenul de certificare a 
calificării profesionale dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al Cadrului naţional al 
calificărilor (muncitor calificat) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. 

PRIORITĂȚI LA NIVEL REGIONAL ȘI LOCAL 
 

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020 (PDR Centru)20 reprezintă 
principalul document de planificare și programare elaborat la nivel regional  și asumat de 
către factorii de decizie din regiune. PDR oferă un document-cadru la nivel regional prin care 
se stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice pentru perioada 

                                                        
 
 
20 Aprobat prin Hotărârea Consilliului pentru Dezvoltare Regională nr. 12 din 15.07.2014 și actualizat 

prin Hotărârea Consilliului pentru Dezvoltare Regională nr. 11 din 23 iunie 2015 
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de programare, propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea 
obiectivelor. 

Din analiza evoluțiilor demografice, principalele provocări relevante și pentru 
planificarea strategică în educație și formare profesională sunt: 

- densitatea scăzută a populației, sub cea înregistrată la nivel național 
- scăderea demografică cauzată de migrația externă și sporul natural negative 
- proces accentuat de îmbătrânire demografică 
- diversitate  etnică,  lingvistică  şi religioasă 

 
În ceea ce privește contextul economic, în prezent, piloni ai industriei Regiunii 

Centru suntindustria alimentară, industria confecțiilor textile, prelucrarea lemnului, 
materialele de construcții și industria pieselor și subansamblelor auto.  

 
Sectorul serviciilor are o contribuţie importantă la formarea produsului intern brut 

regional, având o dezvoltare semnificativă în ultimii ani. Domeniile care au înregistrat cele 
mai mari creşteri sunt transporturile (în special transporturile rutiere si cele aeriene), 
telecomunicațiile, sectorul financiar-bancarsi de asigurări. Turismul, cu toate că a 
înregistrat o serie de progrese pe anumite segmente, cum ar fi agroturismul, nu reușește să 
valorifice  încă  importantul potențial turistic al regiunii. 

Regiunea Centru dispune de un potențial turistic important și diversificat, cu câteva 
subdomenii în care se bucură de un cert avantaj: turismul montan, turismul balnear, 
turismul cultural și agroturismul.  

 
Domeniile regionale de excelență  

Domeniile de excelență ale Regiunii Centru identificate prin Strategia de Specializare 
Inteligentă a Regiunii Centru și prezentate în PDR 2014-2020 sunt următoarele: 

      a.   Sectorul agroalimentar și montanologia 
b.   Silvicultura, prelucrarea lemnului și industria mobilei 
c.   Industria auto și mecatronica 
d.   Industria textilă și de confecții 
e.   Sectorul IT și industriile creative 
f. Sectorul medical şi farmaceutic 
g.   Turismul balnear și eco-turismul 
h.   Mediul construit sustenabil 
i. Industria aeronautică 

 
LICEUL TEHNOLOGIC GURGHIU, jud. Mureș este situat în regiunea CENTRU care prin 

poziția sa geografică realizează conexiuni cu 6 din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, 
înregistrându-se distanțe aproximativ egale din punctul ei central până la punctele de 
trecere a frontierelor. 

Regiunea de dezvoltare “CENTRU”, din care face parte jud. Mureș, şi-a definit prin 
Planul de Dezvoltare al Regiunii „Centru” pentru perioada 2013 și în perspectiva 2020, Planul 
Local de Acţiune priorităţile, țintele, obiectivele și rezultatele măsurabile. 

Planul Local  de Acţiune Pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic, are 
țintele, obiectivele, rezultatele măsurabile și măsuri/acțiuni pentru atingerea obiectivelor: 
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PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei ÎPT din regiune cu nevoile de calificare 
ŢINTE - INDICATORI DE IMPACT: 

- Până în 2020, rata şomajului tinerilor din grupa de  vârstă 15-24 ani: maxim 15% la nivel 
regional (faţă de 30,2% în 2009, conf. INS, datele din AMIGO) 

- Până în 2020, ponderea şomerilor din grupa 15-24 ani în numărul total de şomeri înregistraţi 
în evidenţele AJOFM: max. 12% la nivel județean  (faţă de 20,2% la 31 dec. 2011) 

 
Obiectivul 1.1: Identificarea nevoilor de calificare 

 Ţinta 1.1:    Obţinerea de informaţii credibile, de calitate, periodic  actualizate şi accesibile 
privind  nevoile de calificare  

 
Obiectivul 1.2: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de 

calificare 
 Ţinta 1.2.1: Ajustarea structurii ofertei pe termen lung la nevoile de calificare (pe domenii de 

pregătire şi calificări) 
 Ţinta 1.2.2:   Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor 

formate la nevoile viitoare ale unei economii în schimbare 
 

Obiectivul 1.3:  Diversificarea serviciilor oferite prin şcolile din ÎPT  
 Ţinta 1.3:   Implicarea activă a şcolilor TVET în programe de formare a adulţilor şi alte servicii 

în  folosul comunităţii 
 

Obiectivul 1.4:   Asigurarea calităţii serviciilor oferite prin şcolile din ÎPT  
 Ţinta 1.4:   Îmbunătățirea asigurării calității și implementarea recomandărilor EQAVET 

pentru sistemele de asigurare a calităţii în ÎPT 
 

PRIORITATEA 2: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 
 

Obiectivul 2.1:  Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea 
unui loc de muncă 

 Ţinta 2.1:     Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere 
 

PRIORITATEA 3: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şi dotării şcolilor din ÎPT 
 

Obiectivul 3.1:  Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT 
 Ţinta 3.1:   Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii (spaţii de curs, laboratoare, ateliere, 

infrastructura de utilităţi) 
 Ţinta 3.2:    Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor  de pregătire 

 
PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din ÎPT 
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Obiectivul 4.1:  Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic din 

ÎPT 
 Ţinta 4.1:     Toţi profesorii din ÎPT participă anual la o formă de perfecţionare metodică şi 

de specialitate 
 

PRIORITATEA 5: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT 
 

Obiectivul 5.1:  Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, pentru   
asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT 

 Ţinta 5.1:   Creşterea reprezentativităţii partenerilor sociali în Consiliile de administraţie 
ale şcolilor 

 Ţinta 5.2:   Dezvoltarea de reţele funcţionale de colaborare sistematică cu partenerii sociali  
 

PRIORITATEA 6: Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie 
 

Obiectivul 6.1:  Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi reducerea abandonului 
şcolar 

Grupuri ţintă prioritare: 
- elevii din rural şi zone mai izolate (cu accent pe calitatea serviciilor, varietatea opţiunilor 

accesibile) 
- minorităţi etnice (dreptul la diversitate specifică, depăşirea barierele sociale, varietatea 

opţiunilor) 
- elevii cu nevoi speciale (dificultăţile specifice de acces şi integrare) 

 Ţinta 6.1:   Facilitarea accesului la educaţie pentru elevii din categoriile dezavantaje 
 Ţinta 6.2:   Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar timpuriu 
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 PARTEA A II-A –  ANALIZA NEVOILOR 
 

2.1 Analiza nevoilor - mediul extern 
 

2.1.1 Colectarea şi analiza datelor despre mediul extern 
 

Colectarea şi analiza datelor despre mediul extern s-a făcut pe parcursul anului şcolar 
2017-2018 de către echipa de elaborare PAS  împreună cu managerii Liceului Tehnologic 
Gurghiu după următoarele linii de acţiune: 

1.  Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  
2.  Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS  prin: chestionare aplicate elevilor, 

părinţilor, profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, autorităţilor locale, 
altor parteneri interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu 
principalii „actori” implicaţi în formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel 
regional şi local. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional 
şi local prin PRAI şi PLAI. 

4. Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea 
informaţiilor în vederea analizei mediului extern. 

5.  Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre 

consultare personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de 
catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii 
şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, 
reformularea obiectivelor priorităţilor. 

8.   Elaborarea planurilor operaţionale.  
 

2.1.2 Surse de informaţii pentru evaluarea mediului extern 
 
Sursele de informaţii pentru evaluarea mediului extern au fost următoarele: 
 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei 
diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care 
atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare) 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale 
Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte 
compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 

 Documente  de prezentare şi promovare a şcolii  
 Site-uri de prezentare a judeţului Mureș  
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 PRAI Centru 
 PLAI Mureș 2018-2025 var dec. 2018  
 Anuarul statistic al judeţului Mureș, ediţia 2015 
 Date statistice - AJOFM și INS Mureș  
 Chestionare, discuţii, interviuri  
 Rapoarte scrise ale ISJ Mureș și MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 

 

2.1.3 Analiza mediului extern - Analiza P.E.S.T.E. 
 
Activitatea unei instituții de învățământ este influenţată într-o mare măsură de 

factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care se manifestă din mediul în 
care aceasta îşi desfăşoară activitatea. Performanţa instituţională este stimulată sau 
atenuată semnificativ de conjunctura politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel 
local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de integrarea în 
structurile economice şi culturale ale Uniunii Europene. Progresele tehnologice, invenţiile şi 
inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea de a păstra un mediu natural ecologic 
pot contribui la eficientizarea procesului instructiv-educativ şi la asigurarea finalităţilor 
educaţionale. De aceea, este necesară o introspecție exigentă a mediului în care îşi 
desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care 
trebuie să le valorifice planul de acțiune al scolii  în scopul maximizării rezultatelor.  

Analiza P.E.S.T.E. a permis identificarea următorilor factori care influenţează 
activitatea Liceului Tehnologic Gurghiu:  

 

2.1.3.1 Factorii politico-legali 
 

Legislația muncii 
 
Liceul Tehnologic Gurghiu funcţionează în baza dispoziţiilor și normelor juridice în 

vigoare:  
 Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, cu completările și modificările ulterioare; 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităților de învăţământ 

preuniversitar;  
 Regulamentul de ordine interioară; 
 Legea nr. 87/2006, privind Asigurarea Calității Educației; 
 Statutul elevului; 
 Regulamentul de inspecție școlară; 
 Metodologia privind mobilitatea personalului didactic din învățământul 

preuniversitar; 
 Alte regulamente ale instituţiei de învăţământ şi dispoziţii interne în materie. 
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 Activităţile implementate de către şcoală s-au desfăşurat în conformitate cu legile care 
guvernează învăţământul, cu ordinele şi notificările MEN și ale Inspectoratului Şcolar 
Judeţean. 

 

Activitatea lobby-urilor 
 
Liceul Tehnologic Gurghiu militează pentru creşterea performanţei sistemului românesc 

de învăţământ prin asigurarea politicilor de echitate socială, precum și asigurarea 
deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, intelectuală şi 
profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii. 

      Școala își orientează sistemul de educaţie, formare profesională şi cercetare către 
societate, către mediul social, economic şi cultural, cât și spre întărirea gradului de coeziune 
socială şi creşterea participării factorilor implicați la programele de dezvoltare economică şi 
socială prin promovarea cetăţeniei active.  

În cadrul liceului se stimulează inovarea şi creativitatea, dimensiunea europeană, spiritul 
antreprenorial, egalitatea de șanse, incluziunea elevilor care provin din medii dezavantajate, 
prin transformarea educaţiei în vector de dezvoltare socio-economică.  Integrarea tinerilor 
pe piaţa muncii se realizează prin dezvoltarea de politici la nivel instituțional (ofertă 
educațională variată), care să asigure un nivel ridicat de inserție a acestora într-o economie 
și societate bazată pe cunoaștere. 

Activitatea de lobby a Liceului Tehnologic Gurghiu s-a realizat prin mediatizarea și 
valorificarea la nivelul comunității locale și regionale a ofertei educaționale și a rezultatelor 
școlare obținute de elevi. Unitatea școlară pregătește elevi în domeniile Silvicultură și  (prin 
școală profesională).  Domeniul Silvicultură este unul cu tradiție și renume în regiunea Văii 
Gurghiului.  

Anual, școala noastră realizează un sistem unitar de certificare a competenţelor 
profesionale în acord cu standardele europene și școlarizează un număr mare de elevi din 
zona Văii Gurghiului, zona Văii Mureșelui, județului Mureș și alte județe din Transilvania. La 
nivel local, s-a constat o creștere a interesului părinților și elevilor față de oferta 
educațională a școlii noastre, aceasta aflându-se în topul preferințelor lor.  

În vederea promovării ofertei educaționale a Liceului Tehnologic Gurghiu s-au realizat 
următoarele: 

 Editarea de broșuri și pliante informative; 
 Întâlniri față în față cu elevii și profesorii de la școlile gimnaziale din zona Văii 

Gurghiului și zona Văii Mureșelui; 
 Ziua Școlii în cadrul Săptămânii Școala Altfel, , Să știi mai multe, să fii mai bun!” 
 Publicarea ofertei pe site-ul scolii (colegiulsilvicgurghiu.ro). 

Creşterea vizibilităţii naţionale, extinderea formelor de cooperare europeană și 
asigurarea competitivităţii la nivel județean și național, dar și sporirea resurselor materiale şi 
informaţionale din dotarea unităţii noastre de învăţământ s-au realizat prin proiecte şi 
programe finanţate de statul român și organismele europene. 
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Liceul Tehnologic Gurghiu nu se bazează numai pe finanțarea de la bugetul de stat, ci se 
preocupă și de sporirea resurselor financiare prin atragerea unor surse de finanţare private, 
precum parteneriate și sponsorizări făcute de către agenții economici locali, regionali și 
naționali. 

 

Relația sindicate-patronat-guvern 
 
Liceul Tehnologic Gurghiu menține un echilibru în relaţia dintre politicile educaţionale 

locale şi cele promovate la nivel guvernamental. La nivel central, sindicatele participă, in 
calitate de parteneri, în cadrul sistemului tripartit de dialog social, împreună cu guvernul şi 
patronatul. La nivelul confederaţiilor naţionale, sindicatele prezintă programe concrete de 
dezvoltare economică sectorială sau globală, ele îşi susţin atitudinile şi proiectele în faţa 
administraţiei centrale a statului.  

Salariații din cadrul Liceului Tehnologic Gurghiu fac parte din Federația Sindicatelor 
din Educație „SPIRU HARET“ și din Federația Sindicatelor Libere din Învățământ.  

Negocierea contractului colectiv de muncă constituie instrumentul principal prin care 
sindicatele și-au exercitat prerogativele de apărător şi promotor al intereselor salariaţilor. În 
vederea negocierii şi încheierii unui contract avantajos şi în interesul salariaţilor, sindicatele 
au avut în vedere o serie de condiţii şi situaţii, aplicând o serie de tehnici. Cele mai utilizate 
modalităţi au fost:  

 prezentarea fermă a cererii, propuneri de eventuale soluţii;  
 solicitarea sprijinului unor reprezentanţi din cadrul organizaţiilor sindicale 

superioare, a căror capacitate de negociere a fost dovedită; 
 ameninţarea declanşării procedurilor legale de luptă sindicală; 
 declanşarea efectivă a acestora. 

La nivel de unitate a fost negociat contractul colectiv de muncă în cadrul Comisiei 
Paritare.  

 

2.1.3.2 Profilul economic județean 
 
Evoluții și situația actuală. Principalii indicatori economici. 
 
Produsul intern brut (PIB) 
Valoarea PIB/locuitor – indicator sintetic pentru aprecierea gradului de dezvoltare - 

plasează Regiunea Centru pe locul 3, după regiunile Bucureşti-Ilfov şi Vest, dar sub nivelul 
naţional.  

Calculat pe baza parităţii puterii de cumpărare (în PCS), PIB/locuitor la nivel regional 
reprezenta în 2014 51,6% din media europeană (UE-27=100). Analizând  ritmurile susţinute 
de creştere a PIB din ultimii ani se constată o tendinţă de micşorare progresivă în timp a 
decalajului faţă de media europeană . 
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Urmărind evoluția PIB/locuitor la prețuri curente se constată că în județul Mureș, 

acesta înregistrează o creștere în perioada 2005 –2008, urmată de o scădere bruscă în 2009 
pe fondul crizei financiare. În perioada 2010-2014 valoarea PIB/ locuitor  înregistrează o 
evoluție crescătoare. În județul Mureș, nivelul maxim al PIB/locuitor s-a înregistrat în anul 
2008, urmând tendința atât la nivel regional, cât și național.   

 
Dinamica generală a firmelor din județ - unități locale active 
În Regiunea Centru, la sfârşitul  anului 2015 erau înregistrate un număr de 59.586 

firme ca unităţi locale active în agricultură, vânătoare și servicii anexe, industrie, comerţ şi 
alte servicii, din care firmele înregistrate în județul Mureș fiind în număr de 12.486. În 
Regiunea Centru, la sfârșitul anului 2015, s-au înregistrat  un număr total de 7.999 angajaţi 
(în creștere cu 1026 de persoane faţă de 2008), iar în județul Mureș s-au înregistrat un 
număr de 1.791 angajați, creșterea înregistrată în județul Mureș, față de anul 2008 fiind de 
432 de angajați. Notă: din totalul angajaților este exclus personalul angajat în agricultură, 
vânătoare și servicii anexe. 

 
La nivelul Regiunii Centru, pentru perioada 2008 – 2015, datele statistice pun în 

evidență o dinamică mai accentuată a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), decât a 
întreprinderilor mari, după cum urmează: în anul 2008 s-au înregistrat un număr de 69.479 
de IMM - uri, din care microîntreprinderi 60.843, întreprinderi mici 6.847, întreprinderi medii 
1.523. În anul 2015, IMM – urile înregistrate au fost de 59.586, din care: microîntreprinderi 
52.040, întreprinderi mici  6.155 și întreprinderi medii 1.168. Se remarcă astfel o scădere cu 
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9.893 de firme, din care 9.850 IMM -uri. În ceea ce privește întreprinderile mari, acestea au 
înregistrat o scădere de 43 de întreprinderi în anul 2015 față de anul 2008. 

La nivelul județului Mureș, se menține aceeași tendință de scădere a numărului de 
întreprinderi active, ca și la nivelul Regiunii Centru, situația prezentându-se în felul următor: 
din cele 14.273 de întreprinderi înregistrate în anul 2008, 12.576 au fost microîntreprinderi, 
1.366 – întreprinderi mici, 289 – întreprinderi medii și 51 întreprinderi mari. În anul 2015, au 
fost înregistrate 12.486 de întreprinderi, din care: 10.940 - microîntreprinderi, 1.262 – 
întreprinderi mici, 239 – întreprinderi medii și 45 întreprinderi mari. Rezultă așadar o 
scădere de 1.787 de întreprinderi, reprezentând o reducere a numărului de întreprinderi 
totale cu 12,52%, scăderea cea mai accentuată înregistrându-se la categoria IMM și anume 
12, 54%. 

 
Ponderea forței de muncă din întreprinderi active, nou create cu capital străin 
Ponderea forței de muncă din întreprinderi active, nou create cu capital străin din 

regiunea Centru reprezenta 12% în 2015, ocupând poziția a 5-a după regiunile București-
Ilfov, Sud-Vest Oltenia, Vest și Sud-Est. 

În perioada 2008-2015 evoluția ponderii forței de muncă din întreprinderile nou 
create cu capital străin din regiunea Centru este oscilantă, înregistrând o scădere bruscă în 
2009, pe fondul crizei financiare (de la 18,5% la 9,2%), urmată de creștere până în 2011. În 
ultima parte a intervalului ponderea forței de muncă din întreprinderi active nou create cu 
capital străin înregistrează o nouă scădere ajungând în 2015 la 12%. 

 

 
Sursa: INS Baza de date TEMPO On line - Demografia întreprinderilor - INT 111P 
 
Nivelul de instruire al fondatorului/managerului întreprinderilor active nou create 
 
La nivelul regiunii Centru, în anul 2015, 48% dintre fondatorii/managerii 

întreprinderilor active nou create sunt absolvenți ai învățământului liceal sau superior ( a 7 - 
a poziție după regiunile București – Ilfov, Nord - Vest, Sud – Est, Vest, Sud – Vest Oltenia și 
Sud -Vest Muntenia). 
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Sursa: INS Baza de date TEMPO On line - Demografia întreprinderilor - INT 111V 
Distribuţia întreprinderilor active nou create, după categoria socio-profesională 

anterioară a fondatorului/managerului, pe regiuni de dezvoltare,în anul 2015 
 
În anul 2015, 40,6% dintre fondatorii/managerii întreprinderilor active nou create au 

executat  anterior munci necalificate, doar 3,1% dintre acești având anterior funcții de 
conducere. Puțin peste jumătate dintre fondatorii/ managerii întreprinderilor active nou 
create au exercitat munci calificate sau au avut profesii tehnice .  

 
Proiecția principalilor indicatori economici 
Datele prognozate privind evoluția PIB indică la nivelul regiunii Centru o creștere în 

2020 cu 34.130 milioane lei față de 2015 (43,6%), mai mare decât creșterea medie la nivel 
național (42,5%). La nivelul județului Mureș prognoza pentru evoluția PIB scoate în evidență 
o  creștere cu 42.5% in anul 2020 față de anul 2015, mai mică decât creșterea la nivelul 
regiunii Centru și similar cu creșterea la nivel national. 

 
Valoarea produsului intern brut, pe judeţul Mureș, regiunea Centru și național 

- milioane lei, preturi curente - 

INDICATORI  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total economie 711.103 761.474 816.544 879.462 946.740 1.014.013 

Centru 78.263 83.958 89.858 96.966 104.634 112.393 

Mureş 15.570 16.586 17.760 19.142 20.665 22.198 
PRODUS INTERN BRUT – modificări procentuale față de anul anterior 

 Total economie 3.9 4.8 5.2 5.5 5.7 5.7 
CENTRU 4.4 5.0 5.0 5.7 5.9 6.0 
  din care valoarea adăugată brută din: 
Industrie  

 Total economie 5.4 1.8 6.0 5.7 5.4 4.6 
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CENTRU 7.3 3.8 5.7 5.7 5.3 4.6 
Agricultură, silvicultură, piscicultură 

 Total economie -11.8 0.0 1.9 1.9 1.9 0.9 
CENTRU -10.9 -0.4 1.9 1.9 1.9 0.8 
Construcţii 
 Total economie 6.8 1.8 5.0 7.0 7.2 7.7 
CENTRU 6.6 2.0 4.9 6.8 7.0 7.7 
Servicii 

 Total economie 3.7 7.0 5.3 5.7 6.1 6.4 
CENTRU 3.4 6.8 5.0 6.2 6.8 7.2 

Sursa: INS - Comisia națională de prognoză – 2017 
 
Numărul mediu de salariați 2015-2020 
Se prognozează că numărul mediu de salariați va crește în regiunea Centru cu 127,9  

mii persoane (21,6%) în 2020 față de 2015, depășind creșterea medie la nivel național 
(21,43%). În județul Mureș creșterea prognozată este de 21,2 mii persoane, respectiv  
17,36%, ceea ce situează județul Mureș sub creșterea medie atât națională cât și la nivelul 
Regiunii Centru. 

 

Indicatori  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Numărul mediu de salariaţi - mii persoane 

 Total economie 4.611.4 4.750 4.954 5.160 5.380 5.600 

CENTRU 590.1 612 637 663 690 718 

Mures 122.0 126.0 129.9 133.8 138.4 143.2 

Indicatori  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Numărul mediu de salariaţi - % 

 Total economie 2.3 3.0 4.3 4.2 4.3 4.1 

CENTRU 1.8 3.6 4.1 4.0 4.2 4.0 
Sursa:  Anul 2015 - Institutul Naţional de Statistică 
Câștigul salarial mediu brut lunar 
La nivelul regiunii Centru, se prognozează o creștere a salariului brut lunar cu  1.277  

lei/salariat (55,7%) în 2020 față de 2015 pondere apropiată de media națională ( 38,1%). 
Județul Mureș are o creștere prognozată de 57,2%, ceea ce plasează județul peste creșterea 
la nivelul regiunii Centru. 

Câştigul salarial mediu brut lunar  - lei/salariat - 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total economie 2.555 2.815 3.131 3.418 3.702 3.977 

CENTRU  2.290 2.534 2.829 3.084 3.327 3.567 
Mureș 2.250 2.492 2.829 3.044 3.287 3.538 
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Câştigul salarial mediu net lunar  - lei/salariat - 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total economie 1.859 2.047 2.274 2.476 2.674 2.864 

CENTRU  1.661 1.838 2.052 2.237 2.413 2.587 

Mureș 1.630 1.806 2.050 2.205 2.381 2.563 

Câştigul salarial mediu net lunar - % 

  CENTRU  89.3 89.8 90.2 90.3 90.2 90.3 
Sursa: Anul 2015 - Institutul Naţional de Statistică 

  
Câștigul salarial mediu net lunar   
Pentru județul Mureș se prognozează o creștere a salariului net  lunar cu 57,2% (933 

lei/ salariat) în 2020 față de 2015 pondere u;or mai mare decât media regională (55,7%) și 
națională (54,06%). 

 
Evoluții și situația curentă privind șomerii înregistrați 

La sfârşitul anului 2015 erau înregistraţi 50,2 mii şomeri la nivelul Regiunii Centru, mai 
puţin cu 48,6% faţă de anul 2002, și în scădere cu 16,6 % faţă de anul anterior.  

În perioada analizată (2002-2015), conform BFM, rata şomajului înregistrat cunoaşte o 
evoluţie fluctuantă.  

Ca efect al crizei economice, spre sfârşitul anului 2008 se înregistrează o creştere a 
şomajului la nivel regional şi în toate judeţele. Până în 2009 rata şomajului înregistrat a fost 
mai ridicată decât la nivel naţional în toate judeţele regiunii cu excepţia judeţelor Mureş şi 
Sibiu.  

În ultima parte a intervalului se înregistrează  o tendinţa generală descrescătoare în 
toate judeţele cu excepția județelor Alba și  Mureș. 
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Structura șomajului înregistrat pe nivele de educație 
Regiunea Centru ocupă în 2015, a 3 a poziție la nivel național, după regiunile Sud - Est 

și Nord – Est în ceea ce privește ponderile șomerilor cu nivel scăzut de educație (primar, 
gimnazial, profesional ), care înregistrează o evoluție fluctuantă și sunt mai mari față de 
ponderea medie națională în perioada 2007-2009 și mai mici în perioada 2010-2015. În 
interiorul regiunii în anul 2015 ponderile șomerilor înregistrați cu nivel scăzut de educație 
sunt mai mari decât media regională și națională în județele Brașov, Covasna și Mureș.  

Evoluții similare înregistrează și ponderile șomerilor cu nivel de educație liceal și 
postliceal, se evidențiază însă o tendință descrescătoare în ultima perioada a intervalului 
analizat. În 2015, ponderi mai mari decât media regională și națională pentru șomerii 
înregistrați cu nivel de educație liceal și postliceal se înregistrează în județele Alba și 
Harghita.  

În ceea ce privește șomerii înregistrați cu nivel superior de educație, evoluția 
ponderilor acestora este crescătoare până în 2011 și descrescătoare până în 2015, ponderi 
mai mici decât media la nivel național cu excepția perioadei 2007-2008. În 2015 ponderi mai 
mari decât media regională și națională se înregistrează pentru șomerii cu nivel de educație 
universitar din județele Alba, Brașov și Sibiu. 

 
Șomerii înregistrați la sfârșitul anului 
Datele prognozate privind evoluția numărului șomerilor înregistrați la sfârșitul anului 

indică la nivelul regiunii Centru o reducere ca pondere în 2020 cu 32,2% (16,2 mii persoane), 
apropiată de ponderea medie la nivel național ( 28,4%). 

Indicatori 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Şomeri înregistraţi, la sfârşitul anului - mii persoane 

 Total economie 436.2 429 387 359 341 312 
CENTRU 50.2 50 46 43 41 34 
Rata şomajului înregistrat - % 

 Total economie 5.0 4.8 4.3 4.0 3.7 3.4 
CENTRU 4.7 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 
Mureș 4.8 4.6 4.3 4.3 4.2 4.1 

Sursa: INS - Comisia națională de prognoză– mai 2016 
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Rata șomajului înregistrat în regiunea Centru, se preconizează că va avea o tendință 
de scădere cu 1,1 puncte procentuale în 2020 față de 2015, iar la nivel național scăderea va 
fi de 1,6 puncte procentuale. 

În județul Mureș, rata șomajului se estimează ca va fi cu 0,7 puncte procentuale mai 
mică în 2020 față de 2015, însă ca și pondere a șomajului înregistrat, județul se află peste 
nivelul înregistrat atât la nivel regional, cât și național.  

În județul Mureș rata șomajului a avut o tendință crescătoare între anii 2012-2017 de 
la 2,5% la 4%.  

 
Industria 
Judeţul Mureş se înscrie cu o importantă pondere în producţia industrială naţională 

(în ansamblu locul 8 pe ţară (din 41 de județe).  
În prezent pilonii principali ai industriei județului Mureș sunt industria energetică, 

industria chimică și farmaceutică, industria alimentară, industria mobilei. 
În ultimii ani, o serie de firme multinaționale și-au deschis filiale locale și au realizat 

un volum semnificativ de investiții, contribuind astfel la revigorarea industriei județului. 
Domeniile spre care s-a îndreptat majoritatea investițiilor străine sunt industria auto și a 
componentelor auto, componente electrice și electrotehnice, industria ușoară. 

Ramurile industriale reprezentative din judeţul Mureș sunt: 
 industria extractivă a gazului metan,  
 industria de exploatare şi prelucrare a lemnului,  
 producţia de mobilier şi instrumente muzicale,  
 industria chimică şi producţia de medicamente,  
 prelucrarea cauciucului şi maselor plastice,  
 industria alimentară,  
 industria textilă şi a încălţămintei, confecţii din textile, piele şi blană,  
 industria altor produse din minerale nemetalice (geamuri, sticlărie, cărămizi, ţigle, 

var, prefabricate pentru construcţii, alte materiale de construcţii, sticlă 
decorativă, porţelan, faianţă),  

 metalurgie,  
 industria de maşini, echipamente, aparate electrice. 
Judeţul Mureş este renumit prin unităţile producătoare de mobilă (mobilier sculptat 

la Târgu Mureş), unităţile producătoare de geamuri, sticlă şi ceramică fină (la Târnăveni, 
Târgu Mureş şi Sighişoara), textile şi confecţii(la Târgu Mureş şi Sighişoara), de pielărie (la 
Târgu Mureş şi Reghin).  

De asemenea, este singurul producător de carbid şi instrumente muzicale din ţară (la 
Târnăveni şi respectiv la Reghin). 

Sectorul construcţiilor este caracterizat printr-un înalt grad de privatizare şi creşte 
constant în importanţă. În afară de construcţiile de clădiri civile şi industriale acest sector 
este specializat in construcţii şi modernizări de drumuri şi şosele, construcţii de poduri, 



40 
 

diguri, amenajări hidrotehnice, lucrări de construcţii în domeniul transportului şi distribuţiei 
energiei electrice.  

Domeniile economice de interes pentru Liceul Tehnologic Gurghiu: 
Silvicultura 
Având 31 % din suprafaţa acoperită cu păduri, judeţul Mureş, posedă un mare 

potenţial silvic, constituind o zonă foarte importantă de aprovizionare cu lemn din ţara.  
Pădurile reprezintă sisteme biologice productive care furnizează materia prima 

necesara industriei lemnului, constituind totodată o importantă sursa de energie. În plus 
pădurile constituie un habitat pentru numeroasele specii de animale şi plante.  

Judeţul Mureş  deţine 3% din suprafaţa totala a pădurilor din România si 16,2% din 
fondul forestier al Regiunii Centru. 

Vegetația silvică a favorizat si dezvoltarea unei variate si bogate faune de animale 
sălbatice pentru vânat. 

O uriaşă sursă de venituri, foarte puţin exploatată în prezent, o constituie fructele de 
pădure, ciupercile şi flora specifică (plantele medicinale) – resurse valoroase pentru industria 
cosmetică şi farmaceutică, alimentară etc. 

IMM-urile care activează în industria lemnului şi a produselor din lemn îşi fac 
remarcată prezenţa în acele regiuni cu potenţial forestier ridicat şi cu tradiţie locală. Astfel, 
se evidenţiază regiunea Nord-Est, cu 20,7% şi regiunea de dezvoltare Centru, cu 19,8% din 
numărul total al IMM - urilor localizate în ariile geografice respective. 

Agricultura 
Agricultura este a doua ramură în economia judeţului şi are o tradiţie îndelungată. 

Suprafaţa agricolă a judeţului Mureş este de 410.250 ha şi reprezintă 61% din suprafaţa 
totală a judeţului. Producţia agricolă se repartizează relativ echilibrat pe cele două 
componente, cultura vegetală şi creşterea animalelor. Principalele culturi sunt: plante 
tehnice (sfecla de zahăr, in şi cânepă, tutun, hamei), cereale (orz, orzoaică, grâu, porumb, 
secară, etc.), legume, fructe, viţă de vie, zootehnia fiind prezentă prin crescătoriile de 
porcine, bovine, ovine şi păsări. 

Judeţul  Mureş are cea mai mare pondereîn valoarea producţiei agricole regionale 
(25% în 2010). 

Suprafaţa agricola a Judeţului Mureş este de 410 250 ha reprezentând 61 % din 
suprafaţa totală a judeţului şi 2,8 % din suprafaţa agricolă a României. După modul de 
folosinţă structura suprafeţei agricole se prezintă astfel: arabil 54 %, păşuni 26,7 %, fâneţe 
17,6 %, vii si pepiniere viticole 0,5 %, livezi si pepiniere pomicole 1,2 %. 

Creşterea animalelor este relativ bine dezvoltată în judeţul Mureş, în zona montană 
constituind principala activitate agricola. De asemenea judeţul Mureş este renumit pentru 
calitatea efectivelor de bovine, având si un puternic sector de creştere a porcinelor si 
pasărilor. 

Turismul 
Diversitatea potenţialului turistic natural şi antropic permite desfăşurarea unor forme 

variate de turism în judeţul Mureş: 
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 turismul staţionar (de sejur) - este concentrat în ariile subcarpatice sau premontane, în 
zonele din culoarul Mureşului şi în staţiunile balneoclimaterice, între care cea mai 
importantă este Sovata; 

Staţiunea balneoclimaterică Sovata este situată la 60 de km de Târgu Mureş, la 
poalele Munţilor Gurghiu şi oferă factori curativi de mare eficienţă într-un număr mare de 
afecţiuni. Punctul de atracţie al staţiunii este lacul heliotermic Ursu cu apă sărată, unul dintre 
puţinele de acest fel din Europa.  
 turismul balneoclimateric - este prezent în staţiunea Sovata (de importanţă 
internaţională) la care se adaugă staţiunile de importanţă naţională şi locală Sângeorgiu de 
Mureş, Ideciu de Jos şi Jabeniţa; 
 turismul pentru sporturi de iarnă- posibilităţi de practicare a schiului există în staţiunea 
Sovata în perioada noiembrie-martie. În staţiune este amenajată o pârtie de schi cu o 
lungime de 1 km, aflată la o altitudine de 600-900 m; 
 turismul itinerant - este favorizat de diversitatea capacităţilor de cazare existente pe raza 
judeţului; 
 turismul cinegetic - este favorizat de menţinerea unei faune cinegetice valoroase de 
cervide, urside şi suite, dintre care, fără a se afecta echilibrul ecologic la nivelul speciilor, se 
pot recolta, într-un cadru perfect controlat şi organizat, exemplare de excepţie. Un interes 
deosebit chiar şi pentru turismul internaţional, prezintă Munţii Călimani şi Gurghiu; 
 turismul piscicol - este concentrat nu numai în ariile montane, dar şi în zona iazurilor din 
Câmpia Transilvaniei; 
 turismul cultural - are ca motivaţie existenţa unui valoros patrimoniu cultural-istoric şi 
etnografic-folcloric cu un caracter original, chiar de unicat (complexe arhitectonice urbane 
între care Târgu Mureş şi Sighişoara sau arii cuprinse în zonele de podiş şi subcarpatice cu un 
fond cultural-istoric cu dispersie mare); 

Municipiul Târgu Mureş cu Cetatea Medievală, Palatul Culturii, Biblioteca Teleki, 
Complexul de agrement şi sport "Week-End" de pe malul râului Mureş (pe o suprafaţa de 25 
hectare, din care 5 hectare oglinda de apă, cu amenajări moderne, ştranduri, terenuri de 
sport şi case de agrement) grădina zoologică (a doua ca mărime din ţară).  

Cetatea medievală Sighişoara a fostconstruită în secolul XIV de coloniştii germani. 
Este singura cetate medievală locuită în întregime din Europa şi este vizitată de numeroşi 
turişti din întreaga lume. Numeroasele monumente de o mare valoare istorică şi artistică, 
zidurile şi turnurile de apărare ale cetăţii, cele peste 100 de case vechi, Biserica din Deal, 
scara acoperită, Biserica Mănăstirii Dominicane, Casa Veneţiană, Casa cu cerbi, Casa Vlad 
Dracul, Turnul cu ceas fac din centrul istoric al Sighişoarei una dintre cele mai mari valori 
culturale şi istorice din estul Europei.  
 turismul de sfârşit de săptămână - cele mai tipice areale de concentrare a amenajărilor 
turistice pentru această formă de turism sunt cele de pe valea Gurghiului, Defileul Deda-
Topliţa şi Sovata; 
 turismul de afaceri - se dezvoltă pe măsura implementării în România a standardelor 
internaţionale şi a introducerii aquis-lui comunitar european. Locaţii pentru desfăşurarea 
acestui gen de turism există în oraşele Târgu Mureş, Sighişoara şi Sovata; 
 turismul rural/agroturismul – în anul 2002 existau  40 de pensiuni cu un număr de 639 
locuri. Potenţialul turistic natural se concentrează în partea nord-estică a judeţului, în 
comunele montane şi subcarpatice.  

Sectorul montan al Văii Mureşului - defileul Mureşului pe teritoriul judeţului Mureş, 
între Localităţile Ciobotani şi Deda, pe o lungime de 38 de km, este cea mai mare vale de 
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străpungere din lanţul munţilor vulcanici din România. Potenţialul acestei zone poate fi 
valorificat prin dezvoltarea agroturismului. 

Un rol important în turismul mureşan revine staţiunilor locale Sângeorgiu de Mureş, 
Ideciul de Jos, Jabeniţa, Solovăstru cu ape sărate, nămoluri, ape iodurate şi clorurate.  

Activitatea turistică este susţinută de existenţa unei infrastructuri dezvoltate cu 
unitati de cazare corespunzatoare in special in centrele urbane. Zona montană, respectiv 
Defileul Mureşului Deda - Răstoliţa, Lunca Bradului, Stânceni, Munţii Călimani şi Gurghiu, 
Lăpuşna se confruntă cu lipsa infrastructurii necesare - in acest domeniu existand un mare 
potential pentru dezvoltarea turismului montan si a agroturismului.  

Din punctul de vedere al efectelor pe care le are asupra gospodăriilor ţărăneşti, 
agroturismul apare ca o variantă a dezvoltării mediului rural, mai ales în zonele cu condiţii 
grele de viaţă cum sunt cele din zona montană. 

 
Evoluții și situația curentă privind locurile de muncă vacante 
Evoluţii şi situaţia curentă privind locurile de muncă vacante pe activităţi ale economiei 
naționale 

 
Conform datelor INS, Baza de date TEMPO – online, 10,4% din numărul locurilor de 

muncă vacante pe activități ale economiei naționale CAEN (Rev.2) la nivel național se află în 
Regiunea Centru. În perioada 2008-2015 se înregistrează o evoluție fluctuantă a numărului 
locurilor de muncă vacante pe activități ale economiei naționale CAEN remarcându-se în 
ultima parte a intervalului o tendință crescătoare pentru: Comerț cu ridicata și cu 
amănuntul; Repararea autovehiculelor și monocicletelor, Administrație publică și apărare; 
Asigurări sociale din sistemul public, sănătate și asistență socială, Industria prelucrătoare, 
Informații și comunicații. La nivelul regiunii Centru, ponderi mai mari ale locurilor de muncă 
vacante în 2015 s-au înregistrat în Industria prelucrătoare – ponderea regională (41,5%) 
situându-se peste cea națională (27,4%), urmat de Sănătate și asistență socială – ponderea 
regională (11,8% ) situându-se sub ponderea națională (12,9%), Administrație publică și 
apărare; asigurări sociale din sistemul public: pondere regională (11,4%) sub ponderea la 
nivel național( 16,3%), Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 
monocicletelor: pondere regională (8,2% ) sub ponderea națională (9,3%). 
 
Evoluţii şi situaţia curentă privind locurile de muncă vacante pe grupe majore de ocupații 

 
În perioada 2008-2015 se înregistrează o evoluție fluctuantă a numărului locurilor de 

muncă vacante  pe gupe majore de ocupații, remarcându-se în ultima parte a intervalului o 
tendință crescătoare pentru: muncitorii necalificați, specialiști în diverse domenii de 
activitate, lucrători în domeniul serviciilor, tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic, 
fucționari administrativi. 
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În 2015, la nivelul regiunii Centru s-au înregistrat ponderi mai mari ale locurilor de 
muncă vacante pentru muncitorii necalificați – ponderea regională (20,3%) situîndu-se peste 
cea națională (15%), urmați de Specialiști în diverse domenii de activitate – ponderea 
regională (20% ) situându-se sub ponderea națională (29,4%), Operatori la instalații și 
mașini; asamblori de mașini și echipamente: pondere regională (13,7%) peste ponderea la 
nivel național( 11,3%), Muncitori calificați și asimilați: pondere regională (12,7% ) peste 
ponderea națională (9,8%), Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic: pondere 
regională (12,7%) peste ponderea la nivel național (9%), Lucrători în domeniul serviciilor: 
pondere regională (12,6%) sub media națională (14,5%). 

 
Concluzii din analiza mediului economic judeţean. Implicaţii pentru ÎPT 
 

 La nivel regional activitatea de cercetare-dezvoltare sunt concentrate în judeţele Braşov, 
Sibiu şi Mureş care însumează cca. 92% din numărul de cercetători, respectiv cca. 96% 
din totalul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare la nivel regional – situație care trimite la 
cerințele de asumare a unui rol sporit din perspectiva nevoilor de dezvoltare regională. 
 Nevoia relansării activităţii de cercetare-dezvoltare şi de creştere a legăturii cu 

mediul economic şi nevoile acestuia.  
 Tendinţa de creştere a ponderii serviciilor şi a construcţiilor, în paralel cu scăderea 

ponderii industriei în formarea PIB şi a VAB judeţene. 
 Dinamica şi potenţialul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) la nivel judeţean: 

 În paralel cu procesul de restructurare care a condus la reducerea severă a numărului 
de angajaţi în firmele mari, a crescut numărul de firme şi personalul IMM . 

 Creşterea din ultimii ani la nivel judeţean a ratei antreprenoriale, exprimată prin 
numărul de IMM la 1000 locuitori şi a numărului mediu de angajaţi în sectorul IMM-
urilor raportat la 100 de locuitori. 

 Diversitatea activităţilor economice: 
 Serviciile: 
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 Ocupă cea mai mare pondere în economia judeţeană, în  creştere constantă în 
ultimii ani şi devansând industria în formarea  PIB şi a VBA. În cadrul serviciilor se 
detaşează: 

 Comerţul – ambele cu potenţial mare de creştere în viitor. Se constată 
preponderenţa întreprinderilor mici care lucrează în comerţ, alături de o prezenţă 
în creştere a marilor lanţuri de magazine; 

 Tranzacţiile imobiliare şi activităţile de servicii pentru firme(începând cu 2002, 
cea mai mare pondere a VAB în cadrul serviciilor la nivel judeţean, în creştere 
constantă în perioada 2001-2008);  

 Activităţile de transport, depozitare şi comunicaţii: (locul 3 în cadrul serviciilor ca 
pondere în VAB, în 2006) şi locul 3 după industrie şi comerţ în totalul investiţiilor 
brute la nivel judeţean în 2006. Dezvoltarea industriei şi comerţului implică şi 
nevoi în creştere de calificări pentru transporturi şi logistică în cadrul altor 
sectoare economice;  

 Importanţa în creştere a telecomunicaţiilor:accentul pe noile tehnologii în 
telefonia fixă şi mobilă care antrenează schimbări în conţinutul unora dintre 
calificările necesare în domeniu (ex. competenţele IT pentru transferul integrat 
de date, voce şi imagine). 

 Industria:  
 Deşi marcat în trecut de restructurări masive, judeţul Mureş îşi păstrează un profil 

industrial semnificativ; 
  În prezent pilonii principali ai industriei județului Mureș sunt industria 

energetică, industria chimică și farmaceutică, industria alimentară, industria 
mobilei; 

 În ultimii ani, o serie de firme multinaționale și-au deschis filiale locale și au 
realizat un volum semnificativ de investiții, contribuind astfel la revigorarea 
industriei județului. Domeniile spre care s-a îndreptat majoritatea investițiilor 
străine sunt industria auto și a componentelor auto, componente electrice și 
electrotehnice, industria ușoară; 

 Principalele ramuri industriale sunt: industria extractivă a gazului metan, 
industria de exploatare şi prelucrare a lemnului, producţia de mobilier şi 
instrumente muzicale, industria chimică şi producţia de medicamente, 
prelucrarea cauciucului şi maselor plastice, industria alimentară, industria textilă 
şi a încălţămintei, confecţii din textile, piele şi blană, industria altor produse din 
minerale nemetalice (geamuri, sticlărie, cărămizi, ţigle, var, prefabricate pentru 
construcţii, alte materiale de construcţii, sticlă decorativă, porţelan, faianţă), 
metalurgie, industria de maşini, echipamente, aparate electrice. 

 Construcţiile 
 Sector în creştere ca pondere în formarea PIB, susţinut de dinamica investiţiilor în 

infrastructura pentru transporturi, infrastructura tehnică (alimentare cu energie 
electrică, apă, gaz, etc.), edilitară şi pentru afaceri si dezvoltarea sectorului 
imobiliar 

 Agricultura: 
 Pondere în PIB judeţean  peste media la nivel regional și național; 
 Judeţul  Mureşul are cea mai mare pondereîn valoarea producţiei agricole 

regionale (25% în 2010); 
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 Agricultură variată, condiţii favorabile creşterii animalelor, potenţial ridicat de 
dezvoltare pentru agricultura ecologică şi agroturism; 

 Nevoile de modernizare şi eficientizare a agriculturii din perspectiva aderării la 
UE; 

 Problematica complexă şi stringentă a ruralului montan din perspectiva socio-
economică şi de mediu pentru o dezvoltare durabilă a localităţilor şi gospodăriilor 
ţărăneşti. 

 Silvicultura: 
 31% din suprafata judeţului  este acoperita de păduri; 
 Judeţul Mureş detine 16,2 % din suprafaţa împădurită a regiuni; 
 Beneficiaza de importante resurse naturale 

 Mediul: 
 Nevoile de adaptare la standardele UE pentru protecţia mediului  

 
IMPLICAŢIILE PENTRU ÎPT: 

 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei - proporţional cu 
nevoile pieţei muncii - ponderea crescută a serviciilor, diversitatea activităţilor 
industriale, importanţa construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a agriculturii. 

 Calificări şi curriculum. Adaptările structurale din economie presupun competenţe 
adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de 
muncă. 
Se desprind două direcţii de acţiune la nivel local: 
- Aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională;  
- Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL). 

 Ponderea crescândă a IMM reclamă din partea ÎPT un răspuns adecvat la nevoile 
specifice IMM, de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru 
diverse, prin        
- Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide; 
- Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe 

specifice economiei de piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzări, 
marketing, etc.) ; 

- Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi.  
 Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile 

străine şi cerinţele de competitivitate, trebuiesc avute în vedere: 
- Creşterea nivelului de calificare; 
- Importanţa competenţelor cheie; 
- Limbile străine; 
- Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, 

marketing, tehnici de vânzare; 
- Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate, 

de exemplu: tehnice şi comerciale/economice, tehnice - artistice – IT (design, 
grafică, publicitate, pagini web) etc. 

- Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile 
 Ca răspuns la cerinţele de mediu pe baza standardelor UE: 

- Calitate în pregătirea pentru calificările specializate pentru ecologie şi protecţie 
mediului pe baza standardelor de mediu ale UE;   
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- Dezvoltarea unor competenţe de mediu ca parte din pregătirea tehnică generală, 
indiferent de specialitate. 

 Parteneriatul şcoală-agenţi economici - indiferent de domeniul de pregătire, trebuie 
să reflecte: 
- diversitatea categoriilor de agenţi economici (pe clase de mărime, tipuri de 

capital, etc.) şi de activităţi producătoare de bunuri şi servicii. 
 Ruralul montan: 

Problematica complexă şi stringentă a ruralului montan din perspectiva socio-
economică şi de mediu pentru o dezvoltare durabilă a localităţilor şi gospodăriilor 
ţărăneşti, în condiţiile în care zona montană acoperă aproape jumătate din suprafaţa 
judeţului, conduce la nevoia unui program coerent de măsuri în educaţie şi formare 
profesională, pe următoarele direcţii prioritare:  
- Consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul decizional şi de 

planificare strategică în ÎPT a reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor 
relevante pentru ruralul montan. 

- Iniţierea/dezvoltarea unor şcoli pilot cu profil agromontan, înzestrate cu o bază 
materială adecvată: ferma didactică, ateliere şcoală şi laboratoare – organizate şi 
dotate corespunzător, din perspectiva agriculturii montane şi pluriactivităţii (cu o 
componentă de agroturism inclusă); facilităţi de tip campus. 

- Adecvarea sporită a conţinutului calificărilor la specificul agromontan local. 
- Completarea/adaptarea pregătirii la nivel gimnazial din zonele montane prin 

introducerea unor noţiuni generale privind economia ruralului montan, şi aspecte 
practice de gospodărie şi alimentaţie (la orele educaţie tehnologică / componenta 
de CDŞ). 

- Programe de formare continuă a cadrelor  didactice de specialitate, cu privire ca  
competenţele specifice agriculturii montane.  

- Programe de orientare şi consiliere adaptate grupurilor ţintă din ruralul montan 
(elevi şi părinţi, tineri agricultori). 

De asemenea, se recomandă programe adecvate de informare şi instruire a 
producătorilor agricoli cu privire la:  
- ameliorarea competitivităţii sectorului agricol, alimentar şi forestier din zona 

montană  
- ameliorarea calităţii producţiei şi a produselor, adaptarea la normele UE . 
- promovarea  produselor lor prin utilizarea logo-urilor acceptate de către UE (ex.: 

Produsul BIO, Produsul tradițional, Denumirea de origine a produsului–AOP, 
Identificarea geografica a produsului-IGP) 

 

2.1.4 Factorii socio-culturali 
 

Indicatori demografici 
 
La 1 ianuarie 2016, judeţul Mureş număra 596.352 locuitori (23,33% din populaţia 

regiunii centru şi 2,74 % din populaţia României).  
La 1 ianuarie 2016 populația după domiciliu a județului Mureș este în număr de 

596.352 locuitori. 
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Conform recensământului populației, La 20 octombrie 2011, Regiunea Centru 

număra 2.360.805 locuitori (11,73% din populaţia României).  
Datele statistice furnizate de INS evidenţiază o scădere semnificativă a populaţiei în 

perioada dintre ultimele două recensăminte (2002 şi 2011) atât la nivel național (cu 1,6 
milioane persoane) cât și la nivel regional (cu 443,2 mii persoane). 

La nivelul Regiunii Centru, județul Mureș, se situează printre județele cu cea mai 
mare populație stabilă (550,8 mii persoane). 

Structura pe grupe de vârstă  
În anul 2011, populația tânără ( 0-14 ani) deținea o pondere de 24,22% iar persoanele 

de 65 de ani și peste reprezintă 25,03% din totalul populației totale din regiunea Centru. La 
nivelul populației totale din România, populația tânără (0-14 ani) deține o pondere de 2,86 % 
iar persoanele  de 65 de ani și peste reprezintă 2,80%. 

Populația adultă 15-64 ani reprezintă 68,22 % din totalul populației regiunii Centru. 
Datele statistice privind evoluția populației după 2008, indică la nivelul județului 

Mureș, un declin demografic până în 2013, urmat de o tendință de  ușoară creștere, astfel că 
în 2016 se înregistrează o diferență de 2,39% față de 2008. 

      
 

 
Sursa:INS, baza de date TEMPO 2014 

 
Populația din grupa de vârstă 10-14 ani, înregistrează în 2016 o creștere de 4,37% 

față de anul 2008. La această grupă de vârstă la nivelul regiunii Centru se înregistrează o 
diferență de 5,60%,  în timp ce la nivelul României se înregistrează o creștere de doar 0,45%.  

Populația aparținând  grupelor de vârstă 15-19 ani  și 20-24 ani înregistrează o 
reducere semnificativă de 14,86% respectiv 24,42%  în 2016 față de anul 2008.  
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România 20.121.641 51,35 48,65 53,97 47,76 52,24 46,03 49,69 50,31 

R. 
Centru  

2.360.805 51,10 48,90 57,96 48,07 51,93 42,04 50,05 49,95 

Mureş 550.846 51,18 48,82 50,25 47,87 52,13 49,75 49,78 50,22 
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În perioada analizată a crescut numărul şi ponderea populaţiei vârstnice astfel 
populația aparținând grupei de vârstă 30-64 de ani a înregistrat o ușoară creștere de 
8,86%, respective 8,89% a populației cu vârsta de peste 65 de ani. 
 

Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural) 

Conform datelor statistice, în județul Mureş, ponderea populaţiei rurale este 
semnificativă,populaţia cu vârste cuprinse între 10-24 ani care trăieşte în mediul rural fiind 
repartizată astfel: 53,7% în 2016 pentru grupa de vârstă 10-14 ani, 55,3% pentru grupa de 
vârstă 15-19 ani, 52,9% pentru grupa de vârstă 20-24 ani. 

Distribuţia pe sexe 

În anul 2016 structura pe sexe, pentru grupele de vârstă cuprinse în intervalul 10-14 
ani, indică la nivel județean o uşoară preponderenţă a persoanelor de sex masculin, 
apropiată de ponderea la nivel regional și naţional. Pentru grupa de vârstă 15-19 ani 
ponderea persoanelor de sex masculin la nivel regional (51,3%) o depășește pe cea la nivel 
național (51,2%).  
  

Structura etnică (conf. recensământului din 2011) 

Judeţul Mureş se caracterizează printr-o mare diversitate etnică, lingvistică şi 
religioasă . Datele de la recensământul populaţiei şi locuinţelor din 2011 arată că în judeţul 
Mureş locuiesc cele mai multe persoane aparţinând minorităţilor etnice şi religioase, 
comparativ cu celelalte județe ale regiunii. 

În județul Mureș, aproape jumătate (49,65%) din numărul total al locuitorilor  sunt de 
altă etnie astfel: locuitori de etnie maghiară (36,46%), locuitori de etnie germană (0,27%) şi 
de etnie romă (8,52%). 

Românii sunt majoritari (50,35%) pe ansamblul județului, dar în  scădere față de 
media de 61,22%  la nivelel regiunii Centru.  

Maghiarii (28,57% din populaţia Regiunii Centru) se concentrează în judeţele 
Harghita, Covasna şi Mureş - în primele două dintre acestea constituind majoritatea 
populaţiei.  

Romii (4,71% din populaţia Regiunii Centru) deţin ponderi însemnate în judeţele 
Mureş (8,52%) şi Sibiu (4,52%). Etnia rromă este singura care a înregistrat creşteri faţă de 
recensământul anterior. 

La nivelul județului Mureș ponderea românilor (14,7%) și germanilor (16%) care au 
absolvit învățământ superior este mai mare decât ponderea medie la nivel național (14,4%).  

La nivel județean 13,5% dintre persoanele de etnie romă de 10 ani și peste sunt 
analfabete. 



 

Sursa: INS, recensamantromania.ro. Datele de la recensământ
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Proiecțiile demografice la orizontul anului 2060, la nivelul României, regiunii 

Centru și a județului Mureș, sunt reflectate în tabelul de mai jos, astfel: 
 

Proiectarea populației școlare 
din România la orizontul anului 

2060 
2014/2015 2030 2060 

Diferență în % 
2030 față 

de 
2014/2015 

2060 față 
de 

2014/2015 

Populaţia 
rezidentă 
preşcolară în 
vârstă de 0-2 
ani 

România 36.954 30.978 21.384 -16.2% -42.1% 
Regiunea 
Centru 5.653 4.909 3.719 -13.2% -34.2% 

Mureș 1.391 1.226 969 -11.9% -30.3% 
Populaţia 
rezidentă 
preşcolară în 
vârstă de 3-5 
ani 

România 522.254 410.297 285.283 -21.4% -45.4% 
Regiunea 
Centru 69.195 56.578 42.685 -18.2% -38.3% 

Mureș 15.608 13.171 10.440 -15.6% -33.1% 
Populaţia 
rezidentă 
şcolară în vârstă 
de 6-10 ani 

România 969.936 777.991 541.804 -19.8% -44.1% 
Regiunea 
Centru 121.373 101.361 76.862 -16.5% -36.7% 
Mureș 29.048 24.189 19.085 -16.7% -34.3% 

Populaţia 
rezidentă 
şcolară în vârstă 
de 11-14 ani 

România 772.990 654.498 450.388 -15.3% -41.7% 
Regiunea 
Centru 91.945 84.166 63.496 -8.5% -30.9% 
Mureș 22.376 19.642 15.290 -12.2% -31.7% 

Populaţia 
rezidentă 
şcolară în vârstă 
de 15-18 ani 

România 692.949 597.153 416.123 -13.8% -39.9% 
Regiunea 
Centru 78.185 73.627 56.519 -5.8% -27.7% 
Mureș 18.321 16.660 13.256 -9.1% -27.6% 

Populaţia 
rezidentă 
şcolară în vârstă 
de 19-23 ani 

România 740.469 645.923 434.581 -12.8% -41.3% 
Regiunea 
Centru 76.987 74.404 55.871 -3.4% -27.4% 

Mureș 17.211 16.279 12.469 -5.4% -27.6% 
TOTAL 
Populaţia 
rezidentă 
şcolară(0-23 
ani) 

România 3.735.552 3.116.840 2.149.563 -16.6% -42.5% 
Regiunea 
Centru 443.338 395.045 299.152 -10.9% -32.5% 

Mureș 103.955 91.167 71.509 -12.3% -31.2% 
Sursa: Proiectarea populației școlare din România la orizontul anului 2060, INS 2016 
Analiza datelor la nivelul județului Mureș, scoate în evidență următoarele: 
Populația preşcolară în vârstă de 0-2 ani, va cunoaște o reducere semnificativă în 

perioada 2014-2030, de 11,9%, tendința de scădere menținându-se până în anul de analiză 
2060, scăzând cu 30,3% ( scăderea pognozată pentru perioada 2030-2060 fiind de 18,4%).  
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Aceeași tendință se observă și la populaţia rezidentă preşcolară în vârstă de 3-5 ani, 
cunoscând o reducere semnificativă, în perioada 2014-2030, de 15,6%, tendința de scădere 
menținându-se până în anul de analiză 2060, scăzând cu 33,1% ( scăderea prognozată 
pentru perioada 2030-2060, fiind de 17,5%).  

Populaţia rezidentă şcolară în vârstă de 6-10 ani va cunoaște o reducere 
semnificativăîn perioada 2014-2030, de 16,7%, tendința de scădere menținându-se până în 
anul de analiză 2060, scăzând cu 34,3% ( scăderea pognozată pentru perioada 2030-2060 
fiind de 17,6%).  

Tendința de scădere se menține și la populaţia rezidentă şcolară în vârstă de 11-14 
ani, care în perioada 2014-2030, va înregistra o scădere de 12,2%, până în anul de analiză 
2060, scăzând cu 31,7% ( scăderea pognozată pentru perioada 2030-2060 fiind de 19,5%).  

Populaţia rezidentă şcolară în vârstă de 15-18 ani va scădea în perioada 2014-2030 
cu 9,1%, tendința de scădere până în anul de analiză 2060, scăderea prognozată pentru anul 
2060 fiind de 27,6% ( scăderea estimate pentru perioada 2030-2060 fiind de 18,5%).  

Prognoza pentru populaţia rezidentă şcolară în vârstă de 19-23 ani, scoate în 
evidență o reducere 5,4%în perioada 2014-2030 și de 27,6%%, până în anul de analiză 2060, 
scăzând astfel cu 22,2%  pentru perioada 2030-2060. 

Astfel, pentru total populaţia rezidentă şcolară în vârstă de 0-23 ani la nivelul 
județului Mureș, se prognozeazăo reducere semnificativăîn perioada 2014-2030 , de 12,3%, 
tendința de scădere menținându-se până în anul de analiză 2060, scăzând cu 31,2% 
(scăderea prognozată pentru perioada 2030-2060 fiind de 18,9%).  

Analiza comparativă a datelor relevă faptul că tendința județului Mureș este 
identică cu tendința la nivelul României și a regiunii Centru și anume structura pe grupe 
mari de vârstă a populației va continua să se modifice, în sensul reducerii numărului și 
ponderii tinerilor și al creșterii numărului și ponderii populației adulte și vârstnice, 
continuând procesul de îmbătrânire a populației. Cele mai afectate categorii de vârstă 
privind reducerea prognozată la nivelul județului Mureș, fiind următoarele: 

- 6 – 10 ani cu 34,3%; 
- 3 – 5 ani cu 33,1%. 

Astfel, toate nivelurile de învățământ vor fi afectate de scăderea populației. 
 

Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru Î.P.T. 
  

a) Declinul demografic general va continua, în mod accentuat pentru populaţia tânără. De 
aici, 
 Nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, 

sprijinită de investiţii corespunzătoare în capitalul uman. 

b) Reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi agravată de migraţia externă. 
Apare pericolul unui deficit de forţă de muncă tânără înalt calificată (IT, ştiinţe şi 
tehnologie, medicină, etc.) precum şi  de tineri lucrători cu diverse calificări căutate pe 
piaţa europeană a muncii (construcţii, asistenţă socială şi medicală, etc.). 

Se desprinde nevoia de: 
 Creştere a nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere de a participa la 

forţa de muncă regională. 
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 Racordare realistă la piaţa europeană a muncii a activităţilor de informare, orientare 
şi consiliere  

c) Se prognozează reduceri semnificative ale populaţiei preșcolare la nivelul județului 
Mureș (faţă de 2011),  după cum urmează: 

 0 - 2 ani: reducere cu 11,9% până în 2030 și cu 30,3% până în 2060. 
 3 – 5 ani:  reducere cu 15,6% până în 2030 și cu 33,1% până în 2060. 

d) Aceeași tendință se anticipează și pentru populația școlară din grupele: 
 6-10 ani:  reducere cu  16,7 % până în 2030, respectiv cu 34,3% până în 2060. 
 11 -14 ani: reducere cu 12,2% până în 2030, respectiv cu 31,7% până în 2060 

În cifre absolute, în intervalul de timp 2011-2030 scăderea de efective în grupa de 
vârstă 15-23 ani ar fi de cca. 32.939 persoane, ceea ce, ar conduce la dispariția la nivel 
național în învăţământul liceal, profesional și universitar a unui număr însemnat de 
unități de învățământ liceal, profesional și universitar. 

Deși se prognozează o reducere numerică a populației adulte 15-64 ani, trebuie avute 
în vedere nevoile acesteia de formare continuă - oportunitate în atenţia şcolilor interesate de 
compensarea pierderilor de populaţie şcolară ! 

Faţă de aceste constatări, se recomandă: 

 Măsuri la nivelul reţelei şcolare: 
 Optimizarea alocării resurselor, prin: 

 concentrarea pregătirii în şcoli viabile, în paralel cu  
 rezolvarea problemelor de acces  

 Colaborarea şcolilor în reţea sau chiar formarea unor consorţii de şcoli, care 
împreună să realizeze: 
 o ofertă cuprinzătoare şi diversificată; 
 eliminarea paralelismelor nejustificate; 
 colaborare pentru acoperire teritorială optimă; 
 diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţi). 

 Implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi  

e) Fenomenul de îmbătrânire demografică (creşterea populaţiei în vârstă de peste 65 de 
ani față de 2011 cu 13,1 % până în 2020 și cu 6,5% până în 2060 conduce la: 
 Nevoi sporite de personal calificat - asistenţă socială şi medicală 
 Nevoi educaţionale specifice (educaţie non-formală) 

f) Populaţia rurală. Deşi gradul de urbanizare al regiunii este mai ridicat decât media 
naţională, ponderea populaţiei rurale este semnificativă în Harghita ,Covasna ,Mureş. 

Structura pe grupe de vârstă indică tendinţa tinerilor de a părăsi ruralul. Faţă de 
aceste constatări, sistemul de educaţie şi formare profesională este chemat să contribuie 
prin măsuri specifice vizând: 
 Asigurarea accesului la educaţie  în condiţii de calitate şi varietate de opţiuni; 
 Ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul diversificării şi creşterii competitivităţii 

economiei rurale; 
 Educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului cultural specific şi 

resurselor naturale din mediul rural; 
 Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în mediul rural; 

g) Diversitatea etnică caracteristică regiunii, implică:  
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 Educaţie multiculturală; 
 Soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor (având în 

vedere dificultăţile de constituire a claselor pentru minorităţile cu număr mic de elevi 
dintr-o zonă)  

 Programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate (conform recensământului 
din 2011, 17,9% din populaţia rromă a ţării se înregistrează în regiunea Centru). 
 
Implicații pentru Liceul Tehnologic Gurghiu 
 

Scăderea naturală prognozată a populaţiei, agravată şi de migraţia externă conduce la 
apariţia pericolului unui deficit de forţă de muncă tânără înalt calificată precum şi de 
lucrători tineri cu diverse calificări căutate pe piaţa europeană a muncii. 

Din analiza evoluţiei numerice a populației școlare la nivel județean, se constată 
tendinţa de scădere a acesteia, ca urmare a scăderii natalităţii şi a migraţiei în ţările Uniunii 
Europene. 

Analiza acestui indicator pe medii de rezidenţă scoate în evidență faptul că numărul 
populaţiei şcolarizate în mediul urban scade mai mult faţă de cel din mediul rural. 

Elevii Liceului Tehnologic Gurghiu provin în principal din mediu rural. Pentru a atrage 
populația școlară rurală instituția oferă servicii de cazare și masă, fiind dotată cu un cămin 
cu 120 de locuri de cazare și o cantină cu 100 de locuri. 
 
Parteneri  actuali  şi  potenţiali 
 
Liceul Tehnologic Gurghiu desfăşoară activităţi intense de parteneriat, vizând trei niveluri: 

 Parteneriate cu agenţi economici: 19 de Convenţii de Colaborare; 
 Parteneriate cu alte unităţi şcolare  (sursa PRAI); 
 Parteneriate cu alte instituţii sau organizaţii: IŞJ, CCD, Consiliul Local, Primărie, 

Universitatea „Petru Maior” Mureș, USAMV Cluj-Napoca, Universitatea 
”Transilvania” Brașov, Camera de Comerţ, AJOFM, ș.a. 

Pentru anul şcolar 2018-2019, activităţile în parteneriat sunt descrise şi planificate în 
Planurile operaţionale pentru reţele de colaborare interne şi externe, documente incluse în 
PAS. 

Prin participarea la cursurile de formare se urmăreşte o îmbunătățire treptată a 
rezultatelor obținute în prezent cu elevii și adulții aflați în procesul de formare profesională, 
se urmăreşte creșterea calității proceselor și astfel creșterea motivației pentru 
învățare/formare continuă. 
 
  



54 
 

2.1.5 Factorii ecologici 
 

Legislația mediului 
 

Protejarea mediului este fundamentală în zilele noastre. În ultimii 20 de ani, Europa a 
înţeles că trăieşte peste posibilităţile sale reale şi că modelul de consum al oamenilor pune 
planeta la încercare. Consumăm tot mai mult din resursele naturale şi punem în pericol 
sistemele de mediu (apa, solul şi aerul). Aceasta nu poate continua la nesfârşit, cu atât mai 
mult cu cât populaţia lumii este în  creștere.  

    Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului are ca obiect un ansamblu de 
reglementări juridice privind protecția mediului, obiectiv de interes public major, pe baza 
principiilor și elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilă. 

Calitatea aerului înconjurător este reglementată în România prin Legea nr. 104/2011 
privind calitatea aerului înconjurător, care transpune Directiva 2008/50/CE  a Parlamentului 
European și a Consiliului privind calitatea aerului şi un aer mai curat în Europa şi Directiva 
2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, 
nichelul şi hidrocarburile policiclice aromatice în aerul ambiental. 

     Protecția calității apelor este reglementată prin Legea nr. 310/2004 care modifică 
şi completează Legea Apelor nr. 107/1996. Gestionarea cantitativă şi calitativă a resurselor 
de apă, administrarea lucrărilor de gospodărire a apelor, precum şi aplicarea strategiei şi a 
politicii naţionale, cu respectarea reglementărilor naţionale în domeniu, se realizează de 
către Administraţia Naţională "Apele Române", prin administraţiile bazinale de apă din 
subordinea acesteia. 

Utilizarea nesustenabilă a resurselor naturale și supra-exploatarea lor care apare 
când consumul depășește puterea de reproducere a plantelor și animalelor, este una din 
amenințările majore pentru biodiversitate. 

În ceea ce privește exploatarea forestieră raportul dintre creșterea și tăierea arborilor 
arată sustenabilitatea producției de masă lemnoasă în timp cât și disponibilitatea actuală a 
masei lemnoase și potențialul acesteia. 

Cel mai important factor care contribuie la crearea fondului forestier este 
managementul pădurilor.  

Menţinerea tăierilor sub nivelul creşterii producţiei de masă lemnoasă este o condiţie 
necesară dar insuficientă pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor. 
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Evoluţia suprafețelor împădurite (mii ha) în jud. Mureș în perioada 2011-2015 
(Sursa: Anuarul statistic al județului Mureș 2016) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondul forestier din care: 219,6 219,7 219,8 219,7 219,8 220,1 

Suprafaţa pădurilor din aceasta: 216,3 216,7 216,8 216,2 215,2 215,6 

- răşinoase 82,0 84,5 84,7 87,6 87,1 86,0 

- foioase 134,3 132,2 132,1 128,6 128,1 129,7 

Alte terenuri 3,3 3,0 3,0 3,5 4,6 4,5 

Impăduriri (regenerări) 317 358 403 353 349 362 
Notă: Datele reflectă suprafeţele administrate de filiala teritorială Mureş a R.A. ROMSILVA şi cele administrate de sectorul privat pe teritoriul 
judeţului Mureş. 

 
VOLUMUL DE LEMN RECOLTAT  (mii mc – volum brut) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Volumul de lemn recoltat din care: 554,5 877,2 809,3 796,0 844,7 561,6 

- Răşinoase 277,6 353,4 315,6 332,0 351,5 257,7 

- Fag 187,7 328,4 310,6 298,5 321,6 221,1 

- Stejar 20,6 62,9 51,2 50,6 46,5 24,8 

- Diverse specii tari 56,2 108,6 111,4 96,7 107,2 49,6 

- Diverse specii moi 12,4 23,9 20,5 18,2 17,9 8,4 

Notă: Datele reflectă activitatea filialei teritoriale Mureş a Regiei Autonome ROMSILVA, inclusiv pe teritoriul judeţelor Alba, Cluj, 
Harghita şi Sibiu. 

 
Integrarea în Uniunea Europeană impune respectarea unor norme de protejare a 

mediului de către unităţile şcolare. Adaptarea la standardele UE pentru protecţia mediului 
conduce la o nevoie în creştere de personal specializat, dar şi de dezvoltare a unor 
competenţe de mediu ca parte din pregătirea tehnică generală, indiferent de specialitate.   

Educaţia ecologică constituie o componentă importantă a procesului educaţional 
desfăşurat în cadrul Liceului Tehnologic Gurghiu iar proiectele de dezvoltare şcolară respectă 
normele europene cu privire la protecţia mediului. 
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Statistici ale poluării în regiune 
 

Comuna Gurghiu fiind așezat într-o depresiune intramontană și înconjurat de păduri de 
conifere și foioase, cu o populație mică și în scădere, cu o dinamică economică moderată, 
fără surse de poluare majore nu prezintă risc de poluare pentru populația locală. Principalele 
aspecte de interes sunt reprezentate calitatea aerului, a apelor și a peisajului.  
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2.2 Analiza nevoilor - mediul  intern (autoevaluarea) 

 

2.2.1 Colectarea şi analizarea datelor – autoevaluarea 
 
Liceul Tehnologic Gurghiu şi-a păstrat prin tradiţie specificul pentru care a fost 

înfiinţat acum aproape 126 de ani în urmă, adică cel al Silviculturii, rămânând una dintre cele 
5 unităţi de învăţământ liceal din România cu tradiţie în domeniul silvic.  

Amplasat într-o zonă cu mari suprafeţe forestiere, în care există posibilitatea de a 
efectua practica elevilor şi dispunând de personal didactic specializat, precum şi de o bază 
didactică la standarde europene, unitatea noastră a rămas cu acest specific predominant 
silvic. 

Diversificarea profilurilor şi specializărilor unităţii noastre s-a realizat în urma unui 
studiu al evoluţiei pieţei muncii conform datelor din PLAI şi PRAI, precum şi din observarea 
orientării absolvenţilor claselor a VIII-a din zona Văii Gurghiului către anumite specializări. 

O analiză a evoluţiei numărului de elevi a unităţii noastre arată că numărul de  de 
elevi înscriși în ultimii ani este în scădere (în anul şcolar 2016-2017 s-au înscris un număr de 
968  elevi; în anul şcolar 2017-2018 s-au înscris un număr de 914 de elevi, iar în anul școlar 
2018-2019 s-au înscris un număr de 867 elevi). Se constată în ultimii ani o scădere a 
numărului de absolvenţi ai claselor a VIII-a şi a numărului de elevi care acced către liceu.  

Cauzele pentru care numărul de elevi înscriși este în scădere sunt următoarele: 
 scăderea numărului de absolvenți ai claselor a VIII-a din zona Văii Gurghiului, 

zona Reghinului, Valea Mureșului și din județ în general; 
 migrarea absovenților claselor a VIII-a din zonă, spre liceele care au în oferta 

educațională profile teoretice; 
 reticiența absovenților claselor a VIII-a de a se înscrie la școala profesională 

(număr prea mare de locuri la liceele din mediul urban). 
 migrarea multor familii din zona Văii Gurghiului în străinătate în căutarea unor 

locuri de muncă mai bine plătite. 
Planul de acţiune al şcolii (PAS), este un document programatic important privind 

dezvoltarea instituţională, datele sunt colectate şi în Rapoartele anuale de autoevaluare, 
asociate Planurilor de îmbunătăţire, întocmite de către Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii (CEAC) din şcoală, precum şi Raportul anual de evaluare internă către 
ARACIP (Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii din Învăţământul Preuniversitar). 

În centrul analizei permanente stau grupurile ţintă: elevi, profesori, părinţi, punctul 
de plecare constând în nevoile de pe piaţa muncii (vezi Analiza mediului extern) şi a măsurii 
în care unitatea şcoalară dispune de resursele necesare pentru a răspunde acestor nevoi. În 
cadrul şcolii pot fi evidenţiate mai multe grupuri de interese, cu statut de echipă, 
subordonate în totalitate interesului general al şcolii. 

De menţionat în acest sens grupul elevilor, profesorilor, părinţilor, managerilor, 
partenerilor şi al reprezentanţilor Comunităţii locale. Între aceste echipe există interacţiune 
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şi comunicare continuă şi diversificată şi considerăm că acesta este secretul performanţelor 
pe care le-a obţinut şcoala noastră  în implementarea reformei la toate nivelurile cât şi în 
îndeplinirea atribuţiilor manageriale. 

Cerinţele progresului tehnico-economic şi condiţiile concurenţei actuale pe piaţa 
muncii impun desfăşurarea unui proces de învăţământ de calitate, care să asigure elevilor 
cultura generală şi de specialitate pe fondul căreia să se dezvolte inteligenţa generală şi 
tehnică. 

2.2.2 Rezultatele proceselor de autoevaluare 
 
În anul școlar 2017-2018, în LICEUL TEHNOLOGIC GURGHIU și-au desfășurat 

activitatea, 21 de Comisii funcționale, care în urma rapoartelor de autoevaluare anuală au 
prezentat o amplă bază de date ce constituie suportul pentru o autoevaluare permanentă și 
realizare a unei diagnoze a sistemului educațional intern și totodată au deschis posibilitatea 
de a trasa direcțiile de dezvoltare instituțională. 

Şcoala asigură condiții optime de dezvoltare profesională și realizarea unui 
învățământ de calitate care să răspundă nevoilor de formare ale tinerilor în condițiile unei 
transformări permanente a pieții muncii, deschiderea spre un învățământ performant și 
aliniat standardelor europene.  

Școala își propune permanent să perfecționeze cadrele didactice și să ofere condițiile 
unui mediu instituțional propice dezvoltării personale și profesionale, la care am adăugat 
nevoile de formare ale acestora pentru cerințele educaționale ale școlii. 

Procesele de autoevaluare realizate pe arii curriculare şi catedre în şcoală exprimă 
foarte bine nivelul actual în care ne aflăm şi mai ales nevoile de îmbunătăţire a situaţiilor 
problemă, care apar în desfăşurarea demersului didactic.  

Periodic, şcoala realizează rapoarte de autoevaluare a calităţii care sunt susţinute şi 
de planuri de îmbunătăţire pentru fiecare deficienţă semnalată. O bună cuantificare a 
rezultatelor provine şi din rapoartele de inspecţie care se realizează după  monitorizarea 
şcolii de către evaluatori externi, care constituie baza de proiectare pentru activităţile 
ulterioare.  

      În concluzie, școala dispune de un sistem funcțional de promovare a calității 
educației, prin însăși rezultatele și performanțele deosebite obținute de elevi și profesori, 
prin implicarea și valorificarea potențialului uman și material de care dispune, prin nivelul de 
pregătire al elevilor și gradul lor de inserție pe piața muncii după absolvire, prin implicarea 
activă în viața comunității, ceea ce o face cunoscută, apreciată și respectată. 

 

2.2.3 ANALIZA SWOT 
 

PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA 
 
În cadrul Liceului Tehnologic Gurghiu se urmărește valorificarea deplină a metodelor 

în direcția participării efective a elevilor la dobândirea cunoștințelor, priceperilor și 
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deprinderilor. Scopul procesului de instruire este acela de a imprima acțiunii de învățare un 
pronunțat caracter activ şi formativ. Se urmărește o îmbinare și o alternață sistematică a 
activităților bazate pe efortul individual al elevului (lectură, documentare din diverse surse, 
tehnica fișelor de lucru, exerciții etc.) cu activitățile ce solicită efortul colectiv (de grup/ 
echipă) de genul discuțiilor sau dezbaterilor colective, brainstormingului, studuiului de caz, 
jocului de rol, etc. Toate acestea conferă procesului de învățământ o deschidere spre 
autoinstruire, spre învățarea continuă de-a lungul vieții. 

Ambianţa din şcoală este optimă unui învăţământ de calitate, între membrii 
colectivului fiind un climat optim de comunicare. Relaţia profesor-elev este transformată 
într-un dialog permanent fără să fie exclusă autoritatea profesorului. 

Datele statistice ale şcolii demonstrează că pregătirea elevilor care intră în sistemul 
nostru este medie şi pentru a obţine o calitate a acţiunii de învăţare este nevoie de o muncă 
susţinută a cadrelor noastre didactice şi de o permanentă monitorizare şi consiliere a 
elevilor. 

Deoarece şcoala funcţionează şi va funcţiona ca un mediu de învăţare deschis, 
cadrele didactice colaborează cu parteneri din mediul de afaceri, membrii Comunităţii locale 
precum şi cu profesorii din alte şcoli.  

În contextul actual al societăţii româneşti, cadrele didactice ale şcolii noastre au 
realizat necesitatea implicării mai active în evoluţia socio-profesională a propriilor elevi. 

Ne dorim ca profesorii noştri să devină din simpli transmiţători de informaţii, 
organizatori ai mediului de învăţare, accentul fiind pus pe implicarea activă a elevului în 
procesul de predare-învăţare.  

Pentru analiza procesului de predare-învăţare, s-au constituit echipe la nivelul 
fiecărei catedre. Echipele au evaluat activitatea şi rezultatele anului şcolar trecut în cadrul 
fiecărei comisii şi au întocmit rapoarte, analiza acestora conducând la următoarele concluzii: 

- activităţile derulate la orele de curs se axează în special pe învăţarea activă centrată 
pe elev, prin utilizarea metodelor activ-participative (problematizarea, metoda mozaic, 
ciorchinele, linia valorii, lucrul în grup, chestionarele, materialele video, studiile de caz, 
studiul individual etc.) adaptate specificului disciplinei şi nivelului de vârstă şi pregătire al 
educabililor; 

- la clasă elevii sunt încurajaţi să participe activ şi să-şi împărtăşească experienţele, 
asigurându-se astfel dezvoltarea personalităţii acestora; 

- alegerea şi aplicarea metodelor de învăţare are în vedere şi elevii cu nevoi speciale 
integraţi în învăţământul de masă, asigurând servicii educaţionale adecvate, deoarece 
fiecare copil poate învăţa conform propriilor abilităţi, indiferent de apartenenţa etnică, 
origine sau sex. 

PUNCTE TARI 
  Cadrele didactice au participat la începutul anului şcolar la consfătuirile pe discipline 

unde s-au informat cu privire la noutăţile şi cerinţele anului şcolar în curs;  
  S-a proiectat activitatea de formare continuă în cadrul specialităţii, respectându-se 

programul adoptat la consfătuirile anuale (sursa portofoliul profesorilor); 
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  În şcoală a fost asigurată transmiterea informaţiilor cu privire la  noua structură a 
anului de învăţământ, programe şcolare şi manuale  valabile (sursa: rapoartele comisiilor 
metodice); 

  În şedinţele de comisii metorice s-a realizat o instruire a personalului didactic asupra 
programelor în vigoare, precum şi auxiliarelor avizate de către Ministerul Educaţiei 
Naționale; 

  Nevoile de educație precum și viziunea comună a grupurilor de interese au permis 
realizarea unui învățământ de calitate prin aplicarea flexibilă a standerdelor de pregătire 
profesională; 

  S-a respectat schema orară pentru disciplinele din trunchiul comun, din curriculum-
ul decizional şi curriculum la decizia şcolii, asigurând o curbă a efortului pe parcursul 
săptămânii (sursa: rapoarte de comisie metodică); 

 Curriculum în dezvoltare locală a fost stabilit în concordanţă cu opţiunile elevilor şi cu 
cerinţele agenţilor economici din comunitatea locală (sursa: oferta educaţională, programele 
disciplinelor opţionale); 

  Fiecare cadru didactic s-a pregătit pentru lecţii prin întocmirea de planificări 
calendaristice, planificări pe semestru şi pe unităţi de învăţare, proiecte didactice, schiţe de 
lecţii, programe pentru disciplinele opţionale, portofolii, etc., care au cuprins obiective clare 
şi modalităţi eficiente de predare-învăţare-evaluare, respectându-se conţinuturile ghidurilor 
elaborate de C.N.C. şi S.N.E.E. (sursa portofoliul profesorilor); 

 Cadrele didactice orientează elevii în alegerea manualelor alternative, culegeri de 
texte, de exerciţii şi probleme, atlase, etc.( sursa: portofolii profesori); 

  Realizarea lecţiilor prin îmbinarea tuturor componentelor instruirii: obiective, 
conţinut, strategii didactice, etc. precum şi ţinându-se cont de cunoştinţele şi experienţele 
anterioare ale elevilor (sursa: rapoarte de asistenţă şi interasistenţă la ore); 

  S-a observat creşterea preocupării profesorilor pentru îmbunătăţirea procesului de 
predare- învăţare (sursa: rapoarte de asistenţă şi interasistenţă la ore); 

  Utilizarea optimă a metodelor de predare-învăţare centrate pe elev, 
corespunzatoare stilurilor de învăţare şi a metodelor şi tehnicilor interactive de grup (sursa: 
rapoarte de asistenţă şi interasistenţă la ore); 

  Profesorii utilizează metode şi intervin cu măsuri pentru a promova egalitatea 
şanselor şi a împiedica discriminarea (dovezi: modalităţi de evaluare unitare la nivelul 
catedrelor); 

  Se stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele testelor iniţiale 
comparate cu testele finale denotă progresul şcolar, conform rapoartelor catedrelor); 

  Elevii primesc feed-back asupra propriului progres; profesorii fiind preocupaţi şi de 
crearea unei atmosfere generale de securitate şi încredere în clasă, de încurajarea succeselor 
fiecărui elev, de crearea unui flux de simpatie între profesor şi elev (sursa: rapoarte catedre); 

 S-a îmbunătăţit activitatea de participare a profesorilor la cercurile pedagogice (sursa 
portofoliul profesorilor); 
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  S-a îmbunătăţit activitatea de asistenţă şi interasistenţă la ore, s-a observat o mai 
bună funcţionare a catedrelor şi comisiilor metodice (sursa: rapoarte de asistenţă şi 
interasistenţă la ore); 

  În cadrul Consiliului de Administraţie, Consiliului Profesoral, a şedinţelor catedrelor 
au fost propuse măsuri de recuperare şi ameliorare a situaţiei şcolare a elevilor cu rezultate 
slabe la învăţătură, de pregătire suplimentară cu elevii capabili de performanţe şcolare, de 
pregătire pentru susţinerea examenelor de sfârşit de ciclu. S-a urmărit pregătirea temeinică 
şi actualizată a elevilor prin utilizarea eficientă a mijloacelor şi materialelor didactice din 
dotare, prin asigurarea funcţionalităţii claselor, cabinetelor şi laboratoarelor;  

  Pentru diagnosticarea nivelului de cunoştinţe ale elevilor au fost concepute şi 
aplicate probe de evaluare predictive, formative şi sumative, precum şi prelucrarea statistică 
a rezultatelor (sursa: portofolii profesori); 

  Selectarea elevilor şi realizarea pregătirii în vederea participării la concursuri şi 
târguri educaționale şcolare (sursa: portofoliul profesorilor, statisticile școlii); 

 Asigurarea unui climat optim de formare pentru cadrele didactice care doresc să își 
însușească metode și tehnici de predare care să fie în acord cu nevoile de formare ale 
tinerilor. 

  Profesorii desfăşoară programe de pregătire suplimentară cu elevii capabili de 
performanţă, pentru olimpiade şi concursuri şcolare şi pentru examenele de absolvire - 
bacalaureat, competenţe profesionale (sursa: chestionare elevi, portofolii profesori); 

 Rezultate bune la examenul de certificare a competenţelor profesionale (sursa: 
statisticile școlii);  

  Pregătirea practică a elevilor se desfășoară în conformitate cu planurile cadru, 
programele școlare valabile în anul școlar în curs și cu standardele de pregătire profesională; 
s-au întocmit grafice de practică curentă cât și grafice pentru stagiile de prăgătire practică;   

  Există o preocupare a cadrelor didactice pentru perfecţionare şi formarea continuă 
prin susţinerea gradelor didactice, participarea la cursuri de formare, activităţi metodice la 
nivelul şcolii şi judeţului (sursa: portofoli profesori); 

 Specializările oferite de şcoală sunt cerute pe piaţa muncii locale, curriculum în 
dezvoltare locală fiind stabilit în concordanţă cu opţiunile elevilor şi cu cerinţele agenţilor 
economici din comunitatea locală (sursa: analiza mediului extern, oferta educaţională, 
programele disciplinelor opţionale) 

 
PUNCTE SLABE 

 Număr redus de elevi cu performanțe școlare deosebite raportat la numărul total de 
elevi (sursa: statisticile școlii); 

 Predarea-învăţarea-evaluarea se realizează uneori formal, fără a ţine seama de 
nevoile individuale ale elevilor, respectiv stilurile de învăţare ale acestora (sursa: rapoarte de 
asistenţă şi interasistenţă la ore); 

 Rezultate slabe la testele predictive, ceea ce denotă o pregătire iniţială slabă a 
elevilor care acced în unitatea noastră (dovezi: rapoarte catedre); 
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 Lipsa programelor de remediere privind pregătirea elevilor care întâmpună probleme 
la disciplinele studiate; nu există strategii coerente la nivel de catedre; 

 Stabilirea criteriilor individuale de învăţare se face mai ales pentru elevii performanţi 
şi mai puţin pentru cei cu deficienţe în învăţare (dovezi: rapoarte catedre); 

 Din cauza programelor şcolare încărcate şi ritmului lent de învăţare al majorităţii 
elevilor şcolii (sursa: rapoarte de asistenţă şi interasistenţă la ore); 

 Unii profesori au deficienţe în evaluarea ritmică a elevilor şi predomină evaluarea 
sumativă în defavoarea celei formative (sursa: cataloagele claselor); 

 Dificultatea de a realiza practic programe susţinute pentru pregătirea suplimentară a 
elevilor din cauza orarului deja încărcat al acestora; 

 Programele şcolare rigide permit prea puţin tratarea individuală a elevilor, după 
nevoile fiecăruia (sursa: rapoarte de asistenţă şi interasistenţă la ore); 

 Număr mare de absenţe înregistrat de elevii din învăţământul obligatoriu (sursa: 
cataloagele claselor, situaţiile statistice); 

 Slaba colaborare a familiei cu şcoala, nesupravegherea elevilor datorită faptului că 
mulţi părinţi sunt plecaţi în străinătate (sursa: dosarele diriginţilor);  

 Dificultatea în implementarea programelor de pregătire suplimentară a elevilor 
cauzele fiind orarul încărcat, elevii navetiști, etc.;  

 Motivația scăzută pentru învățare precum și lipsa de interes pentru pregătirea 
profesională, cauza principală fiind migrația în străinătate, nivelul veniturilor, etc. 

 
 OPORTUNITĂŢI 
 Existenţa unui număr corespunzător de agenţi economici din zonă care au semnat 

contracte /parteneriate de practică cu şcoala noastră (sursa: statisticile școlii); 
 Participarea numeroasă a elevilor şi cadrelor didactice la activităţi desfăşurate în 

cadrul comunităţii, inclusiv prin activităţi de voluntariat, ceea ce arată o bună implicare a 
şcolii în viaţa comunităţii (sursa: statisticile școlii); 

 Utilizarea echipamentului Phare în procesul de predare-învăţare, facilitând 
dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor; 

 Desfăşurarea orelor de specialitate în cabinete şi laboratoare (sursa: rapoarte de 
comisie metodică); 

 
AMENINŢĂRI 
 Nerecuperarea deficienţelor de pregătire iniţială a unor elevi care scad nivelul de 

pregătire al clasei şi scăderea nivelului de aşteptări ale acestora şi al cadrelor didactice 
(sursa: cataloage, statisticile școlii); 

 Insuficienta adaptare a unora dintre cadrele didactice la noile cerinţe de formare a 
educabililor privind dezvoltarea de aptitudini şi competenţe (sursa: rapoarte de asistenţă şi 
interasistenţă la ore); 

 Utilizarea insuficientă a metodelor moderne de învăţare (sursa: rapoarte de asistenţă 
şi interasistenţă la ore); 
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 Insuficienta valorificare a competenţelor dobândite de către unii absolvenţi ai şcolii la 
încadrarea lor pe piaţa muncii (sursa:statisticile școlii); 

 Supraîncărcarea cu informaţie a elevilor în detrimentul realizării de ore care să le 
faciliteze creativitatea şi capacitatea de comunicare (sursa: chestionare elevi). 

 
MĂSURI 
 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ - plan operaţional pentru 

asigurarea calităţii;  
 Stabilirea criteriilor individuale privind rezultatele la învăţătură şi ţinte individuale 

de învăţare pe baza testelor iniţiale; 
 Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de 

învăţare, nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev; 
 Alcătuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibilitatea învăţării prin 

paşi mici şi urmărirea unui progres minim; 
 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică  învăţarea centrată pe elev; 
 Stabilirea unui program riguros de desfăşurare a lecţiilor în sistem informatizat; 
 Programele de învăţare să urmeze un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor; 
 Încurajarea comunicării pe orizontală (elev-elev) în procesul de predare- învăţare; 
 Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina 

creşterea motivaţiei învăţării; 
 Îmbunătăţirea activităţii de marketing şcolar pentru atragerea unor elevi cu o 

pregătire iniţială mai bună; 
 Implicarea unui număr mai mare de părinţi în activităţile şcolii, în vederea scăderii 

absenteismului și prevenirii abandonului; 
 Conştientizarea elevilor cu privire la concurenţa pe piaţa muncii, în contextul în care 

România este ţară membră UE și a importanței stagiului de practică; 
  Implicarea în luarea deciziilor privind activităţile şcolii a Consiliului elevilor, 

Consiliului reprezentativ al părinţilor, agenţilor economici şi a comunităţii locale; 
 Antrenarea unui număr mai mare de elevi la concursurile şcolare prevăzute în 

calendarul  naţional al activităţilor şcolare formale şi nonformale; 
 Identificarea elevilor cu CES și realizarea de programe adaptate cerințelor acestora. 
 
 

MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE 
 
LICEUL TEHNOLOGIC GURGHIU oferă, prin dotările pe care le deţine, condiţii optime 

de învăţare şi instruire, siguranţă, sănătate şi resurse fizice. 
Folosind toate materialele şi resurse didactice elevii pot aplica propriul lor mod de 

înţelegere a conţinutului, realizând „produse intelectuale” (proiecte, desene, eseuri de 
prezentare, teste, teme) care alcătuiesc Portofoliul elevului. Sub îndrumarea profesorilor, 
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acestea au devenit şi vor deveni în mare parte resurse didactice pentru generaţiile 
următoare. 

 
PUNCTE TARI 

 Biblioteca şcolii este dotată cu un număr de 20.192 volume şi 51% dintre elevii şcolii 
au fişe la bibliotecă (sursa: liste inventar bibliotecă);  

 Existenţa laboratoarelor de: informatică, chimie, fizică şi a cabinetelor  pentru 
disciplinele de specialitate;  

 Unele cadre didactice desfăşoară activități la clasă utilizând: calculatorul şi soft-urile 
educaţionale pentru diferite discipline, navigarea pe internet,  machete şi planşe, 
retroproiectorul.  

 Activitatea la clasă se bazează pe materiale didactice auxiliare precum standardele de 
pregătire profesională, curriculum-ul pentru diferitele module studiate, ghidurile 
metodologice pentru profesori şi pentru elevi, fişele de documentare şi de lucru;  

 Existenţa cabinetului medical şi a personalului de specialitate; 
 Achiziţionarea şi montarea unui sistem de securitate în clădirele în care se desfășoară 

orele de curs, în internatul școlar și în curtea școlii. 
 Accesarea Internetului şi prin conexiunea wireless. 

 
PUNCTE SLABE 

 Uzura ridicată a unora dintre manualele şcolare din învăţământul obligatoriu, ceea ce 
face dificilă utilizarea manualelor, care au uneori şi pagini lipsă sau sunt deteriorate de către 
alte generaţii de elevi; 

 Calitatea scăzută a unora dintre materialele didactice, care le fac utilizabile pentru o 
durată mai scurtă de timp; 

 Insuficient spațiu pentru sălile de clasă în cele două corpuri de clădire, dar și pentru 
realizarea unor laboratoare pentru disciplinele de specialitate silvică; 

 Consumul nejudicios al unor resurse cum ar fi cele de gaz, energie electrică şi apă, 
care a împovărat cheltuielile şcolii. 

 
OPORTUNITĂŢI 

 Posibilitatea utilizării de material didactic conform standardelor europene de 
pregătire; 

 Participarea la concursuri de specialitate cu specific practic care demonstrează buna 
capacitate de utilizare a materialului didactic;  

 Contractele de sponsorizare fac posibile realizarea unor acțiuni educaționale la 
nivelul școlii cum ar fi achiziționare de materiale necesare participări la unele concursuri și 
târguri de specialitate. 

 
AMENINŢĂRI 
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 Deteriorarea materialului didactic prin utilizarea defectuoasă sau datorită slabei 
calităţi a acestuia; 

 Neconcordanţa unora dintre materialele didactice cu a celor utilizate în mod curent 
de agenţii economici care ameninţă adaptarea absolvenţilor la locul de muncă; 

 Reorientarea elevilor de clasa a VIII-a spre alte profile de învățământ, ceea ce poate 
duce la scăderea cifrei de școlarizare și astfel la inutilitatea unor dotări materiale din cadrul 
școlii. 

 
   MĂSURI 
 Atragerea şi utilizarea fondurilor extrabugetare pentru achiziţionarea de noi 

echipamente şi aparatură necesare în laboratoare şi cabinete; 
 Atragerea de sponsori pentru procurarea materiilor prime şi materialelor necesare 

desfăşurării activităţilor din cadrul orelor de laborator; 
 Aplicarea unor măsuri pentru diminuarea consumurilor (gaz, energie electrică, apă) 

prin implementarea unui proiect de modernizare a școlii în valoare de 500.000 EURO; 
 Creşterea şi diversificarea numărului de volume din cadrul bibliotecii şcolii; 
 Modernizarea bazei materiale existentă în cadrul laboratoarelor şi cabinetelor şcolii; 
 Încheierea unor contracte de mentenanţă pentru softurile educaţionale (proiectul 

ROSE), sistemul de supraveghere, etc.; 
 Înlocuirea materialelor didactice deteriorate. 

 

REZULTATELE ELEVILOR 
 
O analiză a rezultatelor obţinute ca urmare a participării elevilor liceului la concursuri 

şi olimpiade şcolare indică o preocupare constantă ce vine din partea cadrelor didactice dar 
şi a elevilor pentru performanţă.  

De asemenea, în analiză, am luat în calcul şi rezultatele obţinute la examenele 
naţionale (Bacalaureat și Certificarea competenţelor profesionale). Astfel: 

 
PUNCTE TARI:  
 În cadrul concursilor naționale de competențe în silvicultură elevii noștri au obținut 

rezultate bune și foarte bune(Anexa 1), cu participări la concusurile europene de silvicultură 
(locul 5 pe echipe la Concursul din Austria 2015); 

 Promovabilitatea la examenele de certificare a competențelor profesionale (nivel 
3,4 și 5)  în anul școlar 2017-2018 a fost 100%; 

 Rată mare a promovabilităţii la sfârşit de an; 
 Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare; 
 Creşterea mediului concurenţial în rândul elevilor prin îndrumarea elevilor care nu 

fac faţă cerinţelor pentru liceu către învăţământul profesional. 
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 La liceu zi, în ultimii trei ani, nivelul abandonului şcolar a fost foarte scăzut, între 1-
3% (situaţia pierderilor de elevi este prezentată în Anexa 6 şi Anexa7) 

 Pe parcursul şcolarităţii, o parte din elevi realizează progrese considerabile faţă de 
media de admitere în liceu(un mare număr din elevi înscriși în clasa a IX-a la liceu au avut 
media de admitere sub nota 5); 

 95% dintre partenerii economici angajatori sunt mulţumiţi de calitatea formării 
profesionale a absolvenţilor. 

 
PUNCTE SLABE 
   Doar puțin peste 25% dintre absolvenţii de liceu continuă studiile la nivel 

universitar sau postliceal (datele privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, 
promoţia 2017-2018 sunt prezentate în Anexa10); 

 Absenteismul elevilor este mare, mai ales la clasele din învăţământul obligatoriu 
(sursa: evidenţele şcolii privind absenţele); 

   Numeroase medii la purtare sub 8, datorate numărului mare de absenţe ale 
elevilor sancţionate, conform regulamentului şcolar, cu scăderea notei la purtare; 

   Participarea unui număr foarte mic de elevi la concursuri si olimpiade la 
disciplinele din trunchiul comun; 

 Slaba motivare a elevilor pentru propria formare profesională; 
 Elevii admişi în clasa a IX-a manifestă deficienţe şi lacune de tipul: calităţii şi 

cantităţii cunoştinţelor, vocabular puţin dezvoltat, dificultăţi în gândirea abstractă, motivaţie 
insuficientă pentru studiu şi învăţare (sursa: rapoartele comisiilor metodice) 

 Promovabilitatea la examenele de bacalaureat este în scădere și sub media 
națională (evoluţia ratei de succes în perioada ultimilor 7 ani şcolari este prezentată în 
Anexa9) 

  
OPORTUNITĂŢI 
 Existenţa unui număr mare de concursuri, activități în Calendarul activităţilor şcolare 

la care elevii pot participa; 
 Posibilitatea organizării unor manifestări educaţionale care să atragă elevii şcolii şi pe 

cei din şcolile din zonă; 
 Implicarea părinților în procesul educațional pentru a diminua numărul de absențe la 

clasele din învăţământul obligatoriu. 
 
AMENINŢĂRI 
 Lipsa motivaţiei unor elevi pentru participarea la concursuri şi olimpiade, considerând 

că nu fac faţă elevilor din filiera teoretică datorită diferenţelor de programă şi a numărului 
mai mic de ore; 

 Insuficienta viziune a unora dintre cadrele didactice de a orienta elevii către 
concursurile destinate elevilor din filiera tehnologică unde ar putea obţine performanţe; 
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 Slaba implicare a agenților economici în oferirea posibilității de efectuare a practicilor 
școlare comasate pentru elevi; 

 Slaba implicare a părinților în procesul educațional al copiilor lor; 
 Insuficienta capacitate a pieței muncii locale de a insera absolvenții școlii noastre. 

 

CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ  
 

LICEUL TEHNOLOGIC GURGHIU oferă prin cadrele didactice, diriginţi şi psihologul 
şcolii orientarea şi consilierea elevilor astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată planifica 
şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional şi profesional.  

Fiecare profesor diriginte este un facilitator, un consultant, un furnizor de informaţii 
iar consilierul şcolii îndrumă elevii să poată lua singuri cea mai bună decizie şi sprijină în 
dezvoltarea unui sistem coerent. 

 
PUNCTE TARI 

 Existenţa unui Cabinet de consiliere şi orientare şcolară şi a unui psiholog şcolar; 
 Existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii: 

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, angajatori locali, A.J.O.F.M., Camera de 
Comerţ, Poliţie, Consiliul Local pentru a furniza consiliere şi orientare privind cariera;  

 Participarea elevilor la activităţi care le dezvoltă aptitudini de comunicare, lucru în 
echipă, responsabilitate, atitudine pozitivă faţă de muncă şi creşterea gradului de implicare; 

 Cadre didactice formate în consiliere şi orientare; 
 Implicarea diriginților și a cadrelor didactice în consilierea și orientarea elevilor; 
 În cadrul liceului există Consiliul Elevilor; 
 Realizarea a diverse activități în cadrul Comisiei diriginților conform planului de 

activităţi; 
 Colectivul de conducere şi dotarea şcolii susţin derularea activităţilor educative; 
 Activități extrașcolare la nivelul claselor și în școală; 
 Realizarea de excursii cu profesorii; 
 Promovarea de către reprezentanții școlii a ofertei școlare în rândul  elevilor de clasa 

a –VIII-a și dirijarea lor către liceu și școală profesională; 
 91% dintre elevii şcolii apreciază ca foarte bună relaţia diriginte-elevi (sursa- 

chestionar elevi); 
 96% dintre părinţii intervievaţi consideră eficientă relaţia elev-diriginte şi sunt 

mulţumiţi de colaborarea realizată între aceştia şi echipa managerială, diriginţi, membrii 
consiliului clasei. 

 
PUNCTE SLABE 
  Numărul mic de părinţi care menţin o legătură permanentă cu şcoala; 
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 Abordarea superficială a unor diriginţi a modului de consiliere şi orientare 
profesională. 

 Unele dintre activităţi se reduc la prezentări, informări, care reduc implicarea şi 
respectiv participarea elevilor; 

  Discutarea superficială a unor aspecte cum ar fi pregătirea tinerilor pentru 
susţinerea unui interviu, pentru autocunoaşterea lor şi valorificarea competenţelor şi 
aptitudinilor de care dispun; 

 Nerespectarea termenelor pentru activităţile propuse la unele proiecte de 
consiliere și orientare 

 Nesusţinerea din partea unor profesori diriginţi a Consiliilor elevilor; 
 Lipsa de motivare în implicarea profesorilor în consilierea şi orientarea elevilor. 
 
OPORTUNITĂŢI 

 Asigurarea vizitelor de ofertă educaţională a universităţilor din ţară; 
 Posibilitatea accesării de pe internet a ofertelor educaţionale pentru universităţi; 
 Informarea printr-un sistem informatizat eficient cu acces nelimitat inclusiv la 

wireless; 
 Disponibilitatea şcolilor pentru realizarea de parteneriate şcoală- comunitate locală; 
 Individualizarea ofertei educaţionale a fiecărei unităţi şcolare în funcţie de nevoile 

reale ale mediului economic local. 
 Gratuitatea participării la o serie de activităţi de formare profesională continuă 

desfăşurate la nivelul judeţului. 
 

AMENINŢĂRI 
 Posibilităţile materiale scăzute ale unor familii de a-şi trimite copiii să urmeze 

învăţământul liceal; 
 Întârzierea deconturilor pentru banii de navetă ale elevilor; 
 Tentaţia migraţiei elevilor încă din învăţământul obligatoriu de a pleca la părinţii lor în 

străinătate pentru a lucra şi nu a continua şcoala; 
 Atenția prea mare acordată conţinutului rapoartelor pe date statistice şi neglijarea 

analizei în profunzime a cauzelor care determină un aspect sau altul din cadrul procesului de 
învăţare; 

 Refuzul unor cadre didactice, adepte ale învăţământului tradiţional, în ceea ce 
priveşte schimbările apărute în proiectarea noului curriculum, în planificarea didactică 
modernă sau în abordarea noilor tendinţe şi orientări în educaţie. 

 
MĂSURI: 
 Creşterea eficienţei relaţiei diriginte – părinte – Consiliu profesoral – elev pentru o 

mai bună comunicare şi informare; 



69 
 

 Antrenarea elevilor în activităţi competitive cu rol socializator și încercarea de a-i 
conștientiza asupra efectelor nocive ale mediului virtual de comunicare; 

 Dezvoltarea activităţilor de promovare a şcolii și a ofertelor educaționale; 
 Încheierea de parteneriate cu agenți economici care să sprijine activităţile 

extraşcolare, financiare şi logistice. 
 

CALIFICĂRI ŞI CURRICULUM 
 
La nivel de instituţie de învăţământ se stabileşte Curriculumul în Dezvoltare Locală 

(C.D.L) şi în funcţie de nevoile elevilor, specificul şcolii şi cerinţele pieţei muncii, aprobate in 
Consiliile de Administrație și de inspectorii de specialitate.    

Cadrele didactice au întocmit programe şcolare pentru disciplinele din pachetele 
opţionale oferite elevilor în cadrul curriculum-ului în dezvoltare locală. LICEUL TEHNOLOGIC 
GURGHIU are în oferta educaţională  următoarele CDL-uri: 

- pentru calificarea Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere : 
 Stagii de pregătire practică – clasa a IX-a 
 Stagii de pregătire practică – clasa a X-a 
 Produse nelemnoase ale pădurii – clasa a XI-a 
 Securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul Silvic – clasa a XI-a 
 Mecanizarea lucrărilor silvice – clasa a XIII-a 
 Amelioraţii silvice şi corectatea torenţilor – clasa a XIII-a 

 
Curriculum  utilizat pentru nivelul 5 / Silvicultură / Tehnician în silvicultură este 

aprobat prin:  
1. OMEdCT cu numărul 5173 din 29.08.2008 (an I)   
2. OMEdCT cu numărul 5173 din 29.08.2008 (an II) 
 
Curriculum  utilizat pentru nivelul 4 / Silvicultură / Tehnician în silvicultură și 

exploatări forestiere este aprobat prin:  
1. OMENCS cu numărul 4457 din data 05.07.2016 (clasa a IX-a)  
2. OMEN cu numărul 3915 din data 18.05.2017 (clasa a X-a) 
3. OMEN cu numărul  3500 din data 29.03.2018 (clasa a XI-a)  
4. OMECI cu numărul 3423 din data 18.03.2009 (clasa a XII-a)  

 
PUNCTE TARI 

 CDL-urile pentru calificările oferite de unitatea noastră şcolară au fost avizate favorabil 
de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureș; 

 Posibilităţi de efectuare a instruirii practice conform SPP-urilor prin convenţiile 
încheiate conform metodologiilor în vigoare cu agenţi economici locali; 

 Opţionalele acoperă toate ariile curriculare;  
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 Opţionalele din ofertă răspund cerinţelor elevilor şi oferă informaţii de cultură 
generală şi de specialitate; 

 Realizarea CDL-urilor potrivit resurselor umane, materiale şi cerinţelor sociale;  
 Cadrele didactice au realizat oferta respectând tipurile de opţionale la fiecare nivel;  
 Oferta CDL se adresează unui număr mare de elevi de la toate nivelele de învăţământ;  
 Oferta a fost prezentată şi adusă la cunoştinţă elevilor; 
 Oferta CDL a fost elaborată în parteneriat cu agenții economici. 

 
PUNCTE SLABE  

 Catalogul de comandă a manualelor şcolare nu cuprinde şi disciplinele de specialitate 
aferente domeniilor de pregătire Silvicultură; 

 Un număr mic de elevi  şcolarizaţi în ciclul superior al liceului îşi pot achiziţiona manualele 
necesare studiului; 

 
OPORTUNITĂŢI: 

 Dezvoltarea unor CDL-urile pentru calificările oferite care să fie în permanentă 
legătură cu nevoile pieței locale; 

 Pregătirea elevilor în funcție de nevoile mediului economic local și regional; 
  

AMENINȚĂRI: 
 Reorientarea elevilor către alte specializări decât cele oferite de Liceul Tehnologic 

Gurghiu; 
 Diversificarea ofertei educaționale cu aceleași calificări profesionale și la alte licee din 

țară; 
 Scăderea numărului absolvenților de clasa a VIII a care doresc continuarea studiilor. 

 

Analiza ofertei educaţionale 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul/ 
Specializarea 

Argumente Strategii 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 

1. 

Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

 

- profil unic în județului Mureș 
- domeniul de activitate cu pondere 

însemnată, în totalul activităţilor la nivelul 
judeţului (sursa PLAI) 

- domeniu de activitate cu tradiţie la noi în 
liceu, având o bogată experienţă în 

pregătirea forţei de muncă, cu diferite 
nivele de calificare şi meserii 

- există o reţea de parteneri, care uşurează 
efectuarea practicii de specialitate şi 

angajarea absolvenţilor 

- menţinerea numărului 
actual de clase 

- dezvoltarea bazei 
materiale existente 

- interdisciplinaritatea şi 
aplicarea T.I.C. în domeniu 
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Oportunități de plasament pe piața 
muncii:  

În cadru unui Ocol silvic: Tehnician 
silvic, șef de district (brigadier), 
pădurar,tehnician de vânătoare, paznic de 
vânătoare, șef echipă exploatări forestiere, 
responsabil depozit materiale lemnoase, 
șef echipă drumuri forestiere. 

În cadrul unei asociații de vânătoare 
: maistru de vânătoare, paznic de 
vânătoare. 

În cadrul unei firme private de 
exploatarea lemnului: tehnician în 
exploatări forestiere. 

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTILICEAL 

2. Tehnician 
silvic 

- profil unic în județului Mureș 
- domeniul de activitate cu pondere 

însemnată, în totalul activităţilor la nivelul 
judeţului (sursa PLAI) 

- domeniu de activitate cu tradiţie la noi în 
liceu, având o bogată experienţă în 

pregătirea forţei de muncă, cu diferite 
nivele de calificare şi meserii 

- există o reţea de parteneri, care uşurează 
efectuarea practicii de specialitate şi 

angajarea absolvenţilor 
Oportunități de plasament pe piața 
muncii:  

În cadru unui Ocol silvic: Tehnician 
silvic, șef de district (brigadier), pădurar, 
tehnician de vânătoare, paznic de 
vânătoare, șef echipă exploatări forestiere, 
responsabil depozit materiale lemnoase, 
șef echipă drumuri forestiere. 

În cadrul unei asociații de vânătoare 
: maistru de vânătoare, paznic de 
vânătoare. 

În cadrul unei firme private de 
exploatarea lemnului: tehnician în 
exploatări forestiere. 

 

- dezvoltarea bazei 
materiale de practică 
pentru însuşirea abilităţilor 
specifice 

- dezvoltarea bazei 
materiale existente 

- intensificarea 
colaborării cu partenerii în 
vederea asigurării practicii 
de specialitate şi a 
angajăriilităţii pregătirii de 
specialitate 

- analiza continuă a 
rezultatelor 

- încheierea de noi 
parteneriate cu agenţi 
economici 

- creşterea calităţii 
pregătirii de specialitate 
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PARTENERIATE ŞI COLABORĂRI 
 
Parteneriatul dintre şcoală şi agenţii economici este un parteneriat colaborativ şi 

durabil, cu implicaţii directe, atât pentru angajatori, care au nevoie de absolvenţi bine 
pregătiţi, cât şi pentru mediul educaţional, care trebuie să răspundă comenzilor sociale. Un 
parteneriat activ şi eficient reprezintă principale condiţie a existenţei învăţământului 
Profesional şi Tehnic orientat spre nevoile beneficiarilor direcţi. 

Conform obiectivelor din Planurile manageriale anuale, au fost încheiate acorduri de 
parteneriat, după cum urmează: 
- parteneriate cu administraţia publică locală se concretizează într-o serie de acţiuni 

ce au ca obiect educarea şi formarea tinerilor; 
- parteneriate cu angajatorii din regiune în vederea efectuării instruirii practice în 

domeniile: silvicultură și prelucrarea lemnului; 
- parteneriate cu AJOFM şi Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică în vederea 

consilierii pentru orientarea profesională;  
- parteneriate cu alte instituţii şi organizaţii: Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa 

Corpului Didactic, etc.; 
- parteneriate sau colaborări cu alte unităţi de învăţământ de acelaşi nivel din ţară şi 

străinătate; 
- parteneriate prin programe şi proiecte naţionale şi europene. 
 

PARTENERIATE CU AGENŢII ECONOMICI 
 
LICEUL TEHNOLOGIC GURGHIU are o foarte bună relaţie de colaborare cu agenţii 

economici. Instruirea practică s-a realizat la agenţii economici, în baza unor convenţii şi 
contracte, pentru calificările oferite de şcoală. 

LICEUL TEHNOLOGIC GURGHIU a încheiat parteneriate de practică pentru elevii de la 
profilurile Tehnic cu agenţi economici, astfel: 

- pentru calificările Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere şi Tehnician silvic: 
O.S. Gurghiu – ing. Chiorean Ovidiu 
O.S. Fâncel – ing. Buțiu Lucian 
O.S. Brețcu (Covasna) – ing. Martin Andrei 
O.S. Comandău (Covasna) – ing. Ciocârlan Mihai 
O.S. Sighișoara – ing. Deac Nicolae 
O.S. Gura Râului(Sibiu) – ing. Ștefan Mircea 
O.S. Agnita(Sibiu) – ing. Vanga Ioan 
O.S. Răstolița – ing. Eșan Mircea 
O.S. Lunca Bradului – ing. Roșianu Mihai 
O.S. Sovata – ing. Șandru Vasile  
O.S. Mediaș (Sibiu) – ing. Bărbătei Radu 
O.S. Toplița (Harghita) – ing. Dușa Ioan-Codruț 
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O.S. Reghin – ing. Dan Cosmin 
O.S. Borsec – ing. Dan Mihăilă  
O.S. Vătava – ing. Kalabert Ladislau 
O.S. Tg. Mureș - ing. Herlea Tudor-Valeriu 
O.S. Ghindari – ing. Szabo Istvan 
O.S. Dumbrăveni – ing. Harhoi Ovidiu 
O.S. Luduș - ing. Eșan Iosif Silviu 

- Pentru calificarea Tâmplar universal: 
S.C. Ionuț Forest S.R.L. – Pop Ioan-Crăciun 
S.C. Naiade S.R.L. – Finna Alexandru  
S.C. Hora S.A. Reghin – ing. Bâzgan Nicolae 
S.C. GLIGA COMPANIES S.A. Reghin – ec. Mureșan Cristian 
S.C. LARIX MOBILA S.R.L. Reghin – ing. Câmpean Gheorghe 

 

COLABORAREA CU FAMILIA ŞI COMUNITATEA 
 
Colaborarea cu familia reprezintă o verigă esenţială a acţiunilor întreprinse în 

educarea tânărului cetăţean, rolul conducător îi revine totuşi şcolii. Menirea şcolii este de a 
găsi cât mai multe şi eficiente forme de colaborare, de atragere a părinţilor într-un dialog 
eficace spre formarea unui cetăţean activ, responsabil. Astfel, LICEUL TEHNOLOGIC 
GURGHIU a propus şi propune următoarele forme de colaborare: 

- şedinţele cu părinţii; 
- discuţii individuale între cadrele didactice şi părinţii elevilor; 
- organizarea unor întâlniri cu părinţii; 
- implicarea părinţilor în manifestări culturale ale şcolii şi activităţi recreative; 
- voluntariat; 
- asociaţia de părinţi. 
Comunitatea reprezintă cadrul cultural, spiritual şi geografic de dezvoltare a elevului 

şi acționează prin intermediul instituţiilor de tipul ONG-urilor, alte instituţii care oferă servicii 
educaţionale, Administraţia Publică Locală, organele de drept, agenţi economici, mass 
media; 

Astfel, colaborarea şcolii cu familia şi comunitatea are nenumărate avantaje: 
- crează relaţii de colaborare; 
- clarifică diverse probleme educative; 
- oferă un nou cadru de dezvoltare a personalităţii elevului; 
- Sporeşte conştientizarea din partea tuturor actorilor implicaţi în educaţie. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie într-un mediu favorizat de comunitatea locală va atinge 
scopul educaţional propus, printr-o relaţie de echivalenţă dintre şcoala în comunitate şi 
comunitatea în şcoală. 

În concluzie, se poate afirma că numai printr-o colaborare strînsă, susţinută, familia, 
şcoala și comunitatea pot pune în aplicare procesul de educare al elevului. 
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ASIGURAREA CALITĂŢII 
 
Calitatea reprezintă nivelul de satisfacţie pe care îl oferă eficacitatea ofertei 

educaţionale din domeniul învăţământului, stabilit prin atingerea unor standarde cerute şi a 
unor rezultate excelente care sunt solicitate şi la care contribuie participanţii la procesul de 
învăţare şi ceilalţi factori interesaţi. 

Referitor la asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ în anul şcolar 2017-
2018, având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României şi Cadrul de asigurare a 
Calităţii – document din Proiectul pentru şcolile ÎPT, s-a realizat diseminarea informaţiilor 
către toţi membrii personalului, constituirea Comitetului pentru asigurarea calităţii şi 
planificarea activităţilor specifice  prin elaborarea Planului operaţional privind  asigurarea 
calităţii şi a Planului operaţional privind implementarea instrumentelor pentru 
managementul calităţii, documente incluse în PAS. 

Implementarea sistemului de asigurare a calităţii în educaţie permite şcolii să asigure, 
să monitorizeze şi să îmbunătăţească permanent calitatea serviciilor educaţionale oferite. 
Formarea şi dezvoltarea unei imagini a calităţii educaţiei la nivelul întregului personal al 
şcolii, elevi, părinţi, agenţi economici contribuie la îmbunătăţirea procesului educaţional şi la 
pregătirea elevilor pentru o mai bună inserție pe piaţa muncii naţionale şi europene. 

În acest scop se realizează următoarele activităţi: 
 Constituirea comisiei şi distribuirea sarcinilor de lucru; 
 Revizuirea Regulamentului de funcţionare a CEAC; 
 Întocmirea Raportului de evaluare internă şi a Raportului de autoevaluare şi 

transmiterea lor către ISJ Mureș, ARACIP, CNDIPT; 
 Întocmirea Planului de Acţiune al CEAC; 
 Elaborarea documentelor programatice ale CEAC; 
 Evaluare iniţială a elevilor şi centralizarea pe discipline de studiu; 
 Încheierea unor protocoale de parteneriat cu unităţi de învăţământ, agenţi 

economici şi alte organizaţii; 
 Informarea întregului personal, a elevilor şi a celorlalţi beneficiari ai serviciilor 

oferite de unitate în ceea ce priveşte scopurile autoevaluării, aria de 
cuprindere, cum se va realiza autoevaluarea şi termenele acestora; 

 Întocmirea şi afişarea graficelor de asistenţă la ore; 
 Observarea lecţiilor şi completarea fişelor de observare; 
 Monitorizarea portofoliilor cadrelor didactice (disciplină şi dirigenţie) ; 
 Monitorizare frecvenţei elevilor şi aplicarea sancţiunilor conform ROI; 
 Monitorizarea completării cataloagelor şcolare; 
 Monitorizarea progresului şcolar; 
 Completarea formularelor de monitorizare internă privind implementarea 

principiilor calităţii; 
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 Informări periodice în Consiliul de administraţie şi în Consiliile profesorale, cu 
privire la acţiunile CEAC; 

 Selectarea, păstrarea şi verificarea materialelor şi dovezilor; 
 Punerea la dispoziţia personalului a unei documentaţii suficiente şi actualizate 

privind sistemul calităţii instituţiilor de învăţământ; 
 Aplicarea de chestionare elevilor, cadrelor didactice, părinţilor, agenţilor 

economici pentru cunoaşterea gradului de satisfacere a beneficiarilor; 
 Acţiuni de promovare a şcolii la nivelul tuturor şcolilor gimnaziale din 

localitate şi din zonă; 
 Întocmirea portofoliului CEAC; 

 
Responsabilitatea principală a Comisiei este îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin 

stabilirea unor acţiuni şi mecanisme instituţionale şi procedurale în direcţia dezvoltării 
capacităţii de elaborare, planificare şi implementare a programelor de studiu, menite să 
satisfacă aşteptările beneficiarilor. 

Pentru a asusţine afirmaţiile de mai sus, prezentăm câteva aspecte definitorii pentru 
funcţionarea CEAC în cadrul Liceului Tehnologic Gurghiu: 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  
A COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGUAREA CALITĂŢII 

 
CAPITOLUL I.  Dispoziţii generale 
 
Art.1 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C. ”LICEUL TENOLOGIC 
GURGHIU”) este un organism de asigurare interioară a calităţii educaţiei, înfiinţată în 
următorul cadru legal: 
 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calităţii, 

articolele 11şi 12; 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar 

aprobat prin O.M. Ed. nr.4925/2005; 
 Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar aprobată prin Memorandum 

în şedinţa de Guvern din 20 decembrie 2005. 
 
Art. 2  Misiunea comisiei este de a efectua evaluarea internă a calităţii oferite de LICEUL 
TENOLOGIC GURGHIU cu scopul de: 
 a atesta capacitatea fiecărei structuri furnizoare de educaţie, de a satisface 

aşteptările elevilor de la cele două nivele de învăţământ prin activităţi de evaluare; 
 a asigura protecţia elevilor şi părinţilor acestora prin selectarea programelor care să 

asigure informaţii sistematice curente şi credibile din domeniul ştiinţei şi educaţiei; 
 a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul 

preuniversitar; 
 a îmbunătăţi calitatea întregii activităţi din şcoală; 
 a asigura informarea şi evaluarea grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, 

corp profesoral, personal nedidactic şi auxiliar, comunitatea locală etc.)  
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 a revizui şi optimiza politicile şi strategiile educaţionale la nivelul unităţii şcolare. 
Art. 3  Rolul comisiei: 
 realizează evaluarea internă a şcolii pe baza standardelor de funcţionare şi a celor de 

calitate; 
 coordonează aplicarea procedurilor şi  activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii; 
 implementază sistemul de management al calităţii; 
 elaborează un Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei furnizate de 

LICEUL TENOLOGIC GURGHIU pe care îl face public; 
 propune conducerii şcolii măsuri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 

 
CAPITOLUL II. Structura organizatorică 
 
Art. 4   

 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.)  în LICEUL TENOLOGIC 
GURGHIU este alcătuită din 9 membri şi un coordonator; 

 Conducerea operativă a Comisiei este asigurată de un coordonator desemnat de 
director in persoana dnei prof. SERBAN ALEXANDRINA 

 Membrii comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în această instituţie de 
învăţământ; 

 Componenţa comisiei: 
 5 reprezentanţi ai corpului profesoral; 
 un reprezentant al sindicatului; 
 un reprezentant al părinţilor; 
 un reprezentant al Consiliului Local  Gurghiu. 
 Un reprezentant al elevilor 

Art. 5 
 Durata mandatului comisiei este de 4 ani. 
 Încetarea calităţii de membru se poate realiza în următoarele condiţii: 

o la cererea membrului respectiv, fără a fi necesară motivarea; 
o în urma retragerii votului de încredere acordat de către Consiliul Profesoral; 
o în cazul neîndeplinirii sarcinilor asumate. 

 
CAPITOLUL III.  Atribuţiile Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii 
 
Art. 6 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii are următoarele ATRIBUŢII 
GENERALE: 
 
a.)  Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare instituţională  privind 
calitatea educaţiei, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor 
prevăzute de legislaţia în vigoare; 
b.)    Elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în şcoală. 
Raportul este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare/publicare şi este pus la dispoziţia 
evaluatorului extern; 
c.)     Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, pe care le prezintă 
conducerii şcolii. 
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d.)    Cooperează cu Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul 
Preuniversitar (ARACIP) şi cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară 
şi din străinătate, potrivit legii. 
 
Art. 7   Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii are următoarele ATRIBUŢII  
SPECIFICE: 
 
a.)    Defineşte, în mod explicit, valorile, principiile şi indicatorii calităţii; 
b.)    Construieşte, prin participare şi dezbatere, consensul tuturor purtătorilor de interese 
(elevi, părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală, alţi reprezentanţi ai 
comunităţii) în privinţa valorilor, principiilor, indicatorilor de calitate; 
c.)    Urmăreşte respectarea, în toate procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare, a 
valorilor, principiilor şi indicatorilor conveniţi; 
d.)    Evaluează impactul tuturor proceselor (inclusiv şi mai ales al procesului de învăţământ) 
şi al activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii educaţiei oferite şi să raporteze în faţa 
autorităţilor şi a comunităţii, asupra modului în care a fost asigurată calitatea; 
e.)   Propune măsuri de optimizare/creştere/dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de 
unitatea şcolară – la nivelul conceptului, principiilor, indicatorilor, standardelor privind 
calitatea, dar şi al procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea şcolii; 
f.)      Deţine toate materialele informative despre sistemul de management al calităţii 
transmise în sistem, fiind obligată să prelucreze informaţia primită şi să o disemineze în 
şcoală şi către parteneri (elevi, părinţi). 
 
Art. 8   Coordonatorul Comisiei va stabili atribuţiile fiecărui membru. 
 
Art. 9   Tipuri de instrumente: 
 Fişe şi alte instrumente de evaluare 
 Declaraţii de intenţie ale comisiilor de specialitate din şcoală  
 Chestionare  
 Ghiduri pentru interviuri  
 Ghiduri de observaţie  
 Tipuri de proiecte  
 Rapoarte scrise 
 Diferite fişe de apreciere  
 Plan operaţional  
 Fişe de analiză a documentelor şcolii 
 Obiecte concrete: rezultate „materiale” ale proiectului 
 Documente de politică educaţională elaborate la nivel naţional, regional şi local 
 Standarde, metodologii, ghiduri de bune practici, alte instrumente privind evaluarea 

instituţională şi asigurarea calităţii, elaborate la nivel naţional, regional sau local 
 
Art. 10   Sistemul de evaluare al calităţii urmăreşte: 
Îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din şcoală. 
Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, 
părinţi, corp profesoral, comunitate locală) 
Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare  
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Art. 11  Procesele prin care se asigură calitatea: 
 Planificarea şi realizarea activităţilor de învăţare (curriculare şi extracurriculare) 
 Asigurarea resurselor pentru activităţile de învăţare planificate şi prin organizarea 

situaţiilor de învăţare 
 Activitatea cadrelor didactice în clasă, în şcoală şi în comunitate 
 Obţinerea şi evaluarea rezultatelor învăţării 
 Managementul strategic şi operaţional al unităţii şcolare 
 Asigurarea comunicării cu actorii educaţionali esenţiali (elevi şi părinţi) şi cu întreaga 

comunitate precum şi asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară şi a şcolii la 
viaţa comunităţii 

 Evaluarea complexă a întregii „vieţi şcolare” 
 
Art. 12  Autoevaluarea: 
 
 Selectarea domeniului /temei /temelor (în cazul în care evaluarea nu vizează toate 

domeniile prevăzute de lege) 
 Diagnoza nivelului de realizare 
 Judecarea nivelului realizare 
 Identificarea punctelor slabe şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere / 

dezvoltare 
 Crearea unui grup de lucru 
 Modificarea /optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor 

operaţionale asociate 
 Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare /optimizare /remediere 
 Reaplicarea instrumentului de evaluare  

 
Cap. IV  Drepturi şi obligaţii ale membrilor C.E.A.C. 
 
Art.13   Membrii C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a verifica documentele şi activitatea 
cadrelor didactice, ale directorului şi ale personalului administrativ al  unităţii. 
 
Art. 14    Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a verifica utilizarea eficientă şi 
întreţinerea bazei materiale a unităţii. 
 
Art. 15  Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a verifica condiţiile de asigurare a 
securităţii şi sănătăţii copiilor. 
 
Art. 16   Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a aduce la cunoştinţa conducerii unităţii 
orice nereguli sesizate în procesul de verificare şi evaluare. 
 
Cap. V  Recompense şi sancţiuni 
 
Art. 17    Membri C.E.A.C. cadre didactice vor avea prioritate  la  premii şi distincţii stabilite la 
nivel de unitate. 
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Art. 18  Neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în regulament se sancţionează (sancţiunile 
mergând progresiv, de la avertisment verbal până la excluderea şi înlocuirea respectivului 
membru în C.E.A.C.). 
 
Cap. VI  Dispoziţii finale 
 
Art.19    Prezentul regulament are valabilitate pe perioada fiinţării actualei comisii 
(15.09.2017 – 14.09.2021) 
Art.20    Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare poate fi modificat, completat  
şi/sau îmbunătăţit în funcţie de necesităţile ivite pe parcursul activităţii, cu aprobarea 
Consiliului de Administraţie al şcolii. 

 

ORGANIGRAMA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 
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COMPONENȚA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele membrilor din comisie Roluri specifice 

1. Mîndru Marcel Coordonatorul CEAC 
2. Șerban Alexandrina Responsabil comisie 
3. Balas Anișoara Membru  
4. Bloj Elena Membru 
5. Găluț Pușa Membru 

6. Matei Elena Membru-secretar 

7. Chiorean Ana Maria Membru 
8. Man Emil Reprezentant  sindical 

9. Pop Ioan Reprezentant  Consiliul Local 
10.  Todoran Sebastian Reprezentant parinti 
11. Moldovan Paula Nicoleta Milagros Reprezentant al elevilor 

 
RESPONSABILITĂȚILE 

 COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
membrilor comisiei 

Sarcini specifice şi activităţi corelate 

1. Mîndru Marcel 
(coordonatorul CEAC) 

 Responsabil al subcomisiei pentru 
contestații 
 Responsabil al subcomisiei de verificare a 
modului de completare a documentelor 
oficiale 
 Responsabil al subcomisiei de elaborare, 
aplicare si verificare a orarului 
 Responsabil al subcomisiei pentru 
observarea predării si învătării 
 Responsabil al subcomisiei pentru comisia 
Actiuni corective 
 Responsabil al subcomisiei pentru 
verificarea aplicării ritmicitătii notării 
 Membru al subcomisiei de elaborare, 
aplicare si interpretare a chestionarelor 
 Membru al subcomisiei de selectare, 
păstrare si verificare a materialelor CEAC 
 Supervizează întreaga activitate a comisiei; 
 Elaborează planurile operationale si de 
actiune ale comisiei; 
 Realizează planul de îmbunătătire; 
 Realizează raportul de autoevaluare; 



81 
 

 Monitorizează activitatea comisiei; 
 Reactualizează baza de date a subcomisiei de 
monitorizare a documentelor oficiale; 
 Realizează observarea lectiilor; 
 Evaluează activitatea comisiei; 
 Realizează formularul de monitorizare 
internă; 
 Verifică modul de completare a 
documentelor scolare; 

 Monitorizează 
activitatea comisiilor. 

2. Șerban Alexandrina 
(responsabil CEAC) 

 Responsabilă a subcomisiei de selectare, 
păstrare si verificare a materialelor 
 Membră a subcomisiei de elaborare, 
aplicare a procedurilor operationale si 
interpretare a chestionarelor  
 Membră a subcomisiei de verificare a 
modului de completare a documentelor 
oficiale 
 Membră a subcomisiei pentru observarea 
predării si învăsării 
 Membră a subcomisiei pentru comisia 
Acțiuni corective 
 Membră a subcomisiei pentru verificarea 
aplicării ritmicităsii notării 
 Asigură informarera membrilor comisiei 
despre tematica sedinselor de lucru; 
 Rezolvă problemele operative ce intervin în 
activitatea comisiei; 
 Asigură armonizarea grupurilor de lucru ale 
CEAC; 
 Elaborează chestionare si fise de evaluare; 
 Gestionează întreaga documentatie a 
comisiei; 
 Elaborează documentele de lucru ale 
comisiei; 
 Realizează observarea lectiilor; 
 Monitorizează procedurile specifice; 
 Întocmește procesele verbale ale ședințelor 
comisiei CEAC și a subcomisiilor din care face 
parte. 
 verifica informatiile introduse in cercul 
calitatii, RAEI  

3. Bloj Elena Didina 
(membru al CEAC) 

 Membră a subcomisiei de elaborare, 
aplicare a procedurilor operationale si 
interpretare a chestionarelor  
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 Secretară  a subcomisiei de selectare, 
verificare si arhivare a materialelor 
 Membră a subcomisiei de verificare a 
modului de completare a documentelor 
oficiale 
 Membră a subcomisiei de elaborare, 
aplicare si verificare a orarului 
 Membră a subcomisiei pentru observarea 
predării si învătării 
 Membră a subcomisiei pentru verificarea 
aplicării ritmicitătii notării 
 Elaborează chestionare si fise de evaluare; 
 Monitorizează activitătile extrascolare si 
extracurriculare; 
 Monitorizează modul de completare a 
documentelor oficiale; 
 Revizuieste si optimizează politicile si 
procedurile subcomisiilor din care face parte; 
 Reactualizează baza de date a subcomisiei de 
monitorizare a activitătilor extrascolare si 
extracurriculare; 
 Întocmeste procesele verbale ale 
subcomisiei de selectare,verificare si arhivare a 
materialelor; 
 Colectează dovezi pentru întocmirea 
raportului de autoevaluare; 
 Participa la întocmirea documentelor de 
proiectare la nivelul CEAC. 

4. Matei Elena 
(membru al CEAC) 

 Responsabila a subcomisiei de elaborare si 
aplicare a procedurilor operationale si a 
chestionarelor 
 Membră  a subcomisiei de selectare, 
verificare si arhivare a materialelor 
 Membră a subcomisiei de verificare a 
modului de completare a documentelor 
oficiale 
 Membră a subcomisiei de elaborare, 
aplicare si verificare a orarului 
 Membră a subcomisiei pentru observarea 
predării si învăsării 
 Membră a subcomisiei pentru verificarea 
aplicării ritmicitătii notării 
 Secretară a subcomisiei pentru comisia 
Actiuni corective 
 Elaborează chestionare si fise de evaluare; 
 Aplică si interpretează chestionare; 
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 Revizuieste si optimizează politicile si 
procedurile subcomisiilor din care face parte; 
 Întocmeste procesele verbale ale 
subcomisiei Actiuni corective; 
 Colectează dovezi pentru întocmirea 
raportului de autoevaluare; 
 Participă la întocmirea documentelor de 
proiectare la nivelul CEAC. 

5. Balas Anișoara 
(membru al CEAC) 

 Secretară a subcomisiei de elaborare si 
aplicare a procedurilor operationale si a 
chestionarelor 
 Membră  a subcomisiei de selectare, 
verificare si arhivare a materialelor 
 Membră a subcomisiei de verificare a 
modului de completare a documentelor 
oficiale 
 Membră a subcomisiei de elaborare, 
aplicare si verificare a orarului 
 Membră a subcomisiei pentru observarea 
predării si învătării 
 Membră a subcomisiei pentru verificarea 
aplicării ritmicitătii notării 
 Membră a subcomisiei pentru comisia 
Actiuni corective 
 Monitorizează modul de completare a 
documentelor oficiale; 
 Revizuieste si optimizează politicile si 
procedurile subcomisiilor din care face parte; 
 Reactualizează baza de date a subcomisiei de 
monitorizare a activităsilor extrascolare si 
extracurriculare; 
 Întocmeste procesele verbale ale 
subcomisiei de elaborare si aplicare a 
procedurilor operationale si a chestionarelor; 
 Colectează dovezi pentru întocmirea 
raportului de autoevaluare; 

 Participa la întocmirea 
documentelor de proiectare la nivelul CEAC. 

 
6. 

 
Găluț Pușa 

(membru al CEAC) 

Membră a subcomisiei de verificare a modului de 
completare a documentelor oficiale 

 Membră a subcomisiei pentru observarea 
predării si învătării 
 Monitorizează modul de completare a 
documentelor oficiale; 
 Revizuieste si optimizează politicile si 
procedurile subcomisiilor din care face parte; 
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 Participa la întocmirea documentelor de 
proiectare la nivelul CEAC. 
 Colectează dovezi pentru întocmirea 
raportului de autoevaluare; 

7. Chiorean Ana-Maria 
(membru al CEAC) 

 
 
 

 Membră a subcomisiei de elaborare, 
aplicare a procedurilor operationale si 
interpretare a chestionarelor  
 Membra a subcomisiei de elaborare si 
aplicare a procedurilor operationale si a 
chestionarelor 
 Contribuie la gestionarea dovezilor; 
 Colectează dovezi pentru întocmirea 
raportului de autoevaluare; 
 Revizuieste si optimizează politicile si 
procedurile subcomisiilor din care face parte; 

8. POP  IOAN 
(reprezentant al Primăriei) 

 Membru al subcomisiei pentru contestații 
 Asigură relatia dintre C.N.U. si primărie; 
 Monitorizează relatiile cu autoritășile locale; 
 Participă la întocmirea documentelor de 
proiectare la nivelul CEAC. 

9. TODORAN SEBASTIAN 
(reprezentant al parintilor) 

 Membru al subcomisiei pentru contestații 
 Asigură relatia dintre CEAC si 
Comitetul de Părinti; 
 Contribuie la gestionarea dovezilor; 
 Elaborează chestionare si fise de 
lucru ale subcomisiei; 
 Monitorizează alegerea CDS/CDL; 
 Participă la întocmirea documentelor 
de proiectare la nivelul CEAC. 

10. Moldovan Paula Nicoleta 
Milagros 

 (reprezentantul Consiliului 
Elevilor) 

 Asigură relatia dintre CEAC si 
Consiliul Elevilor 
 Contribuie la gestionarea dovezilor; 
 Elaborează chestionare ale Consiliului 
Elevilor; 
 Monitorizează documentele în cadrul 
Consiului Elevilor; 
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RESURSE FIZICE ŞI UMANE 
 
Prin dotările pe care le deţine, prin diversitatea şi calitatea lor şi, în principal, a 

resursei umane implicate în procesul educaţional, LICEUL TEHNOLOGIC GURGHIU reprezintă 
un etalon pentru învăţământul silvic din țară. 

 

RESURSE FIZICE 
 
În administrarea Liceului Tehnologic Gurghiu şcolii există următoare distribuție de 

clădiri pe structurile școlare arondate: 
1. Liceului Tehnologic Gurghiu: 

 1 corp  clădire  centrală: 8 săli de clasă, laborator de chimie, laborator de fizică, 
laborator de chimie, cabinete de silvicultură-vânătoare, sala profesorală, birou 
director, birou secretariat, birou contabilitate, birou informatician,3 grupuri sanitare. 

 1 corp clădire construit din fonduri PHARE, dat în folosință în 2008: 3 săli de curs,1 
laborator informatică dotat cu 25 de calculatoare prin programul SEI IV în anul 2008,1 
atelier de prelucrarea lemnului,1 atelier montaj mobilă. 

 1 corp clădire cămin (100 de locuri): 15 camere cu 4 paturi, 8 apartamente cu 40 de 
locuri și cu grup sanitar propriu,  2 grupuri sanitare,1 cabinet medical. 

 1 internat de fete: 3 camere cu 4 paturi,1 cabinet pshilog școlar,1 spălătorie,2 grupuri 
sanitare,1 sală de protocol,1 cantină școlară,1 sală de mese cu 100  de locuri,1 birou 
administrație. 

 1 sală de sport; 
 1 bibliotecă școlară. 

Toate  spaţiile sunt funcţionale, având acces la utilităţi: curent electric, canalizare, 
sistem de încălzire centralizat.  

2. Școala Gimnazială Gurghiu: 
 1 corp  clădire  centrală: 8 săli de clasă, laborator de chimie, laborator de 

fizică, laborator de chimie, cabinete de silvicultură-vânătoare, sala 
profesorală, birou director, birou secretariat, birou contabilitate, birou 
informatician,3 grupuri sanitare. 

3. Școala Gimnazială Glăjărie. 
4. Școala Primară Cașva.  
5. Școala Primară Larga/Grădinița Larga. 
6. Școala Primară Orșova.  
7. Grădinița Glăjărie. 
8. Grădinița Gurghiu. 
9. Grădinița Adrian. 
10. Grădinița Cașva. 
11. Grădinița Orșova. 
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PUNCTE TARI  
 Resurse IT şi birotică care permit o gestionare eficientă a bazelor de date utilizate în 

întreaga activitate a şcolii; 
 Existența dotărilor la standarde profesionale din cadrul laboratoarelor și cabinetelor care 

permit realizarea unui învățamânt de calitate; 
 Serviciile Secretariat şi Contabilitate au fost dotate cu birotică şi software specializat, 

achiziţionate din resurse extrabugetare (sursa: evidenţe financiare); 
 Cantina dotată cu toate utilajele necesare procesului de preparare şi servire a hranei 

pentru 100 persoane pe serie;  
 Cămin cu 100 de locuri pentru cazarea elevilor și pentru organizarea de tabere școlare și 

cantonamente pe perioada vacanțelor;  
 
PUNCTE SLABE  

 Datorită resurselor financiare limitate şi a legislaţiei în vigoare nu pot fi achiziţionate 
obiecte de inventar (pentru birotică) care să permită modernizarea dotărilor actuale; 

 20% din mobilierul şcolar se află încă într-o stare avansată de uzură; 
 Insuficient spațiu pentru sălile de clasă în cele două corpuri de clădire, dar și pentru 

realizarea unor cabinete de specialitate la unele discipline de specialitate silvică. 
 
OPORTUNITĂŢI 

 Posibilitatea utilizării cabinetelor și laboratoarelor conform standardelor europene de 
pregătire; 

 Contractele de sponsorizare fac posibile realizarea unor acțiuni educaționale la 
nivelul școli cum ar fi achiziționare de obiecte necesare participării la unele 
concursuri și târguri de specialitate; 
 
AMENINŢĂRI 

 Deteriorarea spațiilor și a dotărilor  prin utilizarea defectuoasă sau datorită slabei 
calităţi a acestuia; 

 Neconcordanţa unora dintre materialele didactice cu a celor utilizate în mod curent 
de agenţii economici care ameninţă adaptarea absolvenţilor la locul de muncă; 
 
MĂSURI 

 Atragerea şi utilizarea fondurilor extrabugetare pentru achiziţionarea de noi 
echipamente şi aparatură necesare în laboratoare şi cabinete; 

 Îmbunătățirea continuă a spațiilor destinate procesului de învățământ; 
 Reabilitarea celor 60 de locuri de cazare aflate în conservare. 

 

RESURSA UMANĂ 
 Pentru anul şcolar în curs 2018-2019, numărul cadrelor didactice este de 78. 
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 Din cele 78 cadre didactice, 59 sunt venite prin concurs titularizare, 3 sunt venite 
prin transfer, 1 venin prin detașare, 15 sunt suplinitori.  

 Raportat la grade didactice, s-a observat următoarea situaţie:  
 

Nr. 
crt
. 

An şcolar Fără 
pregătire DEBUTANŢI DEFINITIVAT GRAD II GRAD I DOCTORAT 

1. 2017-2018 1 12 19 12 31 3 
 

 95% dintre părinţii chestionaţi apreciază favorabilă calitatea actului educativ (sursa: 
chestionar părinţi); 

 82% dintre profesorii şcolii consideră că principala valoare a şcolii este calitatea 
colectivului didactic (sursa: chestionar profesori); 

 90% din personalul administrativ deţine o calificare corespunzătoare postului 
ocupat, prestând servicii de calitate, inclusiv pot suplini cu bun randament 
persoanele care sunt în concedii medicale sau de odihnă;  

 
PUNCTE TARI 
 Există o politică de dezvoltare profesională a personalului didactic care încurajează 

formarea şi dezvoltarea continuă a acestora; 
 Performanţa tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată de echipa 

managerială şi în comisiile metodice, prin asistențe la oră și interasistență; 
 100% din personalul didactic auxiliar şi nedidactic deţine o calificare 

corespunzătoare postului ocupat; 
 Un număr de 12 cadre didactice au obţinut gradaţia de merit în ultimii 4 ani; 
 Competențele dobândite de elevi le permite accesul e piața europeană a muncii;   
 Nucleul relativ stabil al colectivului de cadre didactice; 
 Relațiile interpersonale (profesor-elev, director-profesor, profesor-părinte) 

favorizează un climat deschis și stimulativ;    
 Cadrele didactice manifestă creativitate în procesul didactic și profesionalism în 

managementul clasei;   
 Responsabilitatea și competența din partea cadrelor didactice pentru însușirea și 

aplicarea corectă a planului cadru și al curriculumului;   
 Participarea resursei umane la perfecționări (grade didactice, cursuri de formare); 
 

PUNCTE SLABE 
 50 % din cadrele nu utilizează instrumente TIC în desfăşurarea activităţilor școlare; 

 Deplasarea spre locaţiile cursurilor de formare constituie un obstacol în parcurgerea 
unui număr mai mare de cursuri sau în parcugerea cursurilor dorite de anumite cadre 
didactice; 
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 un procent de 16,67% din personalul didactic nu deține grade didactice specifice 
învăţământului preuniversitar; 

 Interes scăzut al cadrelor didactice pentru înscrierea la programe doctorale; 
 Instabilitatea la nivel economic și social a instituțiilor partenere. 

 
        AMENINŢĂRI 

 Lipsa de interes a absolvenților în orientarea spre cariera didactică;  
 Scăderea interesului cadrelor didactice pentru programe de autoperfecţionare; 
 Oportunităţile oferite de alte domenii de activitate, oportunităţi care determină 

iesirea din sistem a unor cadre didactice; 
 Importanţa sporită acordată de unele cadre didactice întocmiri documentelor şcolare 

în detrimentul procesului educativ. 
 
 OPORTUNITĂŢI 

 Existenţa posibilităţii de reconversie profesională în cadrul programelor universitare 
care permit inserţia persoanelor în sistemul de învăţământ; 

 Creşterea salarială; 
 Posibilitatea participării la simpozioane şi sesiuni de comunicări; 

 
MĂSURI 

 Implicarea cadrelor didactice în acţiuni extraşcolare realizate în colaborare cu 
instituţiile statului;  

 O mai bună popularizare a activităţilor extraşcolare prin mass media, site-uri 
educaţionale sau la nivel ISJ/CCD; 

 Creşterea numărului cadrelor didactice care participă la simpozioane şi sesiuni de 
comunicări. 
 

ANALIZA SWOT – DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 
 
PUNCTE TARI (Strengths) 
1. Realizarea lecţiilor prin îmbinarea 

tuturor componentelor instruirii: obiective, 
conţinut, strategii didactic (sursa: rapoarte 
de asistenţă şi interasistenţă la ore), toate 
acestea adaptate la nevoile elevilor. 

2. Utilizarea optimă a metodelor de 
predare-învăţare centrate pe elev, 
corespunzătoare stilurilor de învăţare şi a 
metodelor şi tehnicilor interactive de grup 
(sursa: rapoarte de asistenţă şi 
interasistenţă la ore); 

PUNCTE SLABE (Weaknesses) 
1. Număr redus de elevi cu 

performanțe școlare deosebite raportat la 
numărul total de elevi din școală (sursa: 
statisticile școlii); 

2. Rezultate slabe la testele 
predictive, ceea ce denotă o pregătire 
iniţială slabă a elevilor (dovezi: rapoarte 
catedre); 

3. Stabilirea criteriilor individuale de 
învăţare se face mai ales pentru elevii 
performanţi şi mai puţin pentru cei cu 
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3. Selectarea elevilor şi realizarea 
pregătirii în vederea participării la 
concursuri şi târguri educaționale şcolare 
(sursa: portofoliul profesorilor, statisticile 
școlii); 

4. În cadrul concursurilor naționale 
de silvicultură, elevii au obținut rezultate 
foarte bune (Anexa1); 

5. În cadrul Consiliului de 
Administraţie, Consiliului Profesoral, a 
şedinţelor catedrelor au fost propuse 
măsuri de recuperare şi ameliorare a 
situaţiei şcolare a elevilor cu rezultate slabe 
la învăţătură, de pregătire suplimentară cu 
elevii capabili de performanţe şcolare, de 
pregătire pentru susţinerea examenelor de 
sfârşit de ciclu. 

6. Promovabilitatea la examenele de 
certificare a competențelor profesionale 
(nivel 3,4 și 5)  în anul școlar 2017-2018 a 
fost de 100%; 

7.Pregătirea practică a elevilor se 
desfășoară în conformitate cu planurile 
cadru, programele școlare valabile în anul 
școlar în curs și cu standardele de pregătire 
profesională; s-au întocmit grafice de 
practică curentă cât și grafice pentru stagiile 
de pregătire practică;   

8. Specializările oferite de şcoală 
sunt cerute pe piaţa muncii (sursa analiza 
mediului extern); 

9. Existenţa unui Cabinet de 
consiliere şi orientare şcolară şi a 
psihologului şcolar; 

10. Implicarea diriginților și a 
cadrelor didactice în consilierea și 
orientarea elevilor; 

11. Existenţa unei reţele de 
parteneriat între şcoală şi numeroase 
instituţii şi organizaţii; 

12. Posibilităţi de efectuare a 

deficienţe în învăţare (dovezi: rapoarte 
catedre); 

4. Număr mare de absenţe 
înregistrat de elevii din învăţământul 
obligatoriu (sursa: cataloagele claselor, 
situaţiile statistice); 

5. Slaba colaborare a familiei cu 
şcoala, nesupravegherea elevilor datorită 
faptului că mulţi părinţi sunt plecaţi în 
străinătate (sursa: dosarele diriginţilor);  

6. Calitatea scăzută a unora dintre 
materialele didactice, care le fac utilizabile 
pentru o durată mai scurtă de timp; 

7. Resurse financiare insuficiente 
pentru achiziționarea materiilor prime 
necesare orelor de laborator tehnologic de 
specialitate; 

8. Rezultate medii pentru elevii 
participanţi la olimpiade (calificarea cel 
mult la faze judeţene) și izolat la faze 
naționale; 

9. Numărul mic de părinţi care 
menţin o legătură permanentă cu şcoala; 

10. Lipsa de motivare în implicarea 
profesorilor în consilierea şi orientarea 
elevilor; 

11. Insuficient spațiu pentru 
realizarea unor laboratoare de specialitate 
pentru disciplinile silvice. 

12. 16,67% din personalul didactic 
nu dețin grade didactice specifice 
învăţământului preuniversitar; 
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instruirii practice conform SPP-urilor prin 
convenţiile încheiate conform 
metodologiilor în vigoare cu agenţi 
economici locali; 

13. Existența dotărilor la standarde 
profesionale din cadrul laboratoarelor și 
cabinetelor care permit realizarea unui 
învățamânt de calitate; existenţa 
materialelor didactice, a laboratoarelor de 
specialitate, etc.; 

14.  Gestionarea eficientă a 
bugetului alocat 

OPORTUNITĂŢI (Opportunities) 
1. Existenţa unui număr 

corespunzător de agenţi economici din zonă 
care au semnat contracte/parteneriate de 
practică cu şcoala noastră; 

2. Participarea elevilor şi cadrelor 
didactice la activităţi desfăşurate în cadrul 
comunităţii; 

3. Utilizarea echipamentului Phare în 
procesul de predare-învăţare, facilitând 
dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor; 

4. Contractele de sponsorizare fac 
posibile realizarea unor acțiuni 
educaționale la nivelul școli cum ar fi 
achiziționare de materiale necesare 
participări la unele concursuri și târguri de 
specialitate; 

5. Existenţa unui număr mare de 
concursuri în Calendarul activităţilor şcolare 
la care elevii pot participa;  

6. Participarea la manifestări 
dedicate consilierii şi orientării 
profesionale; 

7. Dezvoltarea unor CDL-urile pentru 
calificările oferite care să fie în permanentă 
legătură cu nevoile pieței locale; 

8. Posibilitatea utilizării cabinetelor 
și laboratoarelor conform standardelor 
europene de pregătire; 

AMENINŢĂRI (Treats) 
1. Migraţia tinerilor spre un loc de 

muncă din ţări UE care nu necesită calificare 
profesională; 
2. Insuficienta valorificare a 

competenţelor dobândite de către unii 
absolvenţi ai şcolii la încadrarea lor pe piaţa 
muncii; 

3. Rată crescută a absenteismului 
şcolar, în special în cazul învăţământului 
obligatoriu 

4. Reorientarea elevilor de clasa a 
VIII-a spre alte profile de învățământ, ceea 
ce poate duce la scăderea cifrei de 
școlarizare  

5. Slaba implicare a părinților în 
procesul educațional al copiilor lor; 

6. Insuficienta capacitate a pieței 
muncii locale de a insera absolvenți școli 
noastre. 

7. Dezinteres manifestat de elevi 
pentru educaţie şi formare profesională 
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9. Posibilitatea accesării fondurilor 
europene pe bază de proiecte şi programe 
finanţate. 

 
 

2.2.4 Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare 
 

 Analizele din prezentul document urmăresc evoluţiile şi tendinţele demografice, ale pieţei 
muncii şi economiei judeţene şi locale şi oferta de educaţie şi formare profesională. 

 Plecând de la această analiză, se vor avea în vedere o serie de direcţii de acţiune la nivelul 
unităţii şcolare în perioada 2018-2022: 
 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ;  
 Asigurarea şanselor egale în formarea profesională; 
 Integrarea elevilor cu nevoi speciale; 
 Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă; 
 Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională; 
 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev; 
 Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern; 
 Îmbunătăţirea accesului la informare; 
 Dezvoltarea educaţiei la cerere - formarea profesională a adulţilor 
 Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional al Calităţii (în 

special pentru ICE, programe de sprijin, învăţare asistată de calculator, educaţie la cerere) 
 Creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei din perspectiva pregătirii pentru o societate 

bazată pe cunoaştere şi promovarea unei dezvoltări durabile; îmbunătăţirea calităţii predării-
învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor 

 Evaluarea continuă a procesului de predare-învăţare; 
 Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii 

defavorizate; 
 Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării europene; 
 Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipă, de elaborare a 

proiectelor şi programelor; 
 Stabilirea ofertei curriculare personalizate la nivel instituţional în funcţie de nevoile 
specifice ale elevilor şi ale comunităţii locale; 
 Dezvoltarea departamentului de marketing educaţional; 
 Promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii; 
 Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar; 
 Consilierea părinţilor; 
 Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare 
 Promovarea imaginii şcolii la nivelul comunităţii, la nivel naţional şi internaţional prin 
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proiecte de cooperare şi parteneriat; asigurarea transparenţei şi a unei bune imagini 
a unităţi în mass-media; 

Principalele activităţi ale căror rezultate vor conduce la îmbunătăţirea imaginii LICEUL 
TEHNOLOGIC GURGHIU sunt: 

 Propunerea şi iniţierea unor concursuri şi proiecte educaţionale pentru elevi; 
 Intensificarea schimburilor de experienţă între elevii din unitatea noastră şi 

parteneri din ţară şi străinătate; 
 Atenţie deosebită acordată programelor de pregătire suplimentară în cazul 

elevilor care participă la concursuri, olimpiade şcolare, etc. în vederea obţinerii de premii şi 
menţiuni; 

 Iniţierea programelor de remediere în cazul elevilor care întâmpină probleme 
deosebite la unele discipline 

 Diversificarea activităţilor curriculare la nivelul unităţii şcolare; 
 Sporirea numărului de elevi care să participe în mod frecvent la activităţi 

extracurriculare;  
 Iniţierea de noi colaborări cu parteneri locali, instituţii publice, etc. precum şi 

intensificarea legăturilor cu partenerii actuali; 
 Stimularea cadrelor didactice pentru a participa la programe de dezvoltare 

profesională 
Concluzionând, managementul unităţii noastre va urmări implementarea 

performanţei şcolare şi îmbunătăţirea continuă a sistemului, scopul final fiind acela de a 
obţine rezultate deosebite şi de a depăşi nevoile beneficiarilor direcţi şi indirecţi. Se va 
urmări îndeaproape feed-back-ul oferit de profesori, elevi, părinţi, comunitatea locală, 
autoritatea locală, agenţi economici, etc. spre a propune şi iniţia  programe educaţionale de 
succes. 
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 PARTEA A III-A – PLAN OPERAŢIONAL 
 

3.1 Plan de acţiune pentru perioada 2018-2019 
 
PRIORITATEA 1 : Dezvoltarea bazei materiale a școlii, reabilitarea clădirilor și asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea procesului 
instructiv-educativ 
Obiectiv 1:  
Modernizarea infrastructurii Liceului Tehnologic Gurghiu și crearea condițiilor optime de formare profesională. 
Ţinta:  
Reabilitarea și modernizarea sălilor de curs, laboratoarelor, atelierelor și utilităților. 
Dotarea cu echipamente de instruire conform standardelor de pregătire 
Mărirea capacității de cazare a internatului școlar cu 15 camere. 
Context:  
Până în 2019 școala să corespundă normelor de siguranță, igienă și confort pentru elevi. 
Până în 2019 școala să beneficieze cel puțin de dotarea prevăzută în standardele de dotare minim obligatorie. 

Acţiuni Rezultat Data Responsabil Parteneri Cost 
Sursă de 
finanţare 

Inventarul necesarului de lucrări de 
reabilitare a infrascturii și stabilirea 
priorităților la nivel de școală. 

Plan de lucrări întocmit 
ținând cont de ordinea  
priorităților 

octombrie 2018 Director, 
Administrator 

Primăria 
Gurghiu 

  

Implicarea atelierelor de prelucrarea 
lemnului din școală în 
confecționarea de mobilier necesar  
pentru spațiile de învățământ , 
internat și birouri.  

Sălile de clasă 
,laboratoarelele, 
internatul și birourile vor 
fi dotate cu mobilier 
modern , la un preț de 
cost foarte redus. 

Permanent  Director  
Administrator 
Ingineri  
Maistri 

SC Kastamonu 
SA 

5000 Extrabugetară 

Reabilitarea spațiilor de cazare din 
internatul școlar, nivelul 4, și 
dotarea lor cu mobilier. 

Capacitatea de cazare a 
internatului se va mări cu 
60 de locuri de cazare 

Mai  2019 Director  
Administrator 

Kelp Gerhard –
absolvent al 
Liceului 
Tehnologic 
Gurghiu 

10000 Sponsorizare 
Extrabugetara 

Amenajarea Muzeului de vânătoare  Condiții foarte bune 
pentru desfășurarea 
orelor de instruire 

Iunie 2019 Director, 
Ingineri și maistri, 
Personal nedidactic 

SC. Naiade SRL 
O.S Gurghiu 
O.S Fâncel 

15000 Extrabugetare 
Donații 
Sponsorizări 
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practică de specialitate la 
vânătoare. 

Primăria 
Gurghiu 

- Amenajarea spaţiilor existente în 
cabinete si laboratoare de cultură 
generală şi specialitate 
- Amenajarea unei hale pentru 
pregătirea elevilor la probele de 
mânuire a motoferăstrăului 

Condiţii optime de 
desfăşurare a activităţilor 
didactice 
Condiții  bune de 
desfășurare a orelor de 
pregătire a elevilor și pe 
timp nefavorabil.  

Februarie 2019 
 
 
Decembrie 
2018 
 
 

Director, 
Administrator 
 
Director  
Administrator 
Personal nedidactic 

 
Primăria 
Gurghiu 
 
O.S. Gurghiu 
O.S. Fâncel 

 
10000 
 
 
10000 
 

Fonduri de la 
buget 
 
 
Extrabugetare 

- Modernizarea clădirii (corpul A) 
prin: 
- izolarea clădirii; 
- înlocuirea instalației de încălzire; 
- înlocuirea instalației electrice; 
- înlocuirea dușumelelor; 
- înlocuirea ușilor; 
- amenajări de grupuri sanitare noi; 
- finisaje interioare; 
- dotări cu mobilier, 
videoproiectoare și table interactive 

Elevii vor beneficia de 
spații de învățământ 
moderne dotate cu table 
interactive, 
videoproiector 

Permanent  
 
Iunie 2019 

Echipa managerială 
a şcolii 
 

Primăria 
Gurghiu 
 
 

500000 
Euro 

Finanţare 
europeană 
nerambursabilă 
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PRIORITATEA 2 : Corelarea ofertei educaţionale a şcolii cu opţiunile elevilor, ale părinţilor şi cu nevoile de calificare de pe piaţa forţei de muncă 
din zonă. 
Obiectiv :  
Adaptarea ofertei școlii pentru formare inițială la nevoile de calificare. 
Identificarea nevoilor de calificare. 
Diversificarea ofertei educaţionale a şcolii atât pentru elevi, cât şi pentru adulţi. 
Ţinta: 
Corelarea ofertei educaţionale cu nevoile de calificare identificate, în scopul unei inserţii rapide şi sigure pe piaţa muncii, pentru cel puţin 80% din absolvenţi. 
Realizarea unei prognoze corecte privind nevoile de calificare pentru fiecare an începând cu anul școlar 2018-2019 
Introducerea în planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 a unei clase la profilul științe sociale 
Context:  
Datorită sistemului concurenţial al ofertei educaţionale, şcoala trebuie să-şi organizeze demersul didactic astfel încât să ofere servicii  de calitate, prompte şi 
adecvate nevoilor cu care societatea şi comunitatea se confruntă la nivel regional şi local răspunzând cu promptitudine nevoilor agenţilor economici.  

Acţiuni Rezultat Data Responsabil Parteneri Cost 
Sursă de 
finanţare 

Sincronizarea nevoilor de calificare 
ale pieţei muncii cu potenţialul scolii 
 
 
 
 
 

Proiectul planului de 
şcolarizare  
Diversificarea ofertei 
curriculare pentru elevi 
şi adulţi  
Elaborarea CDL – 
urilor conform noii 
metodologii şi în acord 
cu nevoile locale şi cele 
sociale de pe piaţa 
muncii 

1-5 sept. 2018 
  
  
 
 
25 sept 2018 
 
 
 

Director 
Comisia de 
curriculum 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul de 
Administraţie al 
scolii, ISJ 
Formatori pentru 
adulţi 
Profesori 
Consiliul de 
curriculum 
AJOFM 
 

Costuri 
reprezentând 
diverse 
consumabile 
 
 
 
 
 
 

Fonduri de la 
buget , 
sponsorizări 
de la agenţi 
economici  
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Dezvoltarea educaţiei antreprenoriale 
 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea 
competenţelor 
antreprenoriale prin 
C.D.L, sau prin cursuri 
care să formeze 
capacităţi de inovare şi 
de asumare a riscurilor  
pe o piaţă caracterizată 
de o accentuată 
competiţie 

17 sept 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Director 
-Ingineri  
- Maiștri 
instructori 
 
 

Com. de curriculum 
Profesori 
Agenţi economici 
 
 
 
 
 
 
 

Costuri de 
organizare 
Costuri 
pentru 
consumabile 
 
 
 
 
 

Fonduri de la 
buget şi din 
surse 
extrabugetare 
 
 
 

Consultarea partenerilor din 
comunitatea locală şi regională 
privind tendinţele constatate referitor 
la reţeaua şcolară, populaţia şcolară, 
abandon şcolar şi ocupaţii solicitate 
pe piaţa muncii. 

Realizarea contractelor 
de parteneriat pentru 
practica comasată cu 
agenţii economici 

1 octombrie   
2018 
 
 

Director 
 

Elevi si părinţi,  
agenţi economici 
 

Costuri de 
deplasare 
 

Unitatea 
şcolară 
 
 

Elaborarea şi implementarea unei 
proceduri de identificare a cererilor 
de pe piaţa muncii, inclusiv a 
meseriilor nou solicitate şi a 
meseriilor nesolicitate 
 
 
 
 
 

- Procent ridicat de 
absolvenţi care îşi 
găsesc un loc de muncă 
în domeniul de 
calificare absolvit; 
- Rata de succes a 
acestora calculată pe 
fiecare calificare în 
parte (număr de 
persoane ce activează 
după un an de angajare/ 
număr total persoane 
angajate); 

 
 
 
Sfârşitul anului 
şcolar 2018-
2019 

 
 
 
Director 
Consiliul de 
administraţie 
 
 
 

Agenţii economici 
cu care şcoala 
derulează 
parteneriate 
 
AJOFM - MUREȘ 

1000 
RON 

Extrabugetară 
 



97 
 

Elaborarea planului de şcolarizare 
2019-2020 în corelaţie cu cererile 
pieţei muncii şi susţinerea aprobării 
în CLDPS. 
 

Cel puţin 10 parteneri 
economici participă la 
sesiunea de informare. 
 
 

Anual  luna 
septembrie  
 
 
 

Echipa 
managerială 
 
 
 

10 parteneri  
economici 
importanţi, ISJ, 
responsabilii comisii 
metodice 

1000 
RON 

Extrabugetară 
 

Organizarea unei sesiuni de 
informare privind abilităţile cheie 
pentru agenţi economici-parteneri 
 
 

Inserţie profesională 
 

Anual 
 

Echipa 
managerială 

Agenţii economici 
parteneri 

  

Constituirea unor echipe mixte 
şcoală-agent economic, şcoală-
universităţi  pentru înregistrarea şi 
urmărirea situaţiei absolvenţilor şcolii 
timp de 1 an după angajare sau după 
admitere în învăţământul superior 

Cel puţin 95% rată de 
succes pentru fiecare 
calificare la 1 an de la 
angajare şi pentru cei 
care continuă studiile 

Anual, luna 
septembrie 

Consiliul de 
administraţie 

Parteneri economici 
angajatori, , 
Consiliul elevilor 
Asociaţia 
Comitetului de 
Părinţi, universităţi 

500 RON Extrabugetară 
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PRIORITATE 3 Asigurarea calităţii în procesul instructiv-educativ.  
Obiectiv: Creşterea randamentului şcolar, prin îmbunătăţirea calităţii demersului didactic; 
Ţinta: 
Asigurarea condițiilor optime de desfășurare a procesului instructic-educativ; 
Creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat 
Creșterea ratei de absolvire a liceului și a examenului de certificare a competențelor profesionale 
Diminuarea eşecului şcolar în proporţie de 80%; 
Dobândirea abilităţilor cheie şi a competenţelor specifice profilului;  
Autoevaluarea eficientă a procesului de predare-învăţare; 
Eficientizarea activităţii comisiei CEAC prin sprijin şi colaborare permanentă; 
Accesul elevilor din grupurile dezavantajate la o educație de calitate; 
Monitorizarea progresului școlar; 
Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării calității în educație și flexibilității în formare profesională. 
Context:  
Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic, legiferată prin Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii în educaţie, implică responsabilitatea 
şcolii pentru autoevaluarea activităţii în scopul identificării aspectelor care au nevoie de îmbunătăţire.   
 Din analiza internă efectuată s-a constatat faptul că strategiile de predare-învăţare-evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, dar insuficient adaptate 
stilurilor individuale de învăţare, abilităţilor şi motivării fiecărui elev.  Resursele materiale existente în şcoală necesită îmbunăţăţiri. În comunicarea profesor-
elev predomină stilul autoritar, este puţin încurajată comunicarea elev-elev în procesul de predare-învăţare. 

Acţiuni Rezultat Data Responsabil Parteneri Cost Sursă de finanţare 
 Diseminarea informaţiilor privind 
cadrul asigurării calităţii în 
educaţie  
Proiectarea riguroasă a  tuturor 
activităţilor la nivelul fiecărei 
structuri funcţionale din şcoală   

Realizarea competenţelor 
cerute prin standardele de 
pregătite specifice 
profilului 
 

Septembrie 
2018 
 
 
 

Echipa 
managerială 
 
 
 
 

   

Utilizarea metodelor moderne de 
predare-învăţare şi participarea 
profesorilor la acţiuni de formare 
pentru utilizarea metodelor 
participative de predare-învăţare 
 

Perfecţionarea tuturor 
cadrelor didactice  
Creşterea numărului 
profesorilor care utilizează 
metodele activ 
participative 
profilului 

Începând 
cu 12 sept. 
2018 
 
 
 
 
 

Cadre 
didactice 
Prof. 
Moldovan 
Ioan– resp . 
formare și 
perfecţionare 
în şcoală 

Formatori,  
manageri, 
Consilier 
educativ 
 

Costuri de 
perfecţionare a 
cadrelor didactice 
Costuri 
reprezentând 
diverse 
consumabile 
 

Bugetul şcolii 
Fonduri MENCS şi 
CCD 
 
 

Realizarea planului operaţional Planuri manageriale Anual în Cadre  500 RON Extrabugetare 
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privind asigurarea calităţii 
educaţiei 
 

 
 

luna 
octombrie  
 

didactice 
Resp. comisii 
metodice 

 
 
 

Implementarea proiectului ROSE 
”Pas cu pas pe drumul 
cunoașterii” care are ca obiectiv 
general eficientizarea activităților 
educative în vederea creşterii 
procentului de elevi care se 
înscriu, participă şi promovează 
examenul de bacalaureat, 
îmbunătăţirii tranziţiei de la 
învăţământul secundar la cel 
terţiar, creșterii ratei de absolvire 
și a inserției pe piața muncii 

Creșterea ratei de 
promovabilitate a 
examenului de bacalaureat 
Creșterea ratei de 
absolvire a liceului și a 
examenului de certificare 
a competențelor 
profesionale 
Accesul elevilor din 
grupurile dezavantajate la 
o educație de calitate 
 

Permanent 

Echipa proiect 
ROSE 
Matei Dumitru 
Simion Diana 
Cota Camelia 
Fulop 
Annamaria 
 

MEN-UMPFE 
Buget total al 
proiectului: 
315.902 lei 

Fonduri europene 

Stabilirea unui consiliu de 
curriculum 
 

Monitorizarea aplicării 
curriculumului la toate 
profilurile şcolii 
Respectarea posibilităţii 
elevului de a alege. 
Libertatea profesorului de 
a propune opţionale 
interesante 

Permanent 
începând 
cu 12 sept. 
2018 
 

-Director 
 
 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 

Cheltuieli de 
monitorizare şi de 
documentare 
 

 
 
 
Bugetul şcolii 
 
 
 

Realizarea unei bune pregătiri a 
fazei naţionale a Concursului de 
Competenţe în Silvicultură, care 
va fi organizat de Liceul 
Tehnologic Gurghiu 
 
 
 
 

Locul I la faza naţională 
 
 
 
 
 
 

Aprilie 
2019 
 
 
 
 
 

Comisia 
Ingineri și 
maiștri 
instructori 
 

O.S. Gurghiu, 
O.S. Fâncel 
 
 

Cheltuieli pentru 
achiziția 
materialelor  
necesare pregătirii 
elevilor pentru 
concursuri. 
Costuri de 
deplasare la 
diverse concursuri 
şcolare 

Bugetul şcolii 
Sponsorizări 
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Implementarea unor concepte 
moderne ale managementului 
strategic și instituțional 

Creșterea calității 
procesului instructiv- 
educativ 

Noiembrie 
2018 
 
 

Şefi 
compartimente 
 
Consiliul de 
administraţie 

Responsabil 
CEAC 
Responsabili 
Comisii 
metodice 

Cheltuieli pentru 
achiziționarea de 
materiale 
consumabile 

Bugetul școlii 

Realizarea programelor de 
recuperare şi consolidarea 
cunoştinţelor şi deprinderilor 
acţionale, în scopul creşterii 
performanţelor şi evitării eşecului 
şcolar;  

Iniţierea şi derularea unor 
programe de consultaţii, 
meditaţii şi pregătire 
suplimentară/diferenţiată 
 
 

Permanent 
 
 
 
 
 

CCoommiissiiaa  ddee  
aassiigguurraarree  aa  
ccaalliittăăţţiiii 
 
Cadre 
didactice 

Diriginții, 
Psihologul 
școlar 
 

  

Promovarea învăţării pentru 
dezvoltare durabilă 
 

Consultaţii, meditaţii, 
asistenta psihologica, 
activităţi extraşcolare, 
tratament diferenţiat al 
elevilor cu un număr mare 
de absenţe în scopul 
diminuării lor şi a unor 
legături mai strânse cu 
familia. 

An şcolar 
2018-2019 

Cadrele 
didactice 
 

Diriginții, 
Psihologul 
școlar 
 

  

Tratarea individuală a elevilor, 
subordonată creşterii 
performanţei, sau pentru 
integrarea optimă a elevilor cu 
nevoi speciale ( dacă va fi cazul)  

Înfiinţarea unei “echipe de 
consiliere şi mediere” 
pentru elevii cu nevoi 
individuale 
 

Permanent 
 

Responsabil 
comisie 
metodică de 
specialitate 
 

Comisia de 
curriculum, 
Psihologul 
școlar 

  

Programe de recuperare adecvate 
nevoilor individuale ale elevilor 
 

Formarea echipei 
Program şi acţiuni 
concrete 
Raport de autoevaluare 

1 nov. 
2018 
 

Consilier 
educativ 
 

Profesori 
diriginţi, Cadre 
didactice 
 

Costuri pentru 
documentare şi 
pentru materiale 
consumabile 

Bugetul şcolii  
 

Implicarea activă a Consiliului 
Profesoral și a Consiliului de 
Administrație în procesul 
instructiv educativ prin 
îmbogățirea conținutului instructiv 
– formativ al întrunirilor celor 

Creșterea calității 
procesului instructiv- 
educativ 

Permanent 
 
 
 
 

Consiliul de 
administrație, 
Consiliul 
Profesoral 

Comitetul 
Reprezentativ al 
părinților 
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două structuri 
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PRIORITATE 4. Diminuarea eşecului şcolar şi creşterea gradului de inserţie prin consiliere şi orientare profesională  

Obiectiv : Extinderea si diversificarea activităţilor de informare si consiliere profesionala 

Ţinta: 
Cunoaşterea ofertei si alternativelor educaţionale si profesionale de către cel puţin 80% din elevii de gimnaziu si părinţii acestora, de la şcolile de unde au fost 
înregistrate an de an opţiuni spre calificările oferite de şcoala noastră. 
Cunoaşterea 100% a ofertei de continuare  a  studiilor în şcoală  la trecerea de la un nivel de calificare la altul. 
Reducerea ratei de abandon în clasele terminale. 
Context:  
   Dinamica sistemului de învăţământ si a pieţei muncii impune o extindere a metodelor de informare si consiliere profesionale, atât a elevilor cat si a 
părinţilor. 
   O consiliere si orientare eficiente nu sunt posibile fără o investigare a nevoilor si potenţialului fiecărui elev. Ca urmare, profesorii scolii noastre, s-au 
perfecţionat si se perfecţionează urmând cursuri de consiliere si orientare profesionala si vocaţională. Urmarea acestora o reprezintă posibilităţile moderne de 
investigare a opţiunilor elevilor si orientarea acestora in concordanta cu evoluţia societăţii si a propriilor nevoi.    

Acţiuni Rezultat Data Responsabil Parteneri Cost Sursă de finanţare 

Implementarea proiectului ROSE 
”Pas cu pas pe drumul 
cunoașterii” care are ca obiectiv 
general eficientizarea activităților 
educative în vederea creşterii 
procentului de elevi care se 
înscriu, participă şi promovează 
examenul de bacalaureat, 
îmbunătăţirii tranziţiei de la 
învăţământul secundar la cel 
terţiar, creșterii ratei de absolvire 
și a inserției pe piața muncii 

Cunoaşterea ofertei si 
alternativelor educaţionale 
si profesionale de către cel 
puţin 80% din elevii de 
gimnaziu si părinţii 
acestora, de la şcolile de 
unde au fost înregistrate an 
de an opţiuni spre 
calificările oferite de 
şcoala noastră. 
Cunoaşterea 100% a 
ofertei de continuare  a  
studiilor în învățământul 
universitar. 
Reducerea ratei de 
abandon în clasele 
terminale. 

Permanent 

Echipa proiect 
ROSE 
Matei Dumitru 
Simion Diana 
Cota Camelia 
Fulop 
Annamaria 
 

MEN-UMPFE 
Buget total al 
proiectului: 
315.902 lei 

Fonduri europene 
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Derularea unor acţiuni pentru 
informarea elevilor din clasele de 
gimnaziu referitor la oferta şcolii 
 

Vizite la clasele terminale 
de gimnaziu 
Vizita ale elevilor de 
gimnaziu la obiectivele de 
referinţă ale şcolii 

Martie-
mai 2019 
 

Toate cadrele 
didactice 
 
 
 

Școli generale 
 

Costuri  pentru 
deplasări 
 

Bugetul şcolii 
 

Investigarea  opţiunilor elevilor de 
gimnaziu faţă de oferta 
educaţională a şcolii. 

Chestionare şi discuţii 
 
 

Martie-
mai 2019 

Toate cadrele 
didactice 
 

Elevi, părinţi, 
profesori 
gimnaziu 

Costuri  pentru 
deplasări 
 

Bugetul şcolii 
Sponsorzări 
 

Organizarea de acţiuni ample cu 
implicarea părinţilor şi a 
comunităţii locale pentru 
promovarea ofertei educaţionale a 
şcolii 

Târgul liceelor , Ziua 
porţilor deschise 
Bursa ofertelor şcolare 
 
 

Luna mai 
2019 
 

Toate cadrele 
didactice 
 
 
 

ISJ, scoli 
generale 
 

Costul 
materialelor 
necesare pentru  
promovarea 
imaginii şcolii 

Fonduri 
extrabugetare 
 

Stabilirea unui program permanent 
de consiliere si orientare 
profesională  

Teste de autocunoaştere, 
teste de aptitudini, CV, 
scrisori de intenţie 

Permanent 
 

Consilier 
educativ, 
diriginţi 

CCD, ISJ, 
AJOFM 
 

Costuri de 
organizare 

Bugetul şcolii 
 

Utilizarea tuturor posibilităţilor 
existente de schimbare a unei 
opţiuni iniţiale pentru care elevul a 
dovedit că nu are aptitudini 

Reorientarea elevilor spre 
diverse specializări în 
diferire puncte ale 
parcursului şcolar 

Permanent Director  Diriginţi 
Cadre didactice 
de specialitate 

Costul acţiunilor 
de reorientare 
 
 

Bugetul şcolii 
Fonduri 
extrabugetare 
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Prioritate 5: Dezvoltarea  și diversificarea parteneriatului social al școlii 
Obiectiv :  Creșterea implicării active a partenerilor sociali în planificarea dezvoltării instituționale și furnizarea unor servicii educaționale de 
calitate. 
Ţinta:  
Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor școlii în domeniul de calificare absolvit, cu 10 % în 2018-2019 faţă de 2017-2018.     
Încheierea în anul şcolar 2018-2019 , a cel puţin 5 convenţii de practică  cu agenți economici și 5 contracte de parteneriat 
Participarea în anul şcolar 2018-2019, la minim  5 activităţi având ca parteneri şcoli de profil silvic din U.E, 
Dezvoltarea de rețele funcționale de colaborare sistematică cu partenerii sociali. 
Context:  
La nivelul zonei Reghin există structuri parteneriale privind învăţământul profesional şi tehnic care au fost create în ultimii ani. Cadrul partenerial cuprinde un 
larg spectru: unităţi şcolare, societăţi comerciale, comitete de părinţi, administraţii publice locale, AJOFM, CCD, Centrul de asistenţă psihopedagogică. 
Principala problemă înregistrată este faptul că agenţii economici şi părinţii şi –au asumat un rol minor în cadrul acestui parteneriat, având o implicare redusă în 
formarea profesională a elevilor . Ţinând cont de oportunităţile existente (structurile parteneriale) se impune o antrenare a agenţilor economici care activează în 
ramurile tradiţionale şi strategice din economia zonală în elaborarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic. 
De asemeni, se impune îmbunătăţirea colaborării cu Comitetul de părinţi şi autorităţile locale.   

Acţiuni Rezultat Data Responsabil Parteneri Cost Sursă de finanţare 
Identificarea partenerilor, agenţi 
economici, pentru a asigura 
formarea conform ofertei şcolare 

Număr de Contracte de 
colaborare încheiate 
 

Anual  luna 
decembrie 

 Echipa 
managerială a 
şcolii 

AJOFM 1000 RON Extrabugetară 

Promovarea unui parteneriat 
managerial care să motiveze 
partenerii şi să direcţioneze 
eforturile acestora spre realizarea 
unui demers reformator în 
educaţie 
 
 
 

Lărgirea caracterului 
participativ al 
managementului şcolar 
Atragerea familiei ca 
principal partener în educaţie 
Extinderea colaborării cu toţi 
factorii sensibili faţă de 
educaţie şi faţă de problemele 
şcolii 

An şcolar 
2018-2019 
 

Director 
 

Familia 
Autorităţi locale 
Direcţia silvică 
Mureș 
Ocoale silvice 
Agenţi economici 
Organizaţii 
nonguvernamentale 
C.C.D. 

Materiale 
consumabile 
 
 
 
 
 
 

Bugetul şcolii 
Fonduri de la 
Comitetul de părinţi 
 
 
 
 
 

Continuarea efectuării stagiilor 
de practică la clasele a XI-a și a 
XII-a la Ocoalele silvice . 

Convenţii de practică cu O.S. 
Fâncel şi O.S. Gurghiu, 
precum şi cu fiecare elev 
Fişe de observaţie 
Caiete de practică 

Octombrie 
2018 
 
 

Ing. Pop Călin 
– Resp. 
comisie 
tehnologii 
 

O.S. Fâncel 
O.S. Gurghiu 
8 tutori de practică 
de la cele 2 ocoale 
silvice 

Cheltuieli de 
deplasare 
Cheltuieli cu 
materiale 
consumabile 

Bugetul şcolii 
Sponsorizări 
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Monitorizarea parteneriatului 
social la nivelul școlii, prin 
crearea unei baze de date și prin 
adoptarea de măsuri de 
ameliorare și diversificare. 

Condiții bune pentru 
efectuarea practicii la agenții 
economici, în conformitate cu 
Standardele de pregătire 
profesională. 

Permanent 
 

Director,  
Ingineri, 
Maiștri 
instructori 
 

Agenții economici, 
Colaboratori 
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PRIORITATEA 6. Participarea elevilor școlii la acţivități şcolare şi extraşcolare.  

Obiective :  Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în formarea la copii şi tineri a unor atitudini pozitive 
                        Creșterea rolului Comisiei metodice a diriginților în vederea eficientizării activităților educative. 
                        Educaţie prin activităţi extraşcolare şi extracurriculare.                         
Ţinta: 
Realizarea unor activităţi educative care să prevină violenţa și consumul de droguri în şcoală. 
Realizarea unor activităţi care au ca scop însuşirea şi respectarea normelor de igienă personală şi de grup.  
Organizarea lunară a unor acţiuni de voluntariat, având ca scop protejarea mediului şi conştientizarea importanţei calităţii mediului ca premisă a unei vieţii 
sănătoase 
Organizarea unor programe cultural-artistice care au ca scop promovarea calităților artistice ale elevilor. 
Promovarea sportului ca model de toleranţă şi fair – play prin participarea elevilor la diferite competiții sportive. 
Promovarea imaginii școlii prin participarea elevilor la concursurile europene. 
Context:  
      Aceste activităţi au un rol complementar faţă de activităţile didactice, urmărind lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ, 
valorificarea şi dezvoltarea intereselor şi aptitudinilor elevilor, organizarea judicioasă şi atractivă a timpului liber al elevilor. 
Aceste activităţi complementare prezintă unele particularităţi referitoare la conţinut, durată, forme de organizare şi modalităţi de evaluare. 
În general formele de organizare trebuie să fie elastice, ingenioase şi cu caracter recreativ. 

Acţiuni Rezultat Data Responsabil Parteneri Cost Sursă de finanţare 
Balul bobocilor 
 
 

Promovarea calităților 
artistice ale elevilor 
 

Octombrie 
2018 
 

Albu Cristian 
Diriginții claselor 
IX-XII 

Consiliul 
Local 
Sponsori 

Cheltuieli 
pentru 
materiale 

Sponsorizări 
 
 

- Săptămâna legumelor și a fructelor 
donate 

Dezvoltarea spiritului 
de voluntariat 

Noiembrie 
2018 

Diriginții 
Simion Diana 

CRP 
 

 Donații 

”Dreptul la muncă și voluntariat.” –
activitate extrașcolară de informare 
 

Elevi informați în 
legătură cu dreptul la 
muncă. Însușirea 
noțiunii de voluntariat 
în muncă 

Octombrie 
2018 

Psiholog Feher 
Alin 

Parchet 
Judecătoria 
Reghin – 
Procuror 
Donici Viorel 

  

Concursul ”Tinerii în Pădurile 
Europei” – 2019  

Obținerea locului I și 
câștigarea dreptului 
de a participa la 
Concursul European 

Octombrie 
2018 

Albu Cristian 
Chiorean 
AnaMaria 
Buftea Lucia 

O.S. Gurghiu, 
O.S. Fâncel 
 
 

1000 RON Bugetul şcolii 
Sponsorizări 
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”16 zile de luptă împotriva violenței!” 
- campanie împotriva violenței 

Elevi informați în 
legătură cu violența 

Decembrie 
2018 

Psiholog Feher 
Alin 

Reprezentant 
Protecția 
Copiilor 
Husar Emilia 

  

Program artistic destinat Centenarului 
Marii Uniri 

Promovarea calității 
artistice ale elevilor și 
a spiritului național 

29.11. 
2018 

Albu Cristian 
Șerban 
Alexandrina 
Simon Diana 
Șipoș Călin 

Elevii claselor 
XIA, XIIA 

Cheltuieli 
pentru 
materiale 

Fonduri extrabugetare 

Implementarea proiectului ROSE ”Pas 
cu pas pe drumul cunoașterii” -
Înființarea unui Cerc de vânătoare și 
taxidermie  

Posibilitatea elevilor 
noștri să petreacă cât 
mai mult timp în 
natură, să facă 
observații asupra 
vânatului, să participe 
la partide de 
vânătoare și să învețe 
să naturalizeze 
exemplarele de vânat 
recoltate de pe fondul 
didactic de vânătoare 

Permanent 

Mîndru Marcel 
Pop Călin-Vasile 
Albu Cristian 
Frandeș Florin 
 

MEN-
UMPFE 

Buget total al 
proiectului: 
315.902 lei 

Fonduri europene 

Implementarea proiectului ROSE ”Pas 
cu pas pe drumul cunoașterii” - 
Redactarea revistei şcolare „Vlăstare” 

Conştientizarea 
problemelor de 
mediu; Promovarea 
ariilor protejate din 
proximitatea unității 
și a activităților de 
protecție întreprinse 
în școală; Dezvoltarea 
simțului artistic în 
rândul elevilor 
Promovarea ofertei 
educaționale și a 
activităților 
extracurriculare 

Permanent Mîndru Marcel 
Albu Cristian 
Man Emil 
Claudiu 

MEN-
UMPFE 

Buget total al 
proiectului: 
315.902 lei 

Fonduri europene 
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Implementarea proiectului ROSE ”Pas 
cu pas pe drumul cunoașterii” -
Excursie tematică de documentare 

Motivație crescută 
pentru înscriere, 
participare și 
promovarea 
examenului de 
bacalaureat, dar și 
formarea motivației 
de a deveni student 

Martie-
Aprilie 
2019 

Mîndru Marcel 
Albu Cristian 
Elevi 

MEN-
UMPFE 

Buget total al 
proiectului: 
315.902 lei 

Fonduri europene 

Implementarea proiectului ROSE ”Pas 
cu pas pe drumul cunoașterii” - Vizite 
de informare, documentare și vizite 
pentru promovarea ofertei 
educaționale 
 

Integrarea cât mai 
uşoară a tinerilor pe 
piaţa muncii și 
atragerea a unui 
număr cât mai mare 
de elevi de la școlii 
gimnaziale din 
proximitate 

Martie-
Mai 
2019 

Mîndru Marcel 
Albu Cristian 
Elevi 

MEN-
UMPFE 

Buget total al 
proiectului: 
315.902 lei 

Fonduri europene 

Spectacol dedicat Unirii de la 24 
ianuarie 1859 

Promovarea spiritului 
național 

22 ianuarie 
2019 

Șerban 
Alexandrina 

Elevii claselor  
IX A,B și XI 
A,B 

Cheltuieli 
pentru 
materiale 

Fonduri extrabugetare 

”Educația Sexuală. Prevenție, riscuri 
aferente ginecologice” 

Însușirea și 
prevenirea unor 
riscuri datorită 
noninformației 
timpurie 

Martie 
2019 

Psiholog Feher 
Alin 

Medic 
specialitate 
ginecolog 

  

Ziua Păsărilor – acțiune de voluntariat 
 

Montarea de cuiburi 
artificiale pentru 
păsări în Parcul 
Dendrologic Gurghiu 

1 Aprilie 
2019 

Albu Cristian 
Diriginții 

NAIADE 
SRL 

1000 RON Bugetul școlii 

Concursul Național de Competențe în 
Silvicultură – ediția 2019 – Gurghiu 

Obținerea locului I și 
câștigarea dreptului 
de a participa la 
Concursul European 

Aprilie 
2019 

Comisia Ingineri 
și maiștri 
instructori 
  

O.S. Gurghiu, 
O.S. Fâncel 
 
 

5000 RON Bugetul şcolii 
Sponsorizări 
 
 

Concursul Internațional de 
Competențe în Silvicultură – 2019 – 
Suedia 

Clasarea în primele 
trei locuri 

Mai 
2019 

Comisia Ingineri 
și maiștri 
instructori  

Europea 
România 

5000 RON Bugetul şcolii 
Sponsorizări 
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Educaţie pentru sănătate 
  - respectarea zilelor din calendarul 
ecologic 
  - întâlnire cu personalităţii din 
domeniul sănătăţii 
- expoziţii tematice 

Cunoaşterea şi 
respectarea normelor 
de  igienă  
 
 
 

Pe tot 
parcursul 
anului 
şcolar 
2018-2019 
 

Director 
Consilier 
Educativ 

Toate cadrele 
didactice 
 

Costul 
lucrărilor de 
organizare a 
campaniilor 
 

Bugetul şcolii 
sponsorizări de la 
agenţi economici 
 

Organizarea unei trupe de dans 
modern, organizarea unui ansamblu 
de dansuri populare 

Dezvoltarea calităților 
artistice ale elevilor  

Pe tot 
parcursul 
anului 
şcolar 
2018-2019 

Albu Cristian 
Man Elena 

Elevii 
Liceului 
Tehnologic 
Gurghiu 

Cheltuieli de 
organizare şi 
dotare a trupei 
de dans și a 
ansamblului  

Fonduri extrabugetare 

 Educaţie pentru mediu 
  - Implicarea tinerilor în proiectul 
„Voluntar în Parcul Dendrologic 
Gurghiu„ 
 
 

Protejarea mediului 
înconjurător 
 
 
 

Pe tot 
parcursul 
anului 
2018-2019 
 

Director 
Consilier 
Educativ 
Diriginții 

Toate cadrele 
didactice 
 

Costul 
lucrărilor de 
organizare  
Costul 
materialelor de 
propagandă 

Bugetul şcolii 
Sponsorizări 
 
 
 

Ziua Mondială a Mediului  
Activități de ecologizare 

Protejarea mediului 
înconjurător 
 

5 Iunie 
2019 
 

Director 
Consilier 
Educativ 

Toate cadrele 
didactice 
 

1000 RON Fonduri extrabugetare 
Sponsorizări 
 

Educaţia prin sport 
   - concursuri pe ramuri sportive 
   - participare la competiţii 
interșcolare 
 
  

Promovarea sportului  
ca model de toleranţă 
şi fair-play 
 

Pe tot 
parcursul 
anului 
şcolar 
2018-2019 
 

Prof. de sport 
(Enyedi Andrei)  
 

Diriginţi 
 

Cheltuieli de 
echipament 
Cheltuieli de 
deplasare 
 

Venituri 
extrabugetare 
 

 
Întocmit, 

ing. Mîndru Marcel 
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3.2 CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.  
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:  
întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  
includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 
prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie; 
revizuire periodică şi corecţii. 
Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 

Tipul activităţii Responsabilitatea 
monitorizării şi 
evaluării 

Frecvenţa 
monitorizării 

Datele întâlnirilor de 
analiză 

Întocmirea seturilor de date care să sprijine 
monitorizarea ţintelor 

Șerban Alexandrina lunar 
decembrie 2018, 
martie 2018, 

Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor 
individuale 

Moldovan Ioan 
 

trimestrial 
Decembrie 
aprilie 

Comunicarea acţiunilor corective în lumina 
rezultatelor obţinute Mîndru Marcel trimestrial 

decembrie 
aprilie 

Analiza informaţiilor privind progresul realizat în 
atingerea ţintelor 

Moldovan Ioan 
 

anual Iunie 

Stabilirea metodologiei de evaluare, a indicatorilor de 
evaluare şi a impactului asupra comunităţii 

Consiliul de 
administraţie al şcolii 

anual Septembrie 

Prezentarea generală a progresului realizat în atingerea 
ţintelor 

Mîndru Marcel anual Iunie 

Evaluarea progresului în atingerea ţintelor. 
Actualizarea acţiunilor din PAS în lumina evaluării 

Consiliul de 
administraţie 

anual Iunie 

 
Întocmit, 

ing. Mîndru Marcel 
  



111 
 

3.3 Acţiunile şi măsurile planurilor operaţionale 
  
Managementul  instituţional  
 
OBIECTIVE 
Creşterea rolului şi, mai ales, asumarea responsabilităţii de către echipa managerială din instituţie, în vederea realizării unui proces de învăţământ cu finalitate ce 
vizează  buna pregătire profesională 
Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale ( atât cele administrative dar, mai ales, cele ce vizează activitatea instructiv - educativă şi de pregătire 
practică) din instituţie. 
Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu comunitatea educativă locală, agenţii economici, cu structurile organizatorice ale părinţilor / 
tutorilor legali. 
Asigurarea fluidizării circulaţiei informaţiei aferente componentei managementului instituţional 
Proiectarea unei oferte educaţionale compatibilă cu realităţile societăţii româneşti contemporane 
Asigurarea imaginii instituţionale 
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Termen 
de realizare 

Persoane  
care răspund 

Dovezi 

Realizarea materialului de analiză a activităţii de învăţământ din 
anul şcolar 2017-2018. 
Organizarea Consiliului profesoral, numirea secretarului, 
stabilirea comisiei pentru asigurarea calităţii, numirea 
coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare, 
Organizarea Consiliului de administraţie: stabilirea atribuţiilor 
membrilor săi, însuşirea tematicii şi graficului şedinţelor de lucru 
Organizarea colectivelor metodico-ştiinţifice şi a Comisiei 
diriginţilor, cu fixarea liderilor acestor structuri organizatorice. 
Organizarea activităţilor catedrelor/ comisiilor metodice şi 
elaborarea unor programe subordonate planului de acţiune al 
şcolii. 
Actualizarea Planului de Acţiune al şcolii pentru perioada 2018-
2019. 
Acordarea sprijinului financiar “Bani de liceu”  
 
Acordarea burselor elevilor 

Septembrie 2018 
 
Septembrie 2018 
 
 
 
Septembrie 2018 
 
 
Septembrie 2018 
 
Octombrie 2018 
 
Octombrie 2018 
 
Octombrie 2018 
 
Octombrie 2018 

Director 
 
Director 
şi Consiliul Profesoral 
 
 
Director 
 
 
Echipa managerială 
Consiliul de administraţie 
Echipa managerială 
Şefii comisiilor metodice 
Echipa de realizare a 
P.A.S. 
Directorul şi Comisia de 
analiză a dosarelor 
Consiliul de administraţie 

Raport de activitate 
 
Proces verbal 
 
 
 
Proces verbal 
 
 
Proces verbal 
 
Proces verbal 
Planuri operaţionale 
P.A.S. 
 
 
Tabelul de 
centralizare a 
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Asigurarea cu manuale pentru învăţământul obligatoriu, anul de 
completare şi ciclul superior al liceului.  
 
Numirea Comisiei de Protecţia muncii şi P.S.I., elaborarea 
planului de măsuri conform normelor legale în vigoare. 
 
Întocmirea fişei postului pentru personalul nou angajat şi 
reactualizarea celei vechi pentru personalul deja existentl  
 
Finalizarea încadrării instituţiei cu personal didactic şi întocmirea 
schemei orare în conformitate cu noul curriculum şi cu principiile 
psiho-pedagogice aferente.  
Asigurarea documentelor şcolare aferente noului an şcolar şi 
completarea lor în conformitate cu reglementările în vigoare 
 
Reactualizarea şi validarea regulamentului de ordine interioară  
 
Atragerea de resurse extrabugetare: sponsorizări, închirieri de 
spaţii, prestări servicii, practica productivă,proiecte de finanţare 
internă şi externă. 
Rectificarea bugetului instituţiei în vederea asigurării resurselor 
financiare necesare desfăşurării activităţii de invăţământ 
Reactualizarea paginii web a şcolii 
Fundamentarea cifrei de şcolarizare 
Elaborarea ofertei curriculare CDŞ, CDL şi consultarea elevilor şi 
părinţilor 
Popularizarea ofertei şcolare  
Asigurarea imaginii instituţiei prin mijloacele mass-media 

 
Octombrie 2018 
 
 
Octombrie 2018 
 
 
Octombrie 2018 
 
 
 
Septembrie 2018 
 
 
Septembrie 2018 
 
 
Septembrie 2018 
 
 
permanent 
 
 
Noiembrie 2018 
 
 
Februarie 2019 
Noiembrie 2018 
Mai 2019 
 
Mai 2019 
permanent 

 
Şefii comisiilor 
metodice, Bibliotecarul 
şcolii 
Echipa managerială 
Comisia de P.M. şi P.S.I. 
 
Directorul, Consiliul de 
administraţie, şefii de 
compartimente 
 
Director 
Comisia de orar 
 
Echipa managerială 
Responsabilii Comisiilor 
metodice 
Comisia de reactualizare 
ROI 
 
Echipa managerială 
 
 
Directorul, Contabilul-şef 
 
 
Director, informatician 
Echipa managerială, 
Consiliul profesoral, 
Consiliul de administraţie 
Consiliul pentru 
curriculum 
Echipa managerială  

datelor 
Proces verbal 
Bază de date 
Bibliotecă 
 
Dosar Comisie 
P.S.I. şi P.M. 
 
Fişa postului 
 
 
 
Procese verbale 
 
 
Dosare catedre 
 
 
Mapa dirigintelui 
Portofoliul 
 
Planuri operaţionale 
 
Liste de inventar 
 
 
Pagina web 
Plan de şcolarizare 
 
 
 
Mijloace mass-
media 
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3.4 Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de învăţământ 
 
Procesul instructiv-educativ 
 
OBIECTIVE 
 
Asigurarea calităţii actului educaţional 
Stabilirea de programe adecvate încât, în fiecare catedră / comisie metodică pe arie curriculară/ discipline, să se atingă finalităţile procesului de învăţământ. 
Depistarea şi stimularea elevilor cu aptitudini ; 
Realizarea de manuale electronice şi de auxiliare pe discipline ca rezultat al participării la cursuri de formare profesională prin proiecte europene 
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
 

Termen de realizare 
 

Persoane  
care răspund 

Dovezi 
 

Implicarea activă a Consiliului profesoral şi a Consiliului de 
administraţie în procesul instructiv-educativ-evaluativ prin 
îmbogăţirea conţinutului instructiv-formativ al întrunirilor celor 
două structuri 
Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii 
actului educativ 
Implicarea factorilor educaţionali,a Consiliului profesoral şi a 
Consiliului administrativ în actul de analiză a procesului de 
învăţământ 
Realizarea planificărilor activităţii didactice în conformitate cu 
noile cerinţe ale curriculum-urilor 
Întocmirea şi demararea programelor de pregătire intensivă cu 
elevii performanţi la olimpiadele şcolare şi concursurile sportive 
Demararea programelor de pregătire cu elevii slabi în vederea 
recuperării golurilor şi atingerea unui nivel minim necesar 
promovării 
Simularea examenelor de tip naţional la nivelul şcolii 
Prelucrarea regulamentelor de organizare şi desfăşurare a 
examenelor naţionale 
Respectarea graficului din Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a examenelor pe nivele de calificare  
Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a examenelor 

Permanent 
 
 
 
 
Conform planului 
operaţional pentru 
reţele de colaborare 
permanent 
 
Începuturile 
semestrelor 
 
Permanent 
 
 
Decembrie 
 
 
Semestrul II 
 
Semestrul I 

Consiliul de administraţie 
 
 
 
Director 
 
Director 
 
 
Resp. com. met., 
directorii 
 
Directorii şi Resp. com. 
met.  
Resp. com. met. 
 
 
Directorii 
 
 
Catedra tehnică 
 

Procese verbale 
 
 
 
Procese verbale 
Convenţii de 
colaborare 
 
 
 
Planificări 
calendaristice 
 
Programe de 
pregătire 
Programe de 
recuperare 
 
 
Procese verbale 
 
Procese verbale 
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naţionale şi a olimpiadelor 
Desfăşurarea unor analize de diagnosticare a rezultatelor şcolare 
pe clase şi de stabilire a măsurilor de remediere a neajunsurilor 
Creşterea rolului stimulativ al evaluării nivelului de pregătire al 
elevilor prin urmărirea ritmicităţii notării şi a numărului minim de 
note la fiecare disciplină de studiu şi prin utilizarea metodelor 
moderne de evaluare, testele de evaluare, teste grilă, portofolii, 
eseuri, referate, excursii tematice 
Parcurgerea integrală a programei şcolare şi asigurarea unui 
program instrucţional şi a unor strategii de predare-învăţare-
evaluare cu un înalt grad de profesionalism 
Realizarea unor bănci de date cu itemi pentru măsurarea 
competenţelor, capacităţilor şi abilităţilor elevilor în vederea 
compatibilizării pregătirii lor cu standardele naţionale şi europene 
Realizarea lecţiilor prin metode moderne de învăţare centrate pe 
elev conform planului operaţional 
Asigurarea unei instruiri practice de calitate care să ducă la 
achiziţii de competenţe şi abilităţi conform SPP 
Implicarea cadrelor didactice în eficientizarea participării la 
olimpiade şi concursuri şcolare prin creşterea calităţii rezultatelor 
Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă 
 

 
Permanent 
 
 
Noiembrie 2018 
 
Permanent 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
Permanent 
 
Permanent 
 
 
Martie 2018 
 

Directorii şi Resp. com. 
met. 
Echipa managerială 
 
Comisia de verificare a 
ritmicităţii notării 
Directorii 
Comisia de asigurarea 
calităţii 
 
 
 
Comisia de asigurare a 
calităţii 
 
 
 
Comisia de asigurare a 
calităţii 
 
Echipa managerială 
 
Directorul adjunct 
 
Responsabil formare 
continuă 
Şefii comisiilor metodice 
Comisia diriginţilor 
 

 
 
Programe de 
pregătire 
 
Teste predictive 
Programe de 
îmbunătăţire 
Rapoarte periodice 
 
 
 
 
Fişe de observare a 
lecţiei 
Portofoliile cadrelor 
didactice 
 
 
 
 
Caietele de practică 
ale elevilor 
Fişe de observare a 
lecţiei 
Rezultatele 
examenelor de 
competenţe 
Monitorizarea 
absolvenţilor 
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3.5 Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 
 
OBIECTIVE 
 
Creşterea rolului comisiei metodice a diriginţilor în vederea eficientizării activităţilor educative 
Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în formarea la copii şi tineri a unor atitudini pozitive - 
Integrarea Europeană-între prioritate şi necesitate 
 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  
care răspund 

 
Dovezi 

Întocmirea documentelor de proiectare a muncii educative la 
nivelul claselor  
Urmărirea modului în care profesorul diriginte se implică mai 
eficient în activitatea de consiliere didactică şi profesională a 
elevilor  
 
Pregătirea orelor de consiliere şi abordarea problematiciispecifice 
vârstei şi sexului  
 
Consilierea elevilor cu nevoi speciale 
 
 
Organizarea şedinţelor cu părinţii, ori de câte ori este cazul şi 
informarea corectă a acestora despre situaţia şcolară şi frecvenţa 
copiilor lor  
Organizarea de acţiuni educative (simpozioane, serbări, excursii, 
seri culturale şi de dans etc.) cu participarea nemijlocită a 
părinţilor 
Desfăşurarea acţiunii “ Zilele școlii“ 
 
Realizarea programelor de educaţie juridică, antiinfracţională, în 
colaborare cu I.S.J. MUREȘ, C.C.D. MUREȘ şi Inspectoratul de 
Poliţie  
 

Septembrie 2018 
 
 
permanent 
 
 
 
permanent 
 
conform planului 
CES 
 
octombrie, 
2018 
 
conform planului 
operaţional  
 
noiembrie 2018 
 
 
permanent 
 
 

Consilier educativ 
Diriginţii 
 
Consilier educativ, şeful 
comisiilor diriginţilor pe 
ani de studii şi diriginţii  
Directorul 
Consilierul educativ 
 
Psihologul şcolar 
 
 
Consilierul educativ 
Diriginţii 
 
Consilierul educativ 
 
 
Consilierul educativ, 
responsabilii comisiilor 
metodice 
Psihologul şcolar 
Diriginţii 
 

Procese verbale 
 
Planuri de activitate 
 
Portofolii diriginţi 
 
Programe de 
consiliere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suport audio-video 
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Colaborarea şcolii cu Centrul de asistenţă psihopedagogică  
Organizarea de programe interactive pe probleme ale elevilor, cu 
participarea profesorilor, părinţilor, primăriei, bisericii, poliţiei, a 
cadrelor sanitare  
Evaluarea periodică a  modului în care elevii păstrează bunurile 
din şcoală, din sălile de clase, manualele şcolare  
 
Formarea ţinutei morale, decente, a comportamentului civilizat, 
eliminarea absenteismului de la activităţile şcolare, a delicvenţei 
juvenile, respectarea legilor, a normelor de igienă  
 
Editarea de reviste şcolare 
 Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii 
actului educativ 
Conştientizarea elevilor privind purtarea permanentă a uniformei 
ca tradiţie a învăţământului silvic. 
Diseminarea activităţilor de formare profesională la nivel 
european cu efortul comun al cadrelor didactice de aplicare 
unitară la nivel instituţional. 
Implicarea activă a elevilor în reactualizarea paginii web a şcolii 
Participarea la diverse concursuri şcolare şi extraşcolare 
(Concursul național de competențe în silvicultură, Concursul 
european de silvicultură, Concursul ”Tinerii în pădurile Europei”, 
etc.). 

 
permanent 
 
permanent 
 
 
permanent 
 
 
permanent 
 
 
 
 
pe parcursul anului 
şcolar 
 
conform planului 
operaţional pentru 
reţele de colaborare 
activităţi de 
diseminare periodică 
în funcţie de 
mobilităţile europene 
efectuate 

 
Consilierul educativ 
Psihologul şcolar 
Directorii, diriginţii şi 
comitetele de părinţi 
 
Diriginţii 
 
 
Diriginţii 
 
 
 
 
Directorii şi diriginţii 
 
 
Echipa managerială 
Consilierul educativ 
Comisia de parteneriate 
şi proiecte europene 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocoale de 
colaborare  
reviste şcolare 
 
 
 
 
Proiecte europene 
de formare 
profesională aflate 
în derulare 
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3.6 Formarea continuă  (dezvoltarea profesională) 
 
OBIECTIVE 
 
Stimularea perfecţionării cadrelor didactice prin grade didactice şi definitivat. 
Extinderea experienţelor profitabile în managementul administrativ şi cel didactic. 
Participarea la toate activităţile de perfecţionare a personalului didactic şi formarea acestuia în vederea folosirii SEI şi implementarea AEL; 
Participarea permanentă a cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare pentru atingerea minimului de credite. 
Obţinerea de certificate de formare profesională cu recunoaştere europeană (Europass) şi de competenţe lingvistice (Cambridge, ECDL) 
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Termen 
de realizare 

Persoane  
care răspund 

Dovezi 

Informarea personalului didactic cu elemente de noutate apărute 
în cadrul curriculum-ului disciplinei  
Perfecţionarea actului didactic prin abordarea metodelor moderne 
de învăţare-centrată pe elev- 
Diseminarea informaţiilor primite de profesorii participanţi la 
cursuri de formare şi perfecţionare 
Împărtăşirea exemplelor de bună practică  
Îmbunătăţirea calităţii prestaţiei cadrelor didactice debutante prin 
activităţi de consiliere şi stagii de perfecţionare. 
Utilizarea ofertei de educaţie, a programelor de perfecţionare ale 
CCD şi ale centrului de asistenţă psihopedagogică 
Perfecţionarea cadrelor didactice în vederea implementării 
programului SEI şi folosirea sistemului AEL; 
Exercitarea funcţiei de îndrumare şi control a managerilor liceului 
şi a responsabililor comisiilor metodice prin asistenţe la ore şi 
acţiuni de perfecţionare 
Utilizarea fondului de carte al bibliotecii liceului în pregătirea 
individuală de specialitate 
Asigurarea accesului la publicaţiile de specialitate, la “Tribuna 
învăţământului”, “Reviste de pedagogie”, ”Vânătorul și pescarul 
român”, ”Mobila”, ”Revista pădurilor”. 
Participarea personalului didactic şi didactic auxiliar la cursuri de 
formare profesională prin accesarea de proiecte cu finanţare 

permanent 
 
 
permanent 
 
permanent 
 
permanent 
 
 
permanent 
 
permanent 
 
conform graficului de 
interasistenţe şi 
asistenţe 
permanent 
 
permanent 
 
 
permanent 

Directorii şi Resp. com. 
met. 
 
Directorul Resp. com. 
met. 
 
Directorii 
 
Profesorii înscrişi la 
gradul II şi I şi definitivat 
 
Resp. com. met. 
 
Resp. com. met. 
Directorii şi Resp. com. 
met. 
 
 
Bibliotecarul şcolii 
 
Directorul şcolii 
 
Responsabil Comisie 

Mape profesori 
 
 
Baza de date 
formare 
continuă 
 
Fişă de 
observaţie a 
lecţiei 
 
Abonamente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
certificate de 
formare 
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europeană pentru a se adapta noilor metode de predare-învăţare-
evaluare utile  cerinţelor actuale 
Crearea de materiale şi produse auxiliare prin aplicarea metodelor 
de bune practici dobândite la cursurile de formare profesională 
din alte instituţii de învăţământ europene  
Perfecţionarea personalului didactic auxiliar (secretariat, 
contabilitate), serviciul administrativ în vederea folosirii tehnicii 
de calcul şi a  softului specializat. 

 
 
 
perioada 2018-2019 

parteneriate şi proiecte 
europene – Albu Cristian 

profesională cu 
recunoaştere 
europeană 
(Europass) 
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3.7 Activitatea de protecţie a muncii, PSI şi apărare civilă 
 
OBIECTIVE 
Asigurarea protecţiei personalului din şcoală şi a elevilor pe durata desfăşurării tuturor activităţilor  
Asigurarea accesului la informaţiile noi, aferente domeniilor; 
Reglarea activităţii aferente segmentului PSI; 
Îmbunătățirea  sistemului calitativ al educației în concordanță cu cerințele europene de formare ale tinerilor. 
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Termen 
de realizare 

Persoane  
care răspund 

Dovezi 

Organizarea comitetului de sănătate şi securitate în muncă şi a 
comisiei tehnice PSI 
Redactarea documentelor, realizarea instruirilor şi semnarea 
proceselor verbale în conformitate cu legislaţia în vigoare  
Revizuirea instalaţiilor şi panourilor electrice, efectuarea periodic 
a PRAM-urilor  pentru a preîntâmpina accidentele. 
Asigurarea condiţiilor materiale şi organizatorice în vederea 
prevenirii accidentelor şi incendiilor cât şi pentru intervenţii reale  
Simularea de exerciţii de evacuare a localului liceului în caz de 
incendii sau calamităţi împreună cu organele locale de pompieri şi 
apărare civilă 
Asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor şi personalului din 
instituţie 
Desfăşurarea de activităţi specifice (concursuri, lecţii vizită, teme 
la orele de diriginţie) în colaborare cu ITM, Grupul local de 
pompieri 
 

Septembrie 2018 
 
Conform planului 
operaţional 
Permanent 
 
Permanent 
 
Conform graficului 
 
 
 
Permanent 
 
Conform planului 
operaţional 

Directorul şi comisia 
 
Responsabil CSSM 
Comisia PSI şi 
disrectorul 
 
Comisia PSI, directorul, 
admisnistratorul 
Directorii şi 
administratorul 
 
Directorul 
administratorul 
 
responsabil CSSM 

Decizii de 
constituire a 
comisiilor 
 
Dosar CSSM 
 
Dosar CTPSI 

 
 
  



120 
 

3.8 PLAN OPERAŢIONAL PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
 
 OBIECTIVE 
 
Planificarea riguroasă a tuturor activităţilor conform principiilor calităţii. 
Organizarea activităţii pentru a asigura diseminarea informaţiei şi punerea în practică a planurilor, prin stabilirea celei mai potrivite configuraţii a unităţii de 
învăţământ, cu scopul utilizării optime a resurselor. 
Monitorizarea şi evaluarea activităţilor. 
Îmbunătățirea  sistemului calitativ al educației în concordanță cu cerințele europene de formare ale tinerilor 
 
 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Rezultate  
aşteptate 

Termen 
de realizare 

Persoane  
care răspund 

 
Dovezi 

1. Elaborarea misiunii, obiectivelor şi aspiraţiilor Plan managerial 2018-2019 17 octombrie 
2018 

Director Document 

2. Constituirea structurilor responsabile cu 
implementarea instrumentelor pentru 
managementul calităţii (identificarea principalilor 
actori şi a rolului acestora): 
Numirea coordonatorului pentru asigurarea calităţii: 
preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii 
Stabilirea Comisiei pentru asigurarea calităţii, rol: 
monitorizează desfăşurarea tuturor activităţilor, este 
responsabilă de îndeplinirea procesului de autoevaluare. 
Constituirea catedrelor la nivelul şcolii pe arii 
curriculare. 
Stabilirea echipei de observatori (Resp. com. met.), care 
realizează observări sistematice ale activităţii de 
predare-învăţare. 

Toţi membrii instituţiei sunt 
responsabili de asigurarea 
calităţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 septembrie 
2018 

Echipa 
managerială 
Consiliul de 
administraţie 
Comisia 
responsabilă cu 
asigurarea 
calităţii 

Procese verbale ale şedinţelor 
Consiliului de Administraţie 
 
Decizii de constituire a 
catedrelor şi de numire a 
şefilor de catedră 
Decizia deconstituire a 
comisiei responsabile cu 
asigurarea calităţii 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate  
aşteptate 

Termen 
de realizare 

Persoane  
care răspund 

Dovezi 

3. Diseminarea informaţiei: 
Întreţinerea unui punct de informare în şcoală privind 
asigurarea calităţii. 
Distribuirea către toate catedrele a mapelor cu noutăţi 
care cuprind programe şcolare, curriculum şi SPP. 
Prelucrarea în şedinţele de catedră a principiilor calităţii 
şi descriptorilor de performanţă. 
Afişarea în cancelarie a criteriilor de evaluare şi a 
graficelor observărilor (asistenţe şi interasistenţe la 
lecţii). 
Discutarea modului de interpretare a criteriilor. 

Informarea tuturor membrilor 
personalului privind 
asigurarea calităţii 

octombrie 2018 Echipa 
managerială 
 
Comisia de 
asigurarea a 
calităţii 
 
Resp. com. met. 
 

Mape noutăţi 
 
 
Procese verbale ale şedinţelor 
de catedră 
 
 
Grafice de asistențe 

4. Elaborarea strategiei de observare:  
Stabilirea criteriilor de evaluare a procesului de predare-
învăţare. 
Întocmirea graficelor de asistenţe şi interasistenţe la 
lecţii. 
 

Sistemul de asigurare a 
calităţii cuprinde criterii clare 
pe baza cărora se pot stabili 
punctele tari şi punctele slabe 

octombrie 2018 Echipa 
managerială 
Comisia de 
asigurarea a 
calităţii 
Echipa de 
observatori 

Fişa de observare a lecţiei 
 
Grafice de asistențe 

5. Monitorizare - realizarea observaţiilor 
 

Stabilirea punctelor tari şi a 
punctelor slabe 

Conform 
planificării 

Director 
Echipa de 
observatori 

Fişe de observare  
 

6. Evaluare: 
Întocmirea raportului de autoevaluare la nivelul fiecărei 
catedre, conform fişelor de observare. 
Întocmirea rezumatului punctelor tari şi slabe 
constatate. 
Elaborarea planului de îmbunătăţire. 

 
Sistemul de asigurare a 
calităţii este dezvoltat, 
implementat şi continuu 
îmbunătăţit 

 
Iunie 2018 
 
 
Septembrie 
2018 

 
Director 
Comisia de 
asigurarea a 
calităţii 
 

 
Documente 

Îmbunătățirea  sistemului calitativ al educației în 
concordanță cu cerințele europene de formare ale 
tinerilor.  
Stabilirea unor standarde de calitate în concordanță 
cu cerințele europene 
Participarea la proiecte educaționale europene care 

Informarea elevilor și 
profesorilor privind derularea 
de programe și proiecte 
europene în cadrul școlii 

Proiecte 
europene cu 
termene de 
derulare în 
2018-2020, 
2020-2022 

Echipa 
managerială 
Comisia de 
parteneriate și 
proiecte 
europene, 

Proiecte europene în derulare 
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să valorifice schimburile de experiențe între 
profesorii și elevii implicați 

Comisia de 
calitate 

 
3.9 PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ACTIVITĂŢI DE TRANZIŢIE DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ 

 
OBIECTIVE  
Asigurarea formării profesionale a  elevilor în condiţii similare cu cele ale viitorului loc de muncă 
Dezvoltarea la elevi a abilităţilor cheie şi a competenţelor tehnice corespunzătoare viitorului loc de muncă, în vederea facilitării integrării cu succes a acestora, 
după absolvire în viaţa socio-economică 
Responsabilizarea elevilor privind propria formare 
Formarea de competențe tehnice, de comunicare și sociale necesare pentru integrarea în cadrul forței de muncă la nivel european. 
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate Termen de 
realizare 

Persoane 
care răspund 

Factori de 
influenţă 

Parteneri 

1. Corelarea ofertei educaţionale cu calificările 
necesare pe piaţa muncii 
     • Identificarea agenţilor economici, 
corespunzător domeniilor de pregătire 
profesională ale şcolii 
     • Elaborarea de Curriculum-uri la decizia şcolii 
(CDŞ) şi Curriculum în dezvoltare locală (CDL), 
documente în acord cu consultarea agenţilor 
economici reprezentativi din zonă 
• Fundamentarea planului de şcolarizare, în acord 
cu cererea de calificări de pe piaţa muncii 

Adaptarea curriculum-
ului la decizia şcolii 
(CDŞ) şi curriculum-lui 
în dezvoltare locală 
(CDL) elaborate , la 
condiţiile agenţilor 
parteneri 
 
Plan de şcolarizare 
stabilit în acord cu 
cererea de calificări de pe 
piaţa muncii 

 
 
Sept. 2018 
 
 
Oct. 2018 
 
 
Martie 2019 

Echipa 
managerială 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
Cadrele 
didactice 
 
Agenţii 
economici 
parteneri 

 
 
- gradul de interes 
al  partenerilor 

 
 
Agenţii economici 
parteneri 
 
I.Ş.J. MUREȘ 
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2. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de instruire teoretică şi practică 
pentru formarea profesională a elevilor, în 
condiţii care să le asigure atingerea 
performanţelor profesionale şi să le faciliteze 
integrarea la locul de muncă   
• Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor didactice, 
cu scopuldezvoltării abilităţilor cheie şi 
dobândirea de către elevi a competenţelor tehnice 
necesare viitorului loc de muncă 
utilizarea în procesul de predare-învăţare a 
metodelor activ-participative (învăţare centrată pe 
elev) şi a unor strategii de învăţare adaptate 
stilurilor individuale de învăţare, nevoilor, 
abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev 
- realizarea unor materiale de învăţare-evaluare, 
adaptate unor metode didactice eficiente şi 
moderne   
          - utilizarea metodelor alternative de 
evaluare (autoevaluarea)  
     • Desfăşurarea activităţilor de instruire practică 
a elevilor în spaţii dotate corespunzător şi în 
condiţii similare viitorului loc de muncă: ateliere 
şcoală şi agent economic, corespunzător 
domeniului de pregătire profesională 
 - formarea comisiei responsabile cu 
activitatea de protecţie a muncii şi P.S.I. 
          - realizarea instructajului şi completarea 
fişelor individuale de protecţie a muncii  a 
elevilor, cu folosirea metodelor interactive de 
realizare a instructajului ce vizează şi evaluarea 
cunoştinţelor elevilor 
           - întocmirea graficelor  de desfăşurare a 
activităţilor de instruire practică curentă şi 
comasată 

 
 
 
 
 
 
Protocoale de colaborare 
încheiate cu agenţi 
economici, pentru toate  
domeniile de pregătire 
 
 
Protocoale de colaborare 
încheiate cu agenţi 
economici, pentru toate  
domeniile de pregătire 
 
Dobândirea de către elevi 
a competenţelor pentru 
abilităţi cheie şi tehnice 
specializate, 
corespunzător 
Standardelor de Pregătire 
Profesională 
 
Dobândirea de către elevi 
a priceperilor şi 
deprinderilor practice 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septembrie 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echipa 
managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
 
Cadrele 
didactice 
 
 
 
Director 
 
 
 
 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
 
 
Cadrele 
didactice 
 
 
 
 
Agenţii 
economici 
parteneri 
Cadrele 

- lipsa de interes 
sau/şi a 
partenerilor, a 
elevilor 
- evoluţie 
defavorabilă a 
pieţei muncii 
- situaţia 
economică la 
nivel local şi 
naţional 
economiei 
regionale 
- cererea de 
produse  
- direcţiile de 
dezvoltare a (ale 
agentului 
economic) pe 
plan local sau 
regional 
- competitivitatea 
agenţilor 
economici, în 
funcţie de 
normele de 
calitate 
- retehnologizarea 
şi restructurarea 
unor unităţi 
economice 
-implementarea 
normelor de 
protecţia mediului 
- migrarea forţei 

Regia Naţională a 
Pădurilor cu 
subunităţile ei 
 
Direcţiile Silvice 
judeţene 
 
Ocoalele Silvice 
Agenţi economici 
de exploatare a 
lemnului 
 
 
AGENŢIA DE 
PROTECŢIE A 
MEDIULUI 
MUREȘ 
 
Sistemul de 
Gospodărire a 
Apelor MUREȘ 
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 - încheierea de protocoale de colaborare 
(parteneriate) cu agenţii economici la care se vor 
desfăşura  activităţile de instruire practică 
 - repartizarea elevilor la agenţii economici 
 - monitorizarea activităţilor de instruire 
practică a elevilor de către cadre didactice ale 
şcolii şi reprezentanţi ai agenţilor economici  
• Participarea elevilor la concursuri şcolare, 
Concursul național de competențe în silvicultură, 
Concursul european de silvicultură, Concursul 
”Tinerii în pădurile Europei”, etc.). 
     • Organizarea simulării examenelor finale de 
absolvire  
• Monitorizarea absolvenţilor 

 
 
 
 
 
 
 
Premii la concursurile 
şcolare 

 
 
 
 
Decembrie 
2018 
 
Aprilie 2019 

didactice 
diriginţi 

de muncă 
-calitatea 
managementului 
Factori cu 
influenţă 
pozitivă: 
- participarea 
cadrelor didactice 
la cursuri de 
formare  

3. Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de 
informare, orientare şi consiliere privind 
cariera 
    • Consilierea elevilor pentru buna orientare 
privind cariera, în scopul responsabilizării  
elevului privind propria formare şi atingerii 
performanţelor profesionale  
     • Participarea elevilor la simularea unor 
interviuri în vederea angajării 
     • Participarea elevilor la târguri de job-uri 
(„Bursa locurilor de muncă”) la care să fi prezenţi 
reprezentanţi ai agenţilor economici 
    • Asigurarea unei baze de date care să cuprindă 
situaţia locurilor de muncă vacante şi documentele 
necesare angajării 
• Participare elevilor de la fiecare profil   la 
programe de formare practică prin intermediul 
proiectelor europene 

 
 
 
90% dintre absolvenţi 
vor fi pregătiţi pentru o 
survolare activă a pieţei 
forţei de muncă 
 
Inserţia a minim 70 % 
dintre absolvenţi pe piaţa 
muncii 
 
Participarea a cel puţin 5 
% dintre elevii de la 
fiecare profil   la 
programe de formare 
practică prin intermediul 
proiectelor europene 

 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
Începând cu 
anul 2018 
 
 
 

 
 
Echipa 
managerială 
 
Consilier 
educativ 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
Cadrele 
didactice 
Responsabil 
Comisie 
parteneriate şi 
proiecte 
europene 

- gradul de  
interes al elevilor 
pentru propria 
formare 
 
- consilierea de 
către diriginţi 
 
-integrarea 
tinerilor pe piaţa 
forţei de muncă 
europeană prin 
formarea 
profesională a lor 
la standarde 
europene 
 

 
 
Agenţii economici 
parteneri  
ANPCDEFP 
(AgentiaNationala 
pentru Programe 
Comunitare in 
Domeniul 
Educatiei si 
Formarii 
Profesionale) 
Scoli partenere din 
Europa, Agenţii şi 
ONG-uri cu scop 
de formare 
educaţională şi 
profesională 
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3.10 PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE CENTRATĂ PE ELEV 
 
OBIECTIVE 
• Eficientizarea  procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ, prin încurajarea implicării active a elevilor în propria formare 
 • Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor 
 • Responsabilizarea elevilor privind propria formare 
 • Promovarea învăţării incluzive 
            • Introducerea de metode și instrumente noi de învățare adaptate cerințelor europene de formare personală a elevului 
Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate aşteptate Dovezi Termen de 
realizare 
 

Persoana/ 
persoane 
care răspund 

Factori de  
influenţă 

1. Proiectarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor de 
învăţare, cu implicarea activă a 
elevilor în propriul proces de 
formare – învăţare centrată pe 
elev  
 
- desemnarea unui Coordonator 
pentru activităţi de învăţare 
centrate pe elev 
- organizarea unor cursuri de 
formare,  în colaborare cu Casa 
Corpului Didactic,  pentru 
diseminarea informaţiilor privind 
învăţarea centrată pe elev 
- identificarea stilurilor de învăţare 
ale elevilor fiecărei clase şi 
stabilirea stilului dominant al clasei 

- 80 % din personalul didactic 
participă la cursuri organizate pe 
metode active de învăţare 
- 100% dintre elevi completează 
chestionare pentru determinarea 
stilului de învăţare  
- înţelegerea de către elevi a 
modulului care îi ajută să înveţe cel 
mai bine   
- transformarea procesului învăţării 
într-unul activ, antrenant şi atractiv 
pentru elevi  
- lecţii cu activităţi centrate pe elev 
- participarea activă şi eficientă  a 
elevilor la lecţii 
- petrecerea în mod plăcut şi cu 
succes a timpului la şcoală 
- responsabilizarea elevilor asupra 
propriei formări 

- planificări ale activităţilor 
didactice, proiecte de lecţii 
cu activităţi centrate pe 
elev 
- chestionare pentru 
determinarea stilului de 
învăţare 
- formulare pentru planul 
de lecţie 
- formular pentru analiza 
propriilor practici 
- formular pentru tema de 
lucru 
- adeverinţe ale cadrelor 
didactice, prin care se 
atestă participarea la 
cursuri de formare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octombrie 
2018 
 
 

Echipa 
managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
Cadrele 
didactice care 
au participat la 
cursuri de 
formare 
privind 
învăţarea 
centrată pe 
elev  
 
Cadrele 
didactice 

- disponibilitatea 
cadrelor didactice 
de a desfăşura 
lecţii cu activităţi 
centrate pe elev 
- gradul de 
implicare şi 
antrenare a elevilor 
pentru participarea 
la lecţii 
- interesul 
manifestat de elevi 
pentru propria 
formare 

Organizarea sistemului educațional 
intern folosind principii de educație 
europene în vederea integrării 
tinerilor pe piața de muncă  
Introducerea de manuale și 

Introducerea a cel puțin 4 manuale 
elctronice în viitorii 5 ani; 
 
Implicarea a cel puțin 20% dintre 
elevi în proiecte naționale și 

Manuale electronice, 
 
 
Formulare de proiecte 
europene aplicate de 

2018-2020 
 
2020-2022 

Comisia de 
proiecte și 
parteneriate 
europene 
 

Dinamica educației 
în context 
european 
Formarea 
personală și 
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auxiliare electronice, necesare 
elevilor școlii pentru facilitarea 
accesului la informații în funcție de 
nevoile personale ale acestora; 
Formarea unui spirit de echipa prin 
implicarea în proiecte educaționale, 
naționale și europene; 
Exersarea competențelor 
lingvistice ale elevilor prin 
participarea elevilor la proiecte 
europene 

europene; 
 
Participarea elevilor la examene de 
competențe lingvistice și digitale; 
 
 
 

instituție, 
Certificate lingvistice, 
digitale obținute de elevi 
 
 

 
Responsabilii 
de catedre, 
Echipa 
managerială 

profesională a 
elevilor în context 
european, 
 
 
Necesitatea 
îmbunătățirii 
competențelor de 
comunicare între 
elevii din Europa 
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- stabilirea strategiilor de învăţare, 
care corespund cel mai bine 
stilurilor individuale de învăţare ale 
elevilor 
- întocmirea proiectelor de lecţii cu 
activităţi centrate pe elev 
- pregătirea spaţiului şi a 
materialelor de învăţare 
- organizarea şi desfăşurarea de 
lecţii cu activităţi de învăţare 
centrate pe elev la toate clasele, cu 
sarcini diferite de învăţare pentru 
cele trei stiluri de învăţare: vizual, 
auditiv şi practic 
- utilizarea metodelor active în 
procesul învăţării: lucrul în grupuri 
mici şi perechi, jocul de rol, studiul 
de caz, brainstormingul 
- aplicarea metodelor alternative 
pentru evaluare: autoevaluarea,  
proiectul individual şi în grup, 
portofoliul 
- evaluarea eficienţei utilizării 
strategiilor didactice adecvate 
stilurilor individuale de învăţare 
- desfăşurarea lecţiilor în sistem 
AEL 

- 90% dintre cadrele didactice 
aplică metodele active de învăţare 
- situaţii de învăţare în care elevii 
se vor simţi în largul lor şi vor avea 
încredere în strategia didactică 
folosită de profesor 
- abilităţi cheie dezvoltate la elevi 
şi competenţe tehnice dobândite de 
către aceştia, corespunzător 
Standardelor de Pregătire 
Profesionale 
- dezvoltarea la elevi a stilului 
preferat de învăţare 
- găsirea celei mai potrivite căi de a 
învăţa 
- creşterea eficienţei  învăţării  
 

- proiecte de lecţii cu 
activităţi centrate pe elev, 
cu sarcini diferenţiate pe 
stilurile individuale de 
învăţare ale elevilor 
- materiale şi resurse de 
învăţare adecvate stilurilor 
de învăţare ale elevilor: 
fişe de documentare, fişe 
de lucru, teste, fişe de 
evaluare, fişe de observare, 
proiecte şi miniproiecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent  

Director 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
Cadrele 
didactice 
 
Cadrele 
didactice care 
au participat la 
cursuri de 
formare 
privind 
învăţarea 
centrată pe 
elev   
 

- disponibilitatea 
cadrelor didactice 
pentru aplicarea 
strategiilor 
didactice care să 
corespundă  
stilurilor 
individuale de 
învăţare aleelevilor 
 
Factori cu 
influenţă pozitivă: 
- participarea 
cadrelor didactice 
la cursuri  de 
formare  

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate aşteptate Dovezi Termen de 
realizare 

Persoana/ 
persoane 
care răspund 

Factori de  
influenţă 

2. Construirea unui mediu de 
învăţare accesibil pentru toţi 
elevii, cu asigurarea de şanse 
egale  
 

 
 
 
- îmbunătăţirea performanţelor de 
învăţare 

- programe de învăţare 
individuale care să 
asigure progresul şi 
învăţarea 
- programe de învăţare 

 
 
 
 
 

Director 
 
 
 
Responsabilii 
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• asigurarea condiţiilor egale de 
acces la programele de învăţare 
pentru toţi elevii şi sprijinirea 
acestora pentru propria formare 
- identificarea elevilor cu un nivel 
scăzut de pregătire 
- asigurarea sprijinului specializat 
pentru învăţare: personal didactic 
bine pregătit 
•  adecvarea mediului de învăţare, 
nevoilor individuale ale elevilor 
     - asigurarea unui mediu fizic 
potrivit pentru învăţare: săli de 
clasă, cabinete de specialitate, 
ateliere-şcoală, bibliotecă ş.a. 
 

 
- toţi elevii identificaţi având un 
nivel scăzut de pregătire vor 
beneficia de programe speciale de 
pregătire 
- progres în pregătire 
 
 

pentru elevii care 
participă la concursuri 
şcolare 
 

 
 
Permanent 

comisiilor 
metodice 
 
Cadrele 
didactice 
 
Cadrele 
didactice care 
au participat la 
cursuri de 
formare 
privind 
învăţarea 
centrată pe 
elev  
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3.11 PLAN OPERAŢIONAL PENTRU REŢELELE DE COLABORARE ÎNTRE ŞCOLI LA NIVEL EXTERN (principalii parteneri externi) 
 
CONTEXT:  
 Reţelele de colaborare externă implică parteneri din afara sistemului de învăţământ, şcolii revenindu-i sarcina de a aborda sistematic, diversificat şi mai 
agresiv relatiile de colaborare cu aceştia. Relaţiile de colaborare din această reţea sunt benefice pentru ambele părţi implicate in proces. Dezvoltarea de către 
şcoală a unei reţele elaborate şi echilibrate de colaborare la nivel extern reduce acesteia riscul unei inserţii scăzute (socială şi pe piaţa muncii) a absolvenţilor. 
Deoarece şcoala este cea care generează mai mult interes faţă de viaţa şcolară şi faţă de potenţialul elevilor, ei îi revine rolul de a invita părţile interesate în 
această reţea. Ca şi la reţelele interne de colaborare, reţelele stabilite la nivel extern contribuie la asigurarea calităţii actului educativ.  
 
OBIECTIVE: 
Realizarea educaţiei bazată pe cerere; 
Creşterea şanselor absolvenţilor de a se integra socio – profesional şi dezvoltarea capacităţii de a învăţa permanent; 
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate aşteptate Termen de 
realizare 

Persoana/persoane 
care răspund 

Parteneri 

1. Stabilirea unor acţiuni comune partenerilor din 
reţea 
- Stabilirea echipei de implementare a planului operaţional 
pentru reţelele de colaborare între şcoli la nivel extern; 
- Semnarea contractelor de colaborare între partenerii 
reţelei; 
- Întocmirea programului de desfăşurare a activităţilor, 
responsabilităţi, termene; 
- Crearea condiţiilor pentru obţinerea unui feed-back de 
calitate. 

 
 
Întocmirea planului 
managerial al reţelei 

 
 
Octombrie 
2018 

 
 
Echipa managerială 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Reprezentanţi ai 
agenţilor economici 
 

Ocolul Silvic Gurghiu 
Ocolul Silvic Fâncel 
 

2. Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de 
dezvoltare economice şi sociale la nivel local şi la 
nevoile de dezvoltare personală şi profesională a 
elevilor 
identificarea agenţilor economici şi a potenţialului 
acestora, în strânsă legătură cu domeniile de pregătire 
profesională ale şcolii; 
formarea la elevi de abilităţi  şi competenţe creative cerute 
pe piaţa forţei de muncă; 
stimularea învăţării active; 

 
 
 
Cifră de şcolarizare 
aprobată şi realizată 
 
 
 
95 % din absolvenţi sunt 
mobili şi adaptabili la 

 
 
 
01.10.2018 
 
 
 
Permanent 
 
Permanent 

Director 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 
 
Cadrele didactice 
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stabilirea cifrei de şcolarizare în acord cu cererea de 
calificări de pe piaţa muncii; 

cerinţele pieţei muncii 15.01.2019 

Asigurarea transparenţei în formarea profesională 
realizarea  CDŞ-urilor şi CDL-urilor în acord cu nevoile şi 
aşteptările agenţilor economici parteneri; 
consultarea elevilor şi a părinţilor în alegerea disciplinelor 
opţionale 
desfăşurarea activităţilor de instruire  practică “acasă” la 
potenţialul angajator (parţial sau total) 

 
 
 

01.10.2019 Director 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 
 
Cadrele didactice 

ISJ MUREȘ 
Agenţi economici  
Comitetul de părinţi 

Consiliere, orientare şcolară şi profesională şi 
dezvoltarea spiritului antreprenorial 
Stabilirea nivelului de cunoştinţe, dezvoltare şi maturizare 
personală atins de elevi la finalul clasei a VIII-a ca bază a 
dezvoltării ulterioare; 
Dezvoltarea atitudinilor şi competenţelor necesare pentru a 
face faţă schimbărilor viitoare pe plan personal şi 
profesional; 
Asigurarea accesului echitabil la oferta educaţională a 
elevilor, indiferent de ruta de formare profesională aleasă; 
Proiectarea de către elevi a planurilor individuale de 
dezvoltare pentru continuarea studiilor sau inserţia 
profesională; 
Realizarea unei baze de date ce poate fi accesată de elevi 
privind schimbările sociale, economice, politice, şi 
tehnologice în stilul de viaţă şi tipurile de profesii de pe 
piaţa muncii; 
Participarea elevilor de la fiecare profil   la programe de 
formare practică prin intermediul proiectelor europene 
Participarea elevilor la târguri de locuri de muncă. 

 
 
 
Minim 70% din 
absolvenţi sunt inseraţi 
cu succes pe piaţa muncii  

 
 
Septembrie 
2018 
 
 
Permanent 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
Noiembrie 
2018 
 
Conform 
planificării 

 
 
Echipa managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Consilierul educativ 
Psihologul şcolar al 
municipiului 
Responsabil proiecte 
şi parteneriate 
europene din şcoală 
Cadrele didactice 

 
 
 
ISJ MUREȘ 
Agenţi economici  
AJOFM 
Comitetul de părinţi 
ANPCDEFP (Agentia 
Nationala pentru 
Programe Comunitare 
in Domeniul Educatiei 
si Formarii 
Profesionale) 
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3.12 PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC 
 
 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Persoane responsabile Parteneri Cost  Sursa de 
finanțare 

Perfecţionare prin 
obţinere definitivat şi 
grade didactice 

Număr de cadre 
didactice cu 
definitivat şi grade 
didactice 

An şcolar Responsabil cu 
perfecţionarea 

I Ş.J. MUREȘ 
Universităţi de 
profil 

  

Activităţi metodice în 
cadrul catedrei 

Număr de cadre 
didactice implicate 
activ 

Lunar Responsabil comisie 
metodică 

Comisiile 
metodice din 
şcoală 

  

Activităţi metodice în 
cadrul comisiilor 
metodice la nivel 
judeţean 

Număr de cadre 
didactice implicate 
activ 

Semestrial Responsabil cerc 
pedagogic 

I Ş.J. MUREȘ 
 CCD-MUREȘ 

  

Participare pe 
discipline la 
Consfătuirile anuale şi 
Cercuri pedagogice 
semestriale 

Număr de cadre 
didactice implicate 
activ 

Semestrial Responsabil cerc 
pedagogic 

I.Ş.J. MUREȘ 
C.C.D. MUREȘ 

  

Participarea la stagii 
de formare europeană 
pentru cadrele 
didactice ale liceului 
prin intermediul 
accesării de proiecte 
cu finanţare 
europeană 

Număr de cadre 
didactice cu 
implicare în 
aplicarea metodelor 
de predare-învăţare-
evaluare. 

2018-2019 
2018-2020 

Responsabil Comisia 
pentru parteneriate şi 
proiecte europene şi 
şefii de catedră 

Instituţii de 
educaţie din 
Europa, 
Asociaţii, ONG-
uri cu obiect de 
formare 
educaţională 
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3.13 PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ACTIVITĂŢILE DE DEZVOLTARE A MANAGEMENTULUI ŞCOLAR 
  
OBIECTIVE 
 
Organizarea activităţilor la nivelul structurilor funcţionale  din şcoală 
Creşterea profesionalismului personalului 
Eficientizarea relaţionării şi comunicării la nivelul întregii unităţi  
 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  
care răspund 

 
Dovezi 

1. Realizarea organigramei 
2. Distribuirea sarcinilor şi realizarea fişei posturilor 
pentru directorii adjuncţi 
3. Stabilirea componeneţei Consiliului de administraţie 
şi distribuirea sarcinilor 
4.Stabilirea comisiilor şi comitetelor ce vor funcţiona la 
nivelul şcolii în anul şcolar 2018-2019 
5. Numirea prin decizie a responsabililor 
departamentelor şi comisiilor 
6. Stabilirea atribuţiilor din fişa postului pentru 
responsabilii departamentelor, comisiilor şi comitetelor 
7.Participarea personalului didactic şi nedidactic la 
cursuri de formare 
 

septembrie 
2018 
septembrie 
2018 
 
septembrie 
2018 
 
 
 
 
permanent 

Directorul 
 
 
Directorul 
 
Echipa 
managerială 
Consiliul de 
administraţie 
 
 
Echipa 
managerială 
 

Document 
Procese verbale 
ale şedinţelor 
Consiliului de 
Administraţie 
 
Decizii  

 

 


