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Partea 1 – CONTEXT
1.1. FORMULAREA SCOPULUI/MISIUNII

SCOPUL
Planul de acţiune al şcolii face parte din sistemul de asigurare al calităţii, el este un mijloc de
comunicare între şcoală şi principalii săi parteneri, reflectând nivelul de performanta al şcolii.
MISIUNEA ŞCOLII:
“Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc va asigura tuturor elevilor parcursuri individuale care să le permită o
autocunoaştere a propriilor resurse şi aptitudini, iar prin aceasta o integrare socio-profesională
corespunzătoare aspiraţiilor personale şi comenzii sociale, promovând valorile democraţiei,
responsabilităţii, toleranţei, respectului faţă de oameni şi de instituţiile statului. Şcoala va urmări
descoperirea talentelor, dezvoltarea competenţelor şi îndrumarea elevilor spre domeniile corespunzătoare
şi înclinaţiilor şi capacităţilor fiecăruia.
Misiunea şcolii va fi asigurarea pentru toţi elevii a unui nivel de pregătire comparabil cu cel
european, care să le permită integrarea, cu şanse egale, în viaţa economico-socială a Europei unite. „
Politica de şcolarizare a fost de a găsi acele domenii care au nevoie de forţă de muncă pentru a
nu produce şomeri cu diplomă.

1.2 PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII
1.2.1. Cadrul geografic
Situat la 11 km de orasul Jibou, Surduc este un sat în judeţul Sălaj, Transilvania, România. Este
reşedinţa comunei Surduc.

Atestare documentară: 1544 Nahzywrdok, 1625 Nagi Szendok, 1630 Nagz-Szurduk, 1733
Szurduk, 1850 Szurdok, 1854 Szurduk, 1930 Surduc, 1966 Surduc.
Configuraţia morfologică a locului în care este aşezată astăzi localitatea justifică denumirea de:
trecătoare, loc de acces, defileu, deoarece pe aici se putea trece spre est sau vest prin defileul Văii
Someşului şi totodată, din acest loc se pătrundea pe Valea Gârboului, Poiana Onţii şi în fine, pe
Valea Solonei, înspre Solona, Teştioara şi Văleni.

În diferite anale şi arhive se pomeneşte de satul Surduc pentru prima dată în anul 1544 sub
numele de „Naghzurdoc”. Se presupune că zona aceasta a Transilvaniei era condusă de un anumit
baron, care şi-a stabilit reşedinţa în partea de nord-vest a satului Surduc (zonă denumită azi Bărc).
Numele satului este cuvânt de origine slavonă surdec, însemnând „cot”. Având în vedere că
Someşul face cea mai mare cotitură în cursul sau în dreptul satului Surduc, numele este justificat.
Teritoriul ocupat de localitatea Surduc se desfăşoară în partea de nord-vest a României, în
cuprinsul judeţului Sălaj. Întreaga comună înglobează 7 sate şi anume: Surduc (Szurdok), Brâglez
(Tótszállás), Cristolţel (Kiskeresztes), Solona (Szalonnapatak), Teştioara (Kőszénbányatelep),
Tihău (Tihó) şi Turbuţa (Turbóca).

Satul Surduc ocupă o poziţie central-estică în cadrul judeţului Sălaj, la contactul a patru unităţi
de relief importante: Culoarul Someşului, Dealurile Şimişna - Gârbou, Depresiunea Almaş - Agrij
şi Culmea Prisnelului.
Întreaga comună este drenată, în partea de vest şi nord-vest, de râul Someş şi pârâuri ce izvorăsc
din acesta (Valea Gârboului, Valea Solonei, Valea Almaşului, Valea Teştioarei, Valea
Cristolţelului ş.a.).
Din punct de vedere al numărului de locuitori, satul Surduc, împreună cu satele adiacente, se
caracterizează prin faptul că este un sat de mărime mijlocie şi că aici se întreprind câteva funcţii
economice vitale zonei de est a judeţului Sălaj.

Numărul populaţiei

La recensământul populaţiei din 18 martie 2002 populaţia comunei Surduc se cifra la 4.096
locuitori, situându-se pe locul 6 între comunele judeţului Sălaj.
Grupând populaţia pe localităţile componente ale comunei situaţia se prezintă astfel:
Sat
Populaţia rezidentă la nivelul anului 2002 Procentul din totalul populaţiei
Surduc

1.437 loc.

34%

Tihău

1.080 loc.

27%

Cristolţel 460 loc.

11%

Turbuţa

378 loc.

9%

Brâglez

353 loc.

9%

Solona

288 loc.

7%

Teştioara 100 loc.

2%

1.2.2. Scurt istoric
Primele informaţii despre învăţământul în limba română datează din anul 1860, acesta
desfăşurându-se în cadrul şcolii confesionale.
În anul 1900 s-a construit localul şcolii de stat constând din două cladiri de cărămidă cu 3 săli
de clasă şi locuinţă pentru director. Până în 1919 aici a funcţionat şcoala de stat în limba maghiară.
În primăvara anului 1959 începe construirea unui local şcoală prin contribuţia în bani şi muncă
a locuitorilor satului Surduc (corpul vechi de clădiri din actualul complex şcolar Surduc).
La data de 8 noiembrie 1961 se dă în folosinţă corpul vechi de clădire cu 8 săli de clasă , 4 săli
de recreaţie spaţioase şi alte 5 încăperi anexe.
În anul 1989 se dă în folosinţă cel de-al doilea corp de clădire care cuprindea 8 săli de clasă şi
un laborator.
În perioada 1949-1997 în cadrul şcolii a existat un internat şi o cantină care asigurau cazarea şi
masa pentru elevii proveniţi din zonele limitrofe.
De-a lungul anilor în cadrul şcolii au funcţionat clase primare, gimnaziale şi liceale , atât cursuri
de zi , cât şi, seral şi fără frecvenţă.
După anul 1990 şcoala noastră a fost printre primele şcoli care au trecut la desfăşurarea
învăţământului de ucenici, ceea ce ne-a permis să acumulăm o experienţă bogată în domeniul pregătirii
profesionale în domeniul mecanic şi textil.
Cu toate că din punct de vedere economic s-a înregistrat o scădere a activităţii inchizându-se
unele activităţi din indrustia extractivă ( carbune, caolin, etc), perioada actuală converge cu reluarea
stabilităţii populaţiei în localitate datorită aparitiei altor activităţi economice în comună, un mare număr
de tineri stabilindu-se şi întemeindu-şi familii pe teritoriul acesteia. Aceasta se datoreşte faptului că la
nivelul comunei Surduc funcţionează o bază economică reprezentată de: 1 fabrică de pâine, o fabrică de
mobilă SC ,,Valenest”, o fabrică de prelucrare piatră naturală şi software SC ,,Indagrocom”,atelier de
tâmplărie de aluminiu,etc. .
Datorită acestor evoluţii generale, mai ales sub aspect demografic şi social în Surduc există
şanse reale pentru consolidarea şi dezvoltarea unităţii de învăţământ existente. Astfel, actualmente, faţă
de realitatea altor comunităţi rurale învecinate , în cadrul cărora se înregistrează restrângerea populaţiei
cu vârstă şcolară, la şcoala noastră funcţionează-în ultimii ani, un singur rând de clase aferente ciclului
primar, câte doua clase paralele la ciclul gimnazial, câte o clasa la nivel liceal- curs zi (IX, X,XI,XII), o
clasă X, XII, XIII şi doua XIV la cursurile serale cu perspectiva creşterii numărului de clase odată cu
comasarea şcolilor gimnaziale din zonă.
În cadrul Liceului Tehnologic Nr.1 Surduc începând din anul şcolar 2010-2011 funcţionează :
• grădiniţe în: Surduc, Tihău, Brîglez şi Cristolţel;
• învățământ primar, gimnazial;
• școală profesională cu durata de 3 ani;
• liceu seral
.

1.2.3. Finalităţi la absolvirea şcolii
Ca instituţie şcolară ce se doreşte tot mai mult să fie implicată în viaţa comunităţii locale, fără
de care este greu de crezut că se poate supravieţui, dorim să venim în sprijinul actualilor şi viitorilor
noştri parteneri – părinţi, elevi, comunitate locală, cu o prezentare a ceea ce vor deveni absolvenţii noştri,
la terminarea şcolii.
Învăţământ liceal
A. Cursuri învăţământ seral ruta directă şi ruta progresivă – profil tehnic, specializarea:
tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
⇒ durata studiilor – 5 ani ;
⇒ absolvire cu examen de bacalaureat;

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

absolvire cu examen de atestare profesională în domeniu;
posibilitatea continuării studiilor în învăţământul postliceal tehnic;
posibilitatea continuării studiilor în învăţământul universitar;
cursuri obligatorii de tehnologii asistate de calculator în fiecare an de studiu;
studiul a două limbi străine (limba franceză şi engleză);
posibilitatea încadrării directe în muncă, pe baza certificatului profesional, fără a
mai fi necesară promovarea altor cursuri de calificare de scurtă sau lungă durată.

1.2.4. Exigențele calificărilor oferite
Una din priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar este acela de creştere
a capacităţii de ocupare a forţei de muncă, precum şi combaterea excluderii sociale.
Exigenţele se vor concretiza prin:
 Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de dezvoltare durabilă, integrată,
economică şi socială, la nivel local, judeţean, regional şi naţional, precum şi la nevoile
de dezvoltare personală şi profesională a elevilor.
 Proiectarea şi elaborarea metodologiilor de examinare, evaluare şi certificare a
competentelor profesionale dobândite.
 Întărirea mecanismelor de asigurare a calităţii procesului de pregătire profesională prin
învăţământul profesional şi tehnic, în vederea creşterii şanselor de integrare socioprofesională şi a dezvoltării capacităţilor de învăţare permanentă.
 Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţilor de învăţământ din
perspectiva parteneriatului social şi spiritului antreprenorial.
 Asigurarea transparenţei formării profesionale iniţiale.
Noile calificări oferă elevilor o gamă de abilităţi, cunoştinţe şi capacităţi de înţelegere în cadrul
unor contexte bine structurate prin intermediul unor activităţi de instruire şi învăţare practică atât în
cadrul formal al şcolii cât şi la agentul economic.
Pâna la sfârșitul anului 2026, Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc va fi recunoscut pe plan naţional
pentru:
o calitatea şi finalitatea pregătirii profesionale;
o absolventul şcolii, profesionist şi cetăţean european, bun cunoscător al limbajului
informatic, al unei limbi de circulatie internaţională;
o înalta calitate a educaţiei şi a procesului de predare învăţare focalizat pe elev(elevul în
centrul procesului de educaţie şi instruire);
o puternica motivaţie, angajare şi pregătire profesională a corpului profesoral şi al elevilor;
o participare prin educaţie şi instruire la dezvoltarea durabila a comunităţii locale;
o experienţa educaţională de marcă (deosebită) oferită pentru mediul local şi naţional;
o climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor, cât şi elevilor;
o contribuţie specifică, diversă şi semnificativă la oferta educaţională a comunei Surduc şi
localităţile limitrofe;
o resursele materiale la nivelul cerinţelor şi tehnicii actuale;
o responsabilitatea acţiunilor personalului didactic şi ale elevilor;
o cunoaşterea şi implementarea politicii Uniunii Europene;
o managementul performant;
o responsabilizarea părinţilor elevilor faţă de actul educaţional;
o creşterea cuantumului resurselor financiare atrase;
o promovarea şi susţinerea activităţii de educaţiei fizică şi sport de performanţă;
o cultivarea unui comportament tolerant, democratic;
o stimularea încrederii în sine, în puterea individului de a imagina, de a crea şi de a lucra în
echipa;
o promovarea modelelor de gândire inteligente, creatoare şi strategice.
Misiunea Liceului Tehnologic Nr.1 Surduc este: să asigure tuturor elevilor condiţiile necesare
dezvoltării capacităţilor de integrare şi adaptare la o societate într-o continuă schimbare.

Şcoala noastră şi-a propus ca în următorii ani, printr-o ofertă curriculară adecvată necesităţilor
comunităţii locale şi a pieţei muncii, să ofere tinerilor din zonă o posibilitate reală de a-şi continua
studiile într-un domeniu util şi cu reale şanse de reuşită profesională.
Astfel, conducerea liceului, de comun acord cu întregul colectiv de cadre didactice, a hotărât ca
accentul în pregătirea elevilor să fie pus pe acele specialităţi şi opţionale, care să satisfacă în cea mai
mare măsură o astfel de opţiune strategică şi viziune de dezvoltare a unităţii şcolare.
În acest sens, oferta de discipline opţionale va creşte considerabil şi va fi oferită în timp util
colectivului de elevi, pentru ca aceştia, împreună cu părinţii să aleagă acel opţional, care să le satisfacă
înclinaţiile şi dorinţa de educaţie.
În elaborarea curriculum-ului educaţional, se va urmări încadrarea cu personal didactic calificat,
care va fi stimulat să participe la oferta de discipline opţionale în număr cât mai mare şi la asigurarea
necesarului de materiale didactice impus de oferta educaţională.
Politica managerială se va îndrepta cu precădere spre realizarea următoarelor obiective:
- creşterea calităţii actului educaţional;
- întărirea ordinii şi disciplinei în şcoală, pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ;
- atragerea de fonduri extrabugetare cât mai mari;
- alcătuirea unei imagini cât mai atrăgătoare a unităţii şcolare prin mijloace variate şi moderne,
care să participe activ la îmbunătăţirea efectivelor de elevi la toate nivelele de învăţământ, la
îmbunătăţirea relaţiei cu comunitatea locală, printr-o colaborare sinceră şi cointeresată în
creşterea calităţii actului educaţional, la întărirea legăturii şcoală-familie ca factor principal
în obţinerea de rezultate pozitive la finele ciclului de învăţământ;
- reducerea ratei abandonului şcolar, prin atragerea spre şcoală a copiilor din toate categoriile
sociale, cu mijloace adecvate vârstei şi înclinaţiilor lor.
Vom urmări o colaborare directă cu toate cultele religioase din localitate, ca factor de sprijin în
atragerea copiilor spre şcoală, de convingere a părinţilor că nici un efort nu este prea mare, când la mijloc
este educaţia propriului copil.
Nu va fi neglijată nici colaborarea cu celelalte instituţii ale statului, de la nivelul comunităţii
locale şi judeţene, Poliţia, Direcţia de Ocrotire a Minorilor, cabinetul medical din localitate, care, prin
autoritatea lor, pot sprijini buna desfăşurare a actului educaţional din şcoala noastră.
Școala a încheiat la începutul anului școlar convenții de colaborare pentru desfășurarea stagiilor
de practică cu mai mulți agenți economici din localitate și zonă.

1.3. ANALIZA REZULTATELOR ŞI EVOLUŢIILOR DIN ANII 2007-2020














Realizarea planului de şcolarizare în proporţie de 100%;
Construirea unei clădiri noi, cu ateliere, grup sanitar şi alte utilităţi, precum dotarea ei cu
echipamente la nivel european
Dotarea şcolii cu tehnică modernă – copiatoare, telefon –fax, videorecorder, cameră video,
cameră foto ;
Dotarea unui laborator de informatică cu 25 calculatoare, videoproiector, imprimantă color,
etc.
Dotarea sălilor de clasă cu videoproiectorare, laptop, acces internet, etc.
Realizarea unui centru de documentare şi informatizare modern accesibil cadrelor didactice
şi elevilor
Optimizarea procesului de învăţare la fizică, chimie, geografie, istorie, biologie, discipline
de specialitate prin achiziţionarea de material didactic corespunzător;
Elaborarea de programe şi suporturi de curs pentru CDS şi CDL;
Colaborarea cu părinţii, cu poliţia şi jandarmii pentru evitarea absenteismului şi abandonului
şcolar;
Crearea de fonduri extrabugetare;
Rezultatele obţinute la Evaluarea Natională au fost mulţumitoare;
Promovabilitatea de 100% la examenele de certificare a competențelor nivel 4 pentru
absolvenţii liceului învăţământ seral.
Obținerea premiului I la Olimpiada judeţeană de istorie şi mențiune la faza naţională.

1.4. CONTEXTUL NAŢIONAL

Asumarea de către Guvernul României a obligaţiilor şi obiectivelor strategice pentru sistemele
educaţionale şi de formare profesională, stabilite de Comisia Europeană, în cadrul Consiliului European de la
Barcelona, precum şi deciziile adoptate la nivel european în cadrul „procesului Bologna” au determinat accelerarea
procesului de reformă a sistemului educaţional românesc şi totodată restructurarea acestuia. La nivel naţional au
fost stabilite următoarele priorităţi:
ϖ Învăţarea centrată pe elev
ϖ Parteneriatul cu întreprinderile
ϖ Dezvoltare de curriculum
ϖ Dezvoltare de standarde
ϖ Formarea continuă a personalului
ϖ Asigurarea calităţii
ϖ Orientarea şi consilierea
ϖ Sistemul informaţional
ϖ Modernizarea bazei materiale
ϖ Managementul educaţional
ϖ Utilizarea tehnologiei informatice în predare ϖ Integrarea elevilor cu nevoi speciale
ϖ Formarea continuă a adulţilor
ϖ Integrarea europeană

1.5. PRIORITĂŢI NAŢIONALE

Politicile Ministerului Educaţiei și Cercetării se concentrează pe următoarele priorităţi
strategice :
1. Realizarea echităţii în educaţie.
2. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor cheie.
3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a
elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale
4. Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul
social, economic şi cultural
5. Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale; învăţarea
permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaţionale
6. Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare precum şi a serviciilor educaţionale
Structura sistemului educaţional în învăţământul profesional şi tehnic este organizată pe două
rute :
 ruta directă-liceu-filieră tehnologică: ciclul inferior şi ciclul superior 2+2 ani
 continurea studiilor pentru profesională: obținerea certificatului de competență profesională
Nivel 3, continuarea studiilor la seral sau învățământ de zi.
Sistemul permite mobilitatea orizontală şi verticală între parcursurile de învăţare din cadrul
sistemului de educaţie şi formare profesională.
Formarea profesională prin învăţământul profesional şi tehnic are la bază Standardele de
Pregătire Profesională care cuprind unităţi de competenţă grupate în următoarele categorii:
 unităţi de competenţă cheie – comune tuturor domeniilor de calificare, competenţe generale
şi personale de care este nevoie la locul de muncă şi în viaţa de zi cu zi;
 unităţi de competenţă tehnice generale – specifice unui domeniu de calificare, competenţe
care constituie baza pentru competenţele specializate;
 unităţi de competenţa tehnice specializate – specifice unei calificări.
Sistemul de învăţământ tehnic şi profesional din România se află într-un proces de reformă
continuă, care a fost iniţiat în 1996 cu sprijinul programului Phare VET RO 9405. În prezent proiectele
dezvoltate în cadrul învăţământului profesional şi tehnic beneficiază de asistenţă din partea UE prin
programul multianual Phare componenta TVET atât pentru infrastructura şcolara cât şi pentru dezvoltare
instituţională, de care din judeţul Sălaj beneficiază 3 şcoli începând cu Programul Phare 2003, 3 şcoli
selectate pentru Programul Phare 2004.

Prin Programul Naţional de Reforme adoptat de Guvernul României în 2007 se precizează
necesitatea dezvoltării învăţământului profesional şi tehnic ca obiectiv major al strategiei postaderare. Se
va urmări cu precădere :
 creşterea atractivităţii învăţământului tehnic şi profesional şi dezvoltării capacităţii de
adaptare, de răspuns la cerinţele sectoriale şi regionale, astfel încât să poată asigura atât
profesionalizarea absolvenţilor în vederea integrării pe piaţa muncii cât şi posibilitatea
continuării educaţiei
 redefinirea conţinutului şi finalităţii învăţării astfel încât absolvenţii să dispună de
competenţele cheie şi tehnice solicitate de angajatori ca răspuns la nevoile de adaptare la
cerinţele pieţei muncii
 modernizarea infrastructurii şi dotării unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic
 dezvoltarea practicii în întreprinderi
 adoptarea de strategii locale în domeniul educaţiei pentru asigurarea accesului egal la
educaţie al copiilor romi, ai copiilor cu CES sau a copiilor din comunităţi dezavantajate
socio-economic
 îmbunătăţirea formării profesorilor cu sprijinul acordat din FSE în cadrul POS DRU
2007-2013 şi dezvoltarea de oferte flexibile de formare continuă
 ancorarea în realitatea socială şi în perspectiva de dezvoltare economică a diferitelor zone
geografice prin crearea de campusuri şcolare, unităţi şcolare polifuncţionale apte să devină
unităţi complexe pentru educarea şi pregătirea resursei umane solicitată pe piaţa forţei de
muncă
 pentru educarea tinerilor ca participanţi activi în economia bazată pe cunoaştere şi pentru
stimularea dezvoltării abilităţilor pentru economia digitală sunt prevăzute programe de
informatizare a şcolilor din mediul rural
În urma analizei acestui indicator trebuie avute în vedere pentru perioada următoare următoarele
măsuri:
• deciziile privind planificarea ofertei şi alegerea unui traseu de pregătire în ÎPT trebuie să
fie subordonate finalităţilor (calificări) şi nu invers;
• creşterea atractivităţii sistemului ÎPT (prin calitatea pregătirii, acţiuni de promovare)
• creşterea gradului de adecvare a procesului de formare şi evaluare în raport cu SPP;
• oferirea unor trasee individualizate de pregătire.
Analizând efectivele de elevi din şcolile învecinate din mediul rural, constatăm că acestea îşi desfăşoară
activitatea educaţională cu efective mici de elevi.
Ţinând cont şi de faptul că numărul de absolvenţi de clasa a VIII-a din localităţile de unde
aceste şcoli au elevi este în scădere se impune orientarea elevilor spre centrele zonale. Liceul Tehnologic
Nr.1 Surduc pune la dispoziția elevilor un plan de școlarizare conform cerințelor comunității locale.

1.6. PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE REGIONALE ŞI LOCALE
Judeţul Sălaj este aşezat în partea de Nord-Vest a României şi se suprapune pe cea mai mare parte
a zonei de legătura dintre Carpaţii Orientali şi Muntii Apuseni, cunoscută sub denumirea de Platforma
Someşană, care are o suprafaţă de 3864,4 km2, ceea ce reprezintă 1,6% din suprafaţa tării. Se învecinează
cu judeţele Satu Mare şi Maramureş la Nord, Bihor la vest şi Sud-Vest şi Cluj la Sud şi Est.
1.6.1. DATE PRIVIND POPULAȚIA JUDEȚULUI
Populaţia totală la 1 iulie 2011 era de 224384 locuitori, pe o suprafaţă de
3864,4 kmp, densitatea populaţiei fiind de 62,4 loc./ km2. În perioada
următoare se constată o scădere semnificativă a populaţiei de la 1,43 % în 2015
până la 7.94 % în 2020 raportată la anul în curs.

Sursa INS

Numărul locuitorilor
224384

Locuitori / km2
63,95

Populaţia stabilă de la Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor în anul 2011 a fost de 224
384 persoane.
Populaţia după domiciliu la 1 iulie, pe grupe de vârstă, în anul 2012
Localitate/ Mediu
Sălaj
Urban
Rural

Total
224384
88259
136125

La recensământul din 2011, populația stabilă a județului a fost de 224.384 de locuitori, dintre care
88.259 în mediul urban (39,3% din total) și 136.125 în mediul rural (60,7%).
Din această perspectivă, județul Sălaj are una dintre cele mai reduse grade de urbanizare din țară, inclusiv
din cauza numărului mic de orașe și a dimensiunii reduse a acestora.
Față de recensământul din 2002, se remarcă modificări nesemnificative în ceea ce privește gradul de
urbanizare, în condițiile în care populația urbană a scăzut cu 10,2%, iar cea rurală cu 9,1%.
În ultimul deceniu, în evoluția populației municipiului Zalău și a celor trei orașe din județ s-au
înregistrat scăderi după cum urmează:
Municipiu/orașe
Zalău
Șimleu-Silvaniei
Jibou
Cehu-Silvaniei

Populația la
recensământul din
2011
56202
14436
10407
7214

Diferențe (+/-) față de recensământul din
2002
Persoane
%
-6725
-10.7%
-1630
-10,1%
-899
-8,0%
-794
-9,9%

Distribuţia pe sexe (2010)
Localitate/ sexe
Sălaj

Total
224384

Masculin
109194

Feminin
115190

Situaţia demografică relevă de asemenea un procent uşor mai ridicat pentru populaţia de sex feminin în
judeţul Sălaj, diferenţa fiind sub un procent. Acest aspect este important de luat în considerare atât pentru
sistemul de formare profesională cât şi de angajatori.
Structura pe grupe de vârste în judeţul Sălaj la 1 iulie 2015
Dinamica populaţiei pe grupe mari de vârstă în judeţul Sălaj indică tendinţa de îmbătrânire demografică,
caracterizată prin continua scăderea a ponderii efectivelor populaţiei din grupa 0-14 ani, pe fondul
creşterii ponderii populaţiei vârstnice.
Ani/Grupe de vârstă
Total populaţie
0-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-64 ani
peste 65 ani

2010

2011

2012

2013

2014

2015

252707
41384
15582
20524
18203
119184
37830

251594
41106
14924
19947
18026
119688
37903

250735
40798
14492
18863
18360
120023
38199

249774
40478
14283
17528
18884
119981
38620

248794
39980
14022
16558
19221
120145
38868

247782
39447
14104
15254
19566
120197
39214

Structura pe grupe de vârste şi medii rezidenţiale
Din punct de vedere al distribuţiei pe cele două medii rezidenţiale între judeţele regiunii
NV se disting diferenţe notabile: judeţe precum Cluj şi Maramureş au populaţie predominant
în mediul urban, Bihorul este în situaţie de echilibru urban-rural, iar judeţele Bistriţa-Năsăud,
Satu- Mare şi Sălaj au populaţie preponderent în mediul rural.
În ceea ce priveşte distribuţia grupelor de vârstă pe medii rezidenţiale, ponderea populaţiei cu
vârsta 0-14 ani din mediul rural este mai mare cu 2,7% decât cea a populaţiei din mediul urban şi cu
7,5% în cazul populaţiei cu vârste peste 65 ani, în timp ce pentru grupa 15-64 ani, ponderea populaţiei
din mediul urban o devansează cu 10% pe cea a populaţiei din mediul rural (regiunea N-V date pe
2010).
Structura etnică
În judeţul Sălaj pe lângă populaţia de naţionalitate română, mai există şi alte naţionalităţi dintre care
ponderea cea mai mare o are populaţia de naţionalitate maghiară. (Fig.2.3.)
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Cea mai numeroasă minoritate este cea maghiară iar cele mai compacte comunităţi aflânduse în localităţile: Zalău, Cehu-Silvaniei, Șimleu-Silavniei, Sărmăsag şi Crasna.
Minoritatea rromă din judeţul Sălaj este reprezentată prin numeroase organizaţii şi fundaţii
care se centrează pe:
- îmbunătăţirea sistemului educaţional – accesul la educaţie a copiilor de etnie rromă
eliminarea disparităţilor dintre rromi şi restul populaţiei (infrastructură, crearea de
locuri de muncă etc.)
- eliminarea stereotipurilor atribuite populaţiei de etnie rromă
- îmbunătăţirea educaţiei sanitare
Peisajul etnic multicultural se caracterizează prin relaţii de respect reciproc şi bună
convieţuire, reprezentand unul dintre avantajele competitive ale judeţului atât în sensul atragerii
de investiţii străine, cât şi al comunicării şi relaţiilor parteneriale cu spaţiul european. Creuzetul
multietnic oferă oportunitatea transferului de tradiţii, cultură, practici de muncă şi valori, intr-un
profil civic tot mai aproape de cel european.

Nivelul de instruire al populației
Modificările intervenite în structură, după nivelul de instruire al populației în perioada
2002-2011, evidențiază o îmbunătățire a pregătirii școlare a populației.

74,99

2011
Populația de 10 ani și peste
după nivelul școlii absolvite
total
Superior
Mediu
Scăzut, din care:
Fără școală absolvită, din care:
Persoane analfabete

2002

Persoane
199717

%
100

Persoane
220248

%
100

2011 față de
2002
%
90,7

21524
82614
95579
7469
3669

10,8
41,4
47,8
3,7
1,8

9383
83613
127252
14322
6508

4,3
37
9
57,8
6,5

229,4
98,8
75,1
52,2
56,4

Persoane plecate pe o perioadă îndelungată în străinătate
Erau plecate pentru o perioadă de cel puțin un an din județul Sălaj 8344 persoane, din care
4513 bărbați (54,1%) și 3831 femei (45,9%). Dintre persoanele plecate din țară pe perioadă
îndelungată, 1572 (18,8%) aveau vârsta cuprinsă între 25-29 ani, 1384 (16,6) aveu vârsta
cuprinsă între 30-34 ani și 1154 (13,8%) aveau vârsta cuprinsă între 20-24 ani.
Principalele țări de destinție au fost: Italia – 3094 persoane (37,1%), Spania – 2438 persoane
(29,2%), Franța – 566 persoane (6,8%) și Ungaria – 506 persoane (6,1%)
1.12.2. PROIECŢII DEMOGRAFICE LA ORIZONTUL ANULUI 2025
Populaţia judeţului scade într-un ritm alarmant şi va urma să scadă ca urmare a procesului de
îmbătrânire fără ca ritmul natalităţii să fie satisfăcător
Judeţ / grupe de vârstă (ani)
2003
2005
2010
2015
2020
2025
Sălaj
249,2 246,8 240,0 232,2 223,4 213,7
45,0
42,4
38,9
37,4
35,1
32,2
0-14
15-64
167,3 167,3 165,0 159,6 153,3 147,2
65 şi peste
36,9
37,1
36,1
35,2
35,1
34,3
Tabelul 2.5.Sursa INS
În perioada următoare se constată o scădere semnificativă a populaţiei în 2010 şi până în
2025 raportată la anul 2003.
Principalul factor care a determinat scăderea populaţiei este sporul natural tot mai mic. În
ceea ce priveşte mobilitatea ocupaţională în perioada 1990-2003, judeţul Sălaj se situează
sub media naţională, având 20 % emigranţi din totalul populaţiei active a judeţului.
Concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru învăţământul profesional şi
tehnic
Concluzii

Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT

Declinul demografic general

Impune nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a
dezvoltării resurselor umane, sprijinită de investiţii
corespunzătoare în capitalul uman. Datorită reducerii
prognozate a populaţiei tinere există pericolul unui deficit de
forţă de muncă tânăra calificată, dar şi necesitatea de personal
calificat pentru asistenţa socială şi medicală, care se vor avea
în vedere la planificarea ofertei educaţionale
Creşterea nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă
tinere de a participa la forţa de muncă locală, racordarea
realistă la piaţa europeană a muncii – acţiuni de planificare a
ofertei educaţionale, de informare, orientarea şi consiliere,
optimizarea alocării resurselor, prin concentrarea pregătirii în
şcoli viabile, în paralel cu rezolvarea problemelor de acces,
colaborarea şcolilor în reţea prin ofertă cuprinzătoare şi
diversificată, eliminarea paralelismelor nejustificate şi
colaborarea pentru acoperirea teritorială optimă.
Sporirea numărului de personal calificat pentru asistenţă
socială şi medicală şi nevoi educaţionale specifice.
O ofertă de pregătire dorită de populaţia feminină, programe
de sprijin pentru participarea la educaţie.
Asigurarea accesului la educaţie în condiţii de calitate şi
varietate de opţiuni,ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul

Reducerea naturală
prognozată a populaţiei
tinere

Fenomenul de îmbătrânire
demografică
Ponderea semnificativă a
populaţiei feminine
Ponderea semnificativă a
populaţiei rurale

Diversitatea etnică
Consolidare relativă a
vârstei de mijloc (35-55 ani)
active pe piaţa muncii

diversificării şi creşterii competitivităţii economiei rurale,
educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului
cultural specific şi resurselor naturale din mediul rural,
îmbunătăţirea condiţiilor de studii în mediul rural.
Educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului
egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor, programe de sprijin
asupra grupurilor etnice dezavantajate .
Nevoia crescândă de formare continuă şi implicarea activă a
şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi.
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Partea a 2-a – ANALIZA NEVOILOR
2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN
2.1.1. Analiza planului local de acţiune pentru dezvoltarea învățământului
profesional şi tehnic 2013-2020
Importanţa învăţământului profesional şi tehnic, în structura învăţământului românesc,
rezultă din cel puţin două considerente nominalizate de către studiile efectuate în ţările Uniunii
Europene:
- educarea şi instruirea este un instrument al politicii active în domeniul pieţei muncii, ea
adaptează aptitudinile vocaţionale la nevoile cererii, constituind astfel un element de bază în
realizarea unei pieţe a muncii mai flexibilă
- este necesară investirea în resursele umane, în vederea creşterii competitivităţii şi mai ales
pentru asimilarea de noi tehnologii.
Din pacate faptul că nu există o strategie foarte clara pentru viitorul mai îndepărtat al
economiei României, cu atât mai mult pentru dimensiunea ei regională şi locală, îngreunează şi mai
mult realizarea unei prognoze pentru învăţământul care califică forţă de muncă în diferite domenii.
La nivelul judeţului Sălaj se constată o rată crescută a şomajului şi mai ales a celui de lungă
durată în rândul tinerilor, fapt ce sugerează o problemă serioasă a sistemului de pregătire educaţional.
Conectarea insuficientă a sistemului de educaţie cu piaţa muncii este un factor de creştere a riscului
de a deveni şomer şi de a intra în faza şomajului de lungă durată sau de excludere de pe piaţa
muncii.
Chiar dacă oferta educaţională s-a făcut ţinând cont de planul de dezvoltare economică şi
socială a judeţului pe termen mediu şi lung şi prognoza cererii de forţă de muncă trebuie luate în
continuare măsuri privind asigurarea accesului egal pentru toţi la procesul de învăţare şi obţinerea
competenţelor şi calificărilor necesare integrării sustenabile pe piaţa muncii.
Această prioritate are drept ţintă atât nevoile specifice ale indivizilor anterioare abandonului
şcolar sau finalizării procesului de educaţie, precum şi nevoile ulterioare absolvirii ca persoană
activă, integrată pe piaţa muncii, în vederea prevenirii şomajului în rândul tinerilor sau slabei
participări la pregătirea profesională continuă, fenomene a căror amploare necesită acţiuni naţionale
şi nu intervenţii regionale, care au un efect şi un impact limitat .
O parte din punctele tari şi oportunităţile oferite de către învăţământul profesional şi
tehnic din judeţul nostru sunt:
 procentul foarte mare al cadrelor didactice calificate (peste 99%);
 cabinete și ateliere foarte bine dotate;
 participarea multor unităţi şcolare din învăţământul profesional şi tehnic din judeţ în
programe şi proiecte: Phare, Comenius, Erasmus,Socrates, etc.
 posibilitatea realizarii unui curriculum cu specific local
 multe cadre didactice de specialitate au participat la specializari prin masterate,
studii postuniversitare, doctorate, etc.
 un număr mare de cadre didatice (8 cadre didactice) sunt membre ale Comisiilor
naţionale de specialitate
 în judeţul nostru există colegii tehnice sau grupuri şcolare specializate în anumite
domenii de pregătire, ceea ce face posibilă adaptarea mai uşoară la cerinţele
immediate cerute de piaţa muncii.
Dintre punctele slabe şi constrângerile existente pot fi amintite:
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 lipsa pe termen lung a unei oferte de locuri de muncă calificate, dat fiind faptul că
învăţământul califică o persoană în câţiva ani
 resursele financiare tot mai precare ale multor familii, mai ales cele din mediul
rural, care nu permit şcolarizarea la oraş a copiilor lor
 realizarea instruirii practice şi laboratorului tehnologic cu un număr mare de elevi
simultan
 reorganizarea permanentă a societăţilor comerciale, situaţia economică instabilă,
duce la lipsa de încredere în învăţământul vocaţional (care califică)
 sprijinul slab al agenţilor economici acordat sistemului de învăţământ tehnologic
Având în vedere cele câteva considerente de mai sus, o întrebare care trebuie pusă în
permanenţă, este legată de felul în care învăţământul profesional şi tehnic din judeţul nostru, prin
structura sa organizatorică, prin posibilităţile materiale şi umane de care dispune, poate răspunde
necesităţilor actuale şi de viitor de pe piaţa forţei de muncă. Acesta este unul din motivele pentru
care lucrarea de faţă caută să dea răspunsuri la întrebări de genul: ce se va întâmpla cu acest tip de
învăţământ în urmatorii ani?, care sunt calificările profesionale cerute pe piaţa în urmatorii ani?, care
sunt domeniile în care judeţul nostru va avea o evoluţie economică ascendentă în următorii ani, şi
altele.
Acest document, care se vrea un plan de acţiune la nivel local (judeţ), a apărut în următorul
context: Planul de Dezvoltare Regional (PDR) al Regiunii Nord-Vest are la bază cateva obiective
specifice Regiunii, dintre care amintim:
 Dezvoltarea unor produse de marcă regionale şi promovarea ofertei specifice
regiunii
 Asigurarea suportului de infrastructuri pentru dezvoltarea regională
 Integrarea socio-economică a grupurilor şi a comunităţilor dezavantajate
 Reţele parteneriale şi acţiune strategică coordonată
 Promovarea economiei bazate pe cunoaştere şi formare continuă.
În atingerea acestor obiective, în cadrul axei “Dezvoltarea resurselor umane”, PDR contine
un capitol important intitulat “Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic”, al carui conţinut
este definit prin Planul regional de acţiune pentru învăţământul profesional şi tehnic (PRAI).
Acesta reprezintă un instrument strategic de planificare a dezvoltarii şi modernizării învăţământului
profesional şi tehnic din regiune, în raport cu dezvoltarea socio-economică şi stabileşte ţinte, măsuri
şi acţiuni pentru perioada 2013-2020.
Domeniile de calificare stabilite în PRAI, obiectivele prioritare identificate la nivelul
regiunii, se regăsesc în Planurile locale de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic
(PLAI) de la nivelul judeţelor regiunii, cu specificul şi caracteristicile fiecărui judeţ în parte, în
concordanţă cu cerinţele socio-economice locale.
Planurile locale, realizate de către Inspectoratele şcolare judeţene, cu consultarea
Comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social pentru învăţământul profesional şi
tehnic (CLDPS) stau şi la baza restructurării şi eficientizării reţelei şcolare din fiecare judeţ.
Totodată, ele reprezintă instrumente de bază pentru proiectarea şi planificarea dezvoltării unităţilor
de învăţământ, reflectată în Planul de acţiune a şcolii (PAS), precum şi pentru fundamentarea
proiectului planului de şcolarizare şi a reţelei şcolare la nivelul judeţului.
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2.1.2. Analiza demografică . Implicaţii pentru invăţământul profesional şi tehnic

Judeţul Sălaj este situat în partea
de Nord - Vest a României, respectiv în
centrul Regiunii de Dezvoltare NordVest, în zona de trecere dintre Carpaţii
Occidentali şi cei Orientali.

Are o suprafată totală de 386.448
ha, reprezentând aproximativ 8% din
teritoriul regional.
Se învecinează cu judeţele Satu
Mare şi Maramureş la nord, Bihor la
vest şi sud-vest şi cu Clujul la sud-est

Concluzii
Declinul demografic general

Reducerea naturală prognozată a

Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT
Impune nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane,
sprijinită de investiţii corespunzătoare în capitalul uman. Datorită reducerii
prognozate a populaţiei tinere există pericolul unui deficit de forţă de muncă tânăra
calificată.
creşterea nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere de a participa la
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populaţiei tinere

Fenomenul de îmbătrânire
demografică
Ponderea semnificativă a
populaţiei feminine
Ponderea semnificativă a
populaţiei rurale

Diversitatea etnică
Consolidare relativă a vârstei de
mijloc (35-55 ani) active pe piaţa
muncii

forţa de muncă locală, racordarea realistă la piaţa europeană a muncii – acţiuni de
planificare a ofertei educaţionale, de informare, orientarea şi consiliere, optimizarea
alocării resurselor, prin concentrarea pregătirii în şcoli viabile, în paralel cu
rezolvarea problemelor de acces, colaborarea şcolilor în reţea prin ofertă
cuprinzătoare şi diversificată,eliminarea paralelismelor nejustificate şi colaborarea
pentru acoperirea teritorială optimă
sporirea numărului de personal calificat pentru asistenţă socială şi medicală şi nevoi
educaţionale specifice
o ofertă de pregătire dorită de populaţia feminină, programe de sprijin pentru
participarea la educaţie
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 studii în mediul
rural
educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a
varietăţii opţiunilor, programe de sprijin asupra grupurilor etnice dezavantajate
nevoia crescândă de formare continuă şi implicarea activă a şcolilor ca furnizori de
programe de formare pentru adulţi

2.1.3. Analiza mediului economic al judeţului Sălaj. Implicaţii pentru învăţământul tehnic şi
profesional
Concluzii
Ritmul susţinut de creştere economică din
ultimii ani, reflectat în dinamica PIB şi a
productivităţii muncii.
Provocări induse de procesul de integrare
europeană
Dinamica investiţiilor brute şi a investiţiilor
străine

Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT
Este necesară o continuă prospectare şi adaptare pro-activa a sistemului
de educaţie şi formare profesională la nevoile pieţei, ţinând cont de
contextul social şi economic .
Se impune :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
Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile
Tendinţa de creştere a ponderii unor Oferta educaţională trebuie să reflecte, prin structura ofertei (proporţional
sectoare economice (ex.: serviciile şi cu nevoile pieţei muncii ) ponderea crescută a sectoarelor economice în
construcţiile), în paralel cu scăderea ponderii dezvoltare: servicii, construcţii.
altor sectoare în formarea PIB şi a VAB
regional.
Diversitatea activităţilor industriale sau
dimpotrivă
concentrarea
activităţilor
industriale în anumite sectoare
Modificări structurale din economie
Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare profesională iniţială
evidenţiate prin modificări ale ponderilor
prioritare pentru dezvoltarea locală
sectoarelor şi activităţilor economiei
Competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită (inclusiv
naţionale la formarea PIB şi VAB
intersectorială) a forţei de muncă.
Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL)
Ponderea crescândă a IMM
Adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse
Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale
solide
Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu
competenţe specifice economiei de piaţă
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Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL)
Dezvoltarea parteneriatul şcoală-agenţi economici

2.1.4. Analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru invatamantul profesional şi tehnic
Concluzii
Scăderea ratei de ocupare
rata şomajului peste media la
nivel naţional,
şomajul ridicat al tinerilor şi
şomajul de lungă durată

Participarea scăzută a forţei de
muncă în programe de formare
continuă

Evoluţiile sectoriale în plan
ocupaţional, analizele şi
prognozele privind evoluţia
cererii şi ofertei de forţă de
muncă

Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT
Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii
Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor
Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva
învăţării pe parcursul întregii vieţi
Implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special
în cele privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă
după absolvirea şcolii.
Parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă,
autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a
absolvenţilor – prioritate permanentă a managementului şcolar.

Implicare activă a şcolilor ca furnizori de formare pentru adulţi pentru: creşterea
nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru
adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi,adecvarea
calificării cu locul de muncă,reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei
muncii,recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profesionale şi a competenţelor
dobândite pe cale formală şi informală,diversificarea ofertei de formare şi adaptarea
la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de formare la distanţă, consultanţă, etc.

Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate
nivelurile decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS)
Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între oferta IPT şi nevoile de calificare
Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare profesională iniţială prioritare pentru
dezvoltarea regională.
Stabilirea ponderilor domeniilor şi pofilelor de formare profesională iniţială în oferta
de şcolarizare în perspectiva 2013
Planurile de şcolarizare (realizat în termeni de calificări profesionale, grupate în
domenii şi profile) trebuie să reflecte nevoile de forţă de muncă în creştere în anumite
sectoare/activităţi ale economiei naţionale.(descrie in termeni de CAEN sau COR)
Creşterea calităţii formării profesionale iniţiale menită să conducă la dobândirea de
către absolvenţi a competenţelor profesionale la un nivel superior celorlalţi ofertanţi
de forţă de muncă. Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor şi a unor parteneriate
durabile şcoală-angajatori.
Identificarea unor priorităţi strategice sectoriale pentru agricultură şi dezvoltarea
rurală:
Pregătirea tinerilor pentru exploatarea eficientă a potenţialului agricol – creşterea
nivelului de calificare (nivel 3, competenţe integrate pentru exploatarea şi
managementul fermei, procesarea primară a produselor agro-alimentare, etc.)
Diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura ecologică, promovarea
agroturismului, a meşteşugurilor tradiţionale, valorificarea resurselor locale prin mica
industrie şi dezvoltarea serviciilor
Implicarea în programe de formare continuă pe două componente::formarea
competenţelor necesare unei agriculturi competitive şi reconversia excedentului de
forţă de muncă din agricultură spre alte activităţi

Ponderile orientative a domeniilor de formare profesională
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Domeniul pregătirii de bază
1.Mecanic
2.Electromecanică
3.Electronică automatizări
4.Chimie industrială
5.Materiale de construcţii
6.Electric
7.Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
8.Agricultură +Protecţia mediului
9.Silvicultură
10.Comerţ + Economic
11.Turism şi alimentaţie
12.Industrie alimentară
13.Fabricarea produselor din lemn
14.Industria textilă şi pielărie
15.Tehnici poligrafice + Producţie media
16.Estetica şi igiena corpului omenesc

Ponderi locuri de
muncă vacante 2013
26,1%
5,1%
1,4%
1,1%
0%
2,5%
12,2%
3,1%
0%
7%
14,1%
3,0%
14,7%
14,4%
0%
2,4%

ŢINTE orientative pe
domenii in 2020
%
35 - 40
5 – 7,5
2,5 – 5
2,5 – 5
0
2,5 – 5
7,5 - 10
5
0
5
10 – 12,5
0
10 – 12,5
12,5 – 15
0
2,5

2.1.5. Analiza invăţământului profesional şi tehnic
În baza analizei făcute asupra fiecărui indicator în parte se desprind următoarele concluzii :
Concluzii

Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane înÎPT
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE CONTEXT
Desprinse din contextul
Creşterea implicării şcolilor din ÎPT în programe active pentru ocuparea forţei de muncă
european de politici şi
Creşterea nivelului de pregătire, prin sisteme mai bune de educaţie şi formare şi
formare profesională
promovarea culturii antreprenoriale.
Asigurarea unor resurse umane competente pe piaţa muncii, atât prin formarea lor iniţială
de calitate, prin sistemul educaţional, până la intrarea pe piaţa muncii, cât şi prin
valorificarea potenţialului fiecărui individ prin ocupare, respectiv prin asigurarea
oportunităţilor de dezvoltare profesională, de actualizare a cunoştinţelor, de perfecţionare
şi îmbunătăţire a competenţelor, pentru a face faţă dinamicii sociale, economice şi
tehnologice
Desprinse din asumarea
Pentru o mai bună potrivire cu nevoile curente şi viitoare ale pieţei muncii, este necesară o
contribuţiei ÎPT la obiectivul îmbunătăţire a nivelului cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor.
strategic al UE pentru 2010
Promovarea prioritară a calificărilor/competenţelor care contribuie la economia bazată pe
(Lisabona)
cunoaştere.
Pentru a putea adapta continuu competenţele indivizilor la nevoile şi dinamica pieţei
muncii, sunt esenţiale competenţe de bază, transversale, dobândite încă din educaţia şi
formarea iniţială, ce îi permit adultului să acumuleze, să actualizeze continuu, prin
învăţare pe parcursul întregii vieţi.
Adoptarea la toate nivelurile de planificare a unor ţinte şi măsuri adecvate pentru
apropierea de indicatorii de referinţă UE (Benchmarks), măsurarea sistematică a
progresului în îndeplinirea indicatorilor propuşi.
Desprinse din contextul
Creşterea atractivităţii sistemului ÎPT
educaţional
Creşterea gradului de adecvare a procesului de formare şi evaluare în raport cu SPP
Rute de formare mai flexibile pentru a permite cu uşurinţă valorificarea achiziţiilor unui
anumit parcurs de formare, respectiv sprijinirea pentru a trece dintr-o rută de formare în
alta .
Dezvoltarea unor scheme flexibile de transfer între calificări, dar şi a unor scheme
funcţionale de tranziţie de la şcoală la locul de muncă pentru absolvenţii de ÎPT
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Desprinse din contextul
demografic

Măsuri compensatorii pentru scăderile demografice : asigurarea cuprinderii fiecărui copil
şi tânăr de vârstă şcolară într-o formă de învăţământ şi dezvoltarea unor programe
educaţionale individualizate adresate adulţilor care nu au beneficiat de prima şansă oferită
de educaţie pentru dobândirea competenţelor cheie, pentru a putea participa activ pe piaţa
muncii
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE INTRARE
Raportul număr elevi/număr Nivelul încadrării cu personal este în general prea ridicat, iar raportul elev-profesor în
norme didactice
scădere. Nr. elevilor va continua să scadă, dar este probabil ca scăderea să difere
semnificativ în funcţie de nivelul de învăţământ .Pentru a realiza o eficienţă sporită a
actului educaţional este necesară organizarea unităţilor de învăţământ pe verticală şi nu pe
orizontală , reorganizarea reţelei şcolare în scopul eliminării claselor cu efective mici ,
precum şi a claselor cu predare simultană. şi reducerea numărului de clase cu efective mici
de elevi, în special la învăţământul profesional, tehnic şi vocaţional, prin comasarea
claselor de acelaşi profil/specializare/calificare profesională în cadrul aceleiaşi unităţi
şcolare sau comasarea unităţilor şcolare de acelaşi tip din aceeaşi localitate
Resurse umane din ÎPT
Pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT trebuie luate măsuri în
ceea ce priveşte actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi
schimbările organizaţionale din mediul economic. De asemenea, trebuie avute în vedere şi
competenţele metodice şi cele aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii.
Introducerea unor măsuri specifice de susţinere şi motivare, întărirea intrărilor în sistem,
autonomie instituţională completă în definirea normei didactice şi de cercetare, facilitarea
şi impulsionarea procesului de perfecţionare de-a lungul carierei profesionale.
Elaborarea unui program la nivel naţional care să includă măsuri la toate nivelurile :
administrativ- managerial, al formării şi dezvoltării profesionale, al promovării, al
condiţiilor şi relaţiilor de muncă, al profesionalizării carierei didactice.
Resurse materiale şi condiţii Pentru a beneficia de sisteme de educaţie şi formare de calitate, se impune modernizarea
de învăţare
infrastructurii educaţionale şi de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente şcolare şi
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC). De asemenea, este necesară identificarea
unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea infrastructurii şi a dotărilor şi elaborarea
de noi programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii şi de programe de dotare cu
echipamente didactice pentru pregătirea de specialitate. Sunt necesare investiţii în resurse
materiale şi umane pentru a transforma şcolile în adevărate centre comunitare de învăţare.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE PROCES
Mecanisme decizionale şi
Întărirea capacităţii manageriale nu numai la nivelul şcolilor, ci şi al autorităţilor locale
descentralizarea funcţională ,deoarece fără o pregătire adecvată a autorităţilor şi dezvoltarea unor departamente bine
în TVET
pregătite pentru problematica educaţională, nu putem vorbi de o bună funcţionare în
sistemul descentralizat.
Consolidarea autonomiei unităţilor de învăţământ, prin accelerarea procesului de
descentralizare, cu stabilirea unor competenţe clare legate de managementul integrat al
resurselor umane, precum şi de managementul financiar.
Întărirea capacităţii instituţionale şi a competenţelor structurilor parteneriale create la
nivel local şi regional, precum şi identificarea unor soluţii de susţinere a activităţii acestor
structuri
Serviciile de orientare şi
Dezvoltarea unui sistem corespunzător de informare, consiliere şi orientare, integrat şi
consiliere
corespunzător, pentru potenţialii beneficiari de învăţare de toate vârstele şi din toate
mediile şi creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere
cu privire la numărul de ore de consiliere/elev, numărul de elevi testaţi aptitudinal şi
consiliaţi pentru o decizie informată în alegerea carierei, respectiv a traseului de pregătire.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IEŞIRE
Rata netă de cuprindere în
Programe care să permită accesul la educaţie pentru elevii proveniţi din mediul rural şi
educaţie
îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere pentru categoriile expuse riscului
Gradul de cuprindere în
educaţie
Ratele de tranziţie în
Asigurarea accesului şi a participării la educaţie/servicii educaţionale de calitate pentru
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învăţământul liceal şi
profesional

toţi în special pentru elevii din mediul rural şi pentru cei proveniţi din medii dezavantajate
Stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la următorul nivel de calificare
în perspectiva 2020 ( rata abandonului şcolar timpuriu să nu depăşească 15%, respectiv
rata de absolvire a învăţământului secundar să fie de cel puţin 85 % dintre cei în vârstă de
22 de ani )
Abandonul şcolar
Dezvoltarea unor instrumente financiare de sprijin care să permită participarea grupurilor
vulnerabile la educaţie şi formare
Rata de părăsire timpurie a
Asigurarea accesului la formarea iniţială de nivel cât mai înalt, prin acordarea unor
sistemului de educaţie
facilităţi de menţinere în sistemul de formare profesională iniţială a tinerilor proveniţi din
mediul rural sau din grupuri vulnerabile şi flexibilizarea rutelor de reintrare în sistemul
educaţional.
Nivelul competenţelor cheie
Creşterea oportunităţilor de accesare şi evaluare a învăţării bazată pe unităţi de
competenţă ,
Adoptarea unei centrări pe beneficiarul învăţării în conceperea programelor de educaţie şi
formare
Asigurarea dezvoltării competenţelor cheie ca parte integrantă a tuturor proceselor de
învăţare
Ameliorarea proceselor de predare învăţare prin redefinirea standardelor educaţionale şi
promovarea instruirii centrate pe elev
Rata de participare în
Diversificarea sistemului de ofertare pentru asigurarea celei de-a două şanse la educaţie, a
formarea continuă a
educaţiei de bază a adulţilor
populaţiei adulte (25-64 ani) Extinderea reţelei de servicii educaţionale pentru adulţi
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IMPACT
Rata şomajului tinerilor din Necesitatea adoptării unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei absolvenţilor prin
grupa de vârstă 15-24 de ani încheierea de protocoale de colaborare între ISJ-uri şi AJOFM-uri, monitorizarea
Ponderea şomerilor tineri în administrativă a inserţiei absolvenţilor prin parteneriatul ISJ-AJOFM ,realizarea de
numărul total al şomerilor
proiecte privind inserţia absolvenţilor de către CJRAE de la nivelul judeţelor,
Şomajul de lungă durată
compatibilizarea datelor din şomaj cu noile trasee şi finalităţi ale sistemului de educaţie şi
Rata de inserţie a
formare profesională .De asemenea sunt necesare realizarea periodic a unor sondaje în
absolvenţilor la 6,12 şi 36
rândul absolvenţilor şi a angajatorilor care să vizeze inserţia profesională, gradul de
luni de la absolvire, pe
utilizare a competenţelor şi alte informaţii utile privind finalităţile sistemului de educaţie
niveluri de educaţie şi
şi formare profesională.
domenii/profiluri de formare
profesională
DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI TVET
Structura ofertei pe domenii Creşterea semnificativă a numărului şi varietăţii ofertelor de educaţie şi formare , pentru a
de formare profesională,
asigura mai multe opţiuni şi o accesibilitate sporită
profiluri şi calificări
Evaluarea sistematică a planurilor de şcolarizare la nivel local şi regional , din perspectiva
relevanţei pentru cerinţele şi tendinţele de pe piaţa muncii. Această măsură ar trebui
corelată cu restructurărea reţelei şcolare.

2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN
2.2.1. Diagnoza nevoilor educaţionale
 resursele umane şi materiale existente permit desfăşurarea în bune condiţii a procesului educaţional ;
 este necesară democratizarea decizională prin instituirea unor relaţii noi între : profesor–elev, profesor–
părinţi, conducerea managerială–comunitatea locală, asigurând un cadru instituţional adecvat echipei
educaţionale cu elevii, părinţii şi membrii comunităţii locale
 activitatea educaţională se caracterizează prin receptivitate, dinamism şi promptitudine din partea tuturor
factorilor implicaţi în procesul instructiv–educativ;
 şcoala poate asigura o gamă de specializări care permit însuşirea unor calificări profesionale cu o bună
căutare pe piaţa muncii.
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2.2.2. Diagnoza nevoilor de dezvoltare instituţională

Elevi

Analiza scopurilor actuale ale activităţii organizatorice
 consolidarea poziţiei şcolii pe piaţa locală a educaţiei prin creşterea calităţii procesului educaţional;
 în condiţiile sporirii autonomiei decizionale la nivel de unitate şcolară se impune creşterea rolului echipei
manageriale în domeniile curriculare şi extracurriculare, ale programelor de parteneriat, ale celor de
politică financiară şi resurse umane;
 dezvoltarea bazei materiale a şcolii prin accesarea diferitelor proiecte şcolare de la nivel naţional şi
european;
 informatizarea procesului instructiv–educativ prin realizarea accesului şcolii la comunicaţiile moderne,
punerea în funcţiune a unei reţele informaţionale moderne şi eficiente.
Analiza informaţiilor de tip cantitativ

Nivel de
invatamant
Prescolar

Primar

Gimnazial

Liceal

Scoala
Surduc

Cristolţel
Tihău
Surduc

Tihău

Nr.clase/grupe

Elevi/copii
inscrisi

2

Elevi/copii
ramasi

36

36

1
1
5

13
16

13
16

1 cls preg

23

23

1a I-a

18

18

1 aII-a

15

15

1 a III-a

22

22

1 a IV-a
1

25

25
10

inv. simultan

10

Cls preg
I+II+III+IV
Turbuţa

1

Surduc

I-II-III-IV
7

Surduc

9
9

1 a V-a

20

20

2 a VI-a

32

32

2 a VII-a

39

39

2 a VIIIa
Zi-2

30

30

24

Profil/specializare
------

------

1 aXI-a

15

15

1 aXII-a

13

13

1 aIX-a RD

23

23

1 a x-A

16

16

1 aXII-a RD

23

23

2 aXIV-aRP
2 CLASE

20

20

aIX-a Mecanica

20

20

Seral-4

PROFESIONAL

aX-a Textile

TOTAL

16

16

22 CLASE SI

Elevi 391

Elevi 391

4 GRUPE

preşcolari 65

preşcolari 65

Numar de clase pe nivel de invatamant

12
10
8
6
4
2
0
Nr. Clase

Prescolar

Primar

Gimnazial

Liceal Zi

Liceal Seral

5

11

8

2

4

În anul şcolar 2015-2016 Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc este încadrat cu următoarele categorii de personal:
• personal didactic : 35 cadre didactice
o 14 cadre didactice – Grad didactic I
o 5 cadre didactice – Grad didactic II
o 7 cadre didactice – Grad didactic Definitiv
o 7 cadre didactice – Debutante
o 2 cadre didactice – Doctorat
• personal didactic auxiliar: 3
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•

Spaţii şcolare

o bibliotecar I S
o secretar
o administrator financiar I S
o administrator financiar I M
personal nedidactic: 7
o muncitor de întreţinere
o peronal ingrijire
-5
o şofer

-1
-1

-1
- 0,5

-1
-1

 şcolile arondate au fiecare câte un corp de clădire în care îşi desfăşoară activitatea atât învăţământul
gimnazial, primar cât şi grădiniţa ;
 şcoala de centru are trei corpuri de clădire şi dispune de 15 săli de clasă şi cabinete şcolare, 2
laboratoare care sunt şi săli de clasă , 4 ateliere şcoală(mecanic auto, lăcătuşerie, 2 croitorie), 1 teren
sportiv, centru CDI.

Analiza informaţiilor de tip calitativ
Ambianţa în şcoală
Cultura educaţională este caracterizată printr-un ethos profesional destul de înalt. Valorile dominante sunt :
egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşament faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de
exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare, toleranţă, respect reciproc. Se întâlnesc şi
cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire.
Colectivul de cadre didactice este unit, cu multe cadre tinere care creează o ambianţă plăcută, un climat deschis,
caracterizat prin dinamism şi grad moderat de angajare a membrilor instituţiei şcolii; este un climat suficient de stimulativ
care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.
Conducerea şcolii a elaborat şi completat Regulamentul intern care cuprinde norme privind activitatea elevilor,
cadrelor didactice şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic.
Directorul este comunicativ şi ascultă sugestiile profesorilor şi ale elevilor, face aprecieri frecvente şi sincere la
adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic.
Toate acestea se reflectă parţial pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice şi a
elevilor, întrucât starea disciplinară din şcoală este nesatisfăcătoare, constatându-se tendinţa tot mai accentuată de vedetism
în comportament, agresivitate verbală şi fizică, număr mare de absenţe determinat şi de numărul mare de navetişti, iar
conflictele care apar se rezolvă cu colectivele de elevi, cu participarea cadrelor didactice şi a părinţilor.
Mediu social de provenienţă al elevilor
 elevii provin din medii sociale diferite de pe un areal cuprins între oraşele Zalău, Jibou, Cluj Napoca ;
 starea materială a majorităţii familiilor din care provin elevii este precară din cauza slabei dezvoltări
economice a zonei şi a ratei şomajului ridicată ;
 părinţii sunt interesaţi de educaţia copiilor cu preponderenţă la grădiniţă şi clasele mici, interesul
scăzând spre clasele mari.
Circulaţia personalului
Majoritatea cadrele didactice sunt calificate(exceptie 2), se constată o bună pregătire profesională a tuturor
cadrelor didactice, fiind preocupaţi de perfecţionarea lor personală prin participarea frecventa la activităţi de perfecţionare
şi formare atat în cadrul şcolii cât şi prin proiecte de formare a resurselor umane la nivel regional.
Circulaţia informaţiei la nivelul şcolii
La nivelul colectivului didactic comunicarea între diferitele compartimente este bună, însă se impune o fluidizare a
transmiterii informaţiei de la echipa managerială la cadrele didactice şi invers.
Managementul unităţii şcolare
Echipa managerială este formată din: director, director adjunct şi un consilier pentru proiecte şi programe şcolare
şi extraşcolare.
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Consiliul de administraţie este format din 11 membri, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a
unităţilor din învăţământul preuniversitar și a hotărârii Consiliului de Administrației al ISJ Sălaj. Proiectarea şi organizarea
activităţii este bună fiind loc de mai bine în planul comunicării, deciziei, monitorizării şi evaluării activităţii din toate
compartimentele.
Comisiile metodice sunt organizate pe arii curriculare, Comisia metodică a educatoarelor şi cea a învăţătorilor
cuprinde toate educatoarele, respectiv toţi învăţătorii din comună, comiisile metodice cuprind cadrele didactice din cadrul
Liceului Tehnologic Nr.1 Surduc. De asemenea, mai există toate celelalte comisii pe domenii de activitate, conform
actualelor reglementări, precum şi comisia de evaluare şi asigurare a calităţii.
Pornind de la premiza că şcoala este o organizaţie puternic ancorată în comunitate este absolut necesar cunoaşterea
şi valorificarea cunoştinţelor despre „grupurile de interese”. Acestea ar fi :
 elevii – colectivele de elevi sunt constituite conform normelor în vigoare, prezintă interes diferit
pentru pregătirea şi formarea lor, fiind motivaţi pentru obţinerea de rezultate bune la examenele de
sfârşit de ciclu şi admiterea în învăţământul superior ;
 colectivele metodice - au o bună proiectare a activităţii, însă lucrul în echipă pentru realizarea unor
proiecte şi programe educaţionale şi de parteneriat este încă în fază incipientă.
 consiliul clasei - este format din profesori care predau la clasa respectivă, preşedintele Comitetului de
părinţi, liderul elevilor şi dirigintele ;
 părinţii - la nivelul claselor sunt organizate comitetele de părinţi conduse de un preşedinte, iar la
nivelul şcolii există Consiliul reprezentativ al părinţilor care se întâlneşte bisemestrial cu conducerea
şcolii ;
 administraţia locală - comunicarea este bună cu Primăria, Consiliul local şi Poliţia, existând o
conlucrare benefică cu puţinii agenţi economici.

2.2.3. Analiza P.E.S.T.( E.)
Politic:

 politica M.E.C. şi I.S.J. privind comunicarea reformei educaţionale;
 mutaţii privind trecerea la învăţământul obligatoriu de 10 clase, continuarea ciclului superior liceal și
promovarea învățământului profesional;
 politici favorabile la nivel local pentru susţinerea şcolii.
Economic :
 resurse bugetare şi extrabugetare limitate, deseori insuficiente pentru minimul educaţional ;
 revigorarea economiei naţionale.
Social :
 provenienţa elevilor este, în general, din medii social defavorizate, familii sărace sau dezorganizate ;
 lipsa motivaţiei pentru învăţătură ;
 reducerea ratei şomajului.
Tehnologic :
 adăugarea unor noi spaţii în cadrul atelierelor şcoală pentru utilizarea eficientă a maşinilor, utilajelor
şi a aparaturii de laborator existentă (proiect PHARE TVET 2003)
 dotarea cu calculatoare şi echipament audio-video;
 dotarea cu mijloace de învăţământ în cabinete, laboratoare;
 construirea unei sali de sport;
Ecologic :
 posibilitatea de îmbunătăţire a condiţiilor ergonomice din sălile de clasă şi specialitate pentru
realizarea unor activităţi care să nu afecteze sănătatea elevilor ;
 amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ce înconjoară şcoala prin organizarea serviciului personalului
de îngrijire, dar şi prin acţiunile organizate în fiecare primăvară cu colectivele de elevi.

2.2.4. Rezultatele elevilor
REZULTATE LA ÎNVĂŢĂTURĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR
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Rata de promovabilitate comparativă
Nivel de
scolarizare

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Gimnazial

98,48
92,21

Profesional
Liceal

95,55
91,78

97,80
95,25

98,91
98,57

85,97

79,38

70,12

70,32

95,14
94,91
94,73
55,17

Primar

100
90

98,48
92,21
85,97

95,55
91,78

98,91
98,57

97,8
95,25

95,14
94,71

79,38

80

70,32

70,12

70
60

55,17

Primar

50

Gimnazial
Liceal

40
30
20
10
0

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Ponderea elevilor pe tranşe de medii:
Grupe de medii

Nivel de
şcolarizare
Gimnazial

Liceu Zi și
eral

5-6,99

7-8,99

2013-2014

2014-2015

2013-2014

27

13

75

106

66

9-10

2014-2015

46

2013-2014

2014-2015

54

40

40

3

-

1

REZULTATELE ELEVILOR LA EXAMENE
Rezultatele elevilor la Evaluarea Naţională în 2015-2016
Nr. elevi înscrişi la evaluare naţională:24
Nr. elevi prezentaţi la evaluare naţională:22
Rezultate obţinute pe medii:
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Iunie 2016

Rezultate

sub 5

peste 5

română

3

19

matematică

9

13

• Examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel 4
o Înscrişi: 19
o Admişi: 17 (100%)
o Absenți: 2
• Examenul de Bacalaureat (2016)
o înscrişi: nu au fost elevi înscriși la examenul de bacalaureat
Nivelul scăzut de promovabilitatea la examenul de bacalaureat se datorează :
• majoritatea elevilor provin pe filiera ruta progresivă ( fără examenul de capacitate);
• fluctuaţia profesorilor ( în fiecare an alt profesor);
• datorită situaţiei economice precare nu şi-au putut permite accesarea concediului de studii la care aveau
dreptul;
• slaba motivaţie pentru învăţare.
Situaţia privind Admiterea în liceu:
Începând cu anul şcolar 2014-2015 la Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc are în oferta educaţională numai clase de
școală profesională, deoarece rezultatele la bacalaureat erau slabe. Elevii care au optat pentru cursurile la învățământul
profesional domeniile mecanic și textile-pielărie sunt din comuna Surduc și comunele limitrofe. Datorită faptului că
numărul de absolvenți de gimnaziu sunt în scădere se propune în fiecare an o clasă de profesională, care se și realizează.
Plan de școlarizare pentru învățământul de zi, anul școlar 2016-2017
Filiera/ Profil/
Specializare

Nr.
clase

Nr.
locuri

Ocupate

Rămase

1

14/14

21

7

Mecanică/textile

Plan de școlarizare pentru învățământul seral, anul școlar 2015-2016
Filiera/ Profil/

Nr.

Nr.
Ocupate

Specializare

clase

locuri

Mecanică

1

28

23

Rămase

5

Situaţia privind Admiterea în învățământul profesional, după unitatea de provenienţă:
Nr. elevi admişi:

20 din care:
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•
•
•
•
•
•
•




Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc
Şcoala Gimnazială Năpradea
Şcoala Gimnazială Gârbou
Şcoala Gimnazială Creaca
Școala Gimnazială Someș Odorhei
Școala Gimnazială Cristolț

11
1
5
1
2
1

REZULTATELE ELEVILOR LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI
Premiul I - Olimpiada judeţeană de istorie- prof. Dîngă Ioan şi Premiul III faza naţională (2016)
Premiul I – Olimpiada județeană tehnologii(textile)– prof. Gogota Ana (2016)
Premiul II – Olimpiada județeană tehnologii(mecanic) - prof. Dr. Mada Maria (2016)

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL ŞCOLII
Parteneriate şcolare, proiecte:
• Proiect CAER ” Revenirea la tradițiile românești prin artă și meșteșug”
• Proiectul “Târgul de Crăciun” (2015), proiect social

a fost încheiat un Proiect de parteneriat Grădiniţă-Familie - „Să învăţăm împreună”. Acest proiect cuprinde toate
grupele de vârstă: mică, mijlocie, mare, pregătitoare, pe întreg parcusul anului şcolar 2012-2013.
Parteneriatul Grădiniţă-Familie - „Să învăţăm împreună” va cuprinde următoarele activităţi: şedinţe cu părinţii;
lectorate pe diverse teme; vizite, excursii, drumeţii, concursuri tematice; activităţi desfăşurate împreună cu părinţii;
sărbătorirea zilelor de naştere sau onomastică; expoziţii cu lucrările copiilor; serbări realizate în diferite momente ale
anului; participarea la concursuri locale sau naţionale.
Fiecare unitate preşcolară din comuna Surduc desfăşoară (o zi pe lună - luni) o activitate metodică cu diferite
activităţi (studiu individual, confecţionarea de material didactic, parteneriat între grupe-grădiniţe).
• Programul „Şcoală după Şcoală “ este un program de sprijin şi asistenţă acordată copiilor proveniţi din medii
excluse social, înscrişi în clasa I. Sunt implicate în acest program educatoarea Suciu Eugenia, învăţătoarea Ilieş
Ana, promotor comunitar Parna Radu şi asistent social Lingurar Dana
Scopul acestui program este de a îmbunătăţi performanţele şcolare ale elevilor din familii defavorizate, familii cu
părinţi având un nivel de educaţie scăzut, părinţi analfabeţi, familii în care abandonul şcolar este întâlnit la fraţii mai
mari, familii care obişnuesc să retragă copiii de la şcoală şi care nu pot asigura supravegherea necesară pregătirii
acestora pentru a doua zi. În cadrul programului derulat la şcoala noastră sunt urmăriţi 14 copii care au frecventat
grădiniţa de vară şi sunt înscrişi în clasa I.
• Programul „Şcoala pentru toţi”- scopul acestui program fiind prevenirea abandonului şcolar, proiect în derulare,
fiind implicate în acest program prof. David Maria şi prof. Paşca Maria
• Parteneriat cu Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău- „ Cunoaşterea istoriei neamului-obligaţie morală a
tinerei generaţii”
• Parteneriat cu şcoli din Turcia „Cards Exchange” şi Argentina „Pen-Pals”- prof. Chiș-Dan Irina
• Parteneriat cu Şcoala Gimanzială Ghighişeni (Bihor) „Prieteni noi şi obiceiuri vechi” şi Şcoala Gimanzială Suciu
de Sus (Maramureş)
• Parteneriate cu Colegiul Tehnic Ioan Ciordaș Beiuș;
• Parteneriat cu Colegiul Auto Traian Vuia Tg-Jiu;
• Parteneriat cu Școala Gimnazială Someş-Odorhei şi cu Şc.Gimn. Gârbou
• Parteneriate cu agenţii economici cum ar fi: GIACOMO EXIM SRL, Fabrica de Tricotaje Cehu-Silvaniei,
AUTOFANE SRL Tihău, SAMTEXT SRL Jibou, S.C. VALEN EST etc.
Olimpiade şi concursuri:
•

•
•
•
•

Olimpiade şi concursuri tehnice
Olimpiada de lb. română
Olimpiada de matematică
Olimpiada de fizică
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•
•
•
•
•

Olimpiada de geografie
Olimpiada de chimie
Olimpiada de biologie
Olimpiada de istorie
Olimpiade tehnice

Activităţi cultural-artistice:















Concursul „Parada măştilor şi costumelor”;
Bal mascat (de Halloween)
Concursul naţional „Olimpicii cunoaşterii” - profesor organizator – Chiş-Dan Irina; profesori colaboratoridin toate
ariile curriculare
„Să ne-amintim de Eminescu!” - concurs organizat de către prof. Aurora-Victoria Iacobhazi, Valentina Papiță și
Dana Nechifor
organizarea Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română „Ionel Teodoreanu”
organizarea Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română „George Călinescu”
organizarea diferitelor activități în cadrul Zilelor învăţământului sălăjean,
Realizarea unor colecte în bani pentru a veni în sprijinul copiilor instituţionalizaţi la Mănăstirea Bic;
Participarea la Concertul de colinde « Biserica, tinerii şi colindele » desfăşurat la Casa de Cultură Jibou;
Organizarea unor concerte de colinde şi poezii în şcoală şi la Biserica din localitate;
Organizarea manifestărilor şi concursurilor dedicate Zilei Holocaustului, Zilei de 1 Decembrie şi Zilei de 24
ianuarie.
Organizarea de manifestări şi concursuri cu ocazia „Zilei francofoniei”
Organizarea unui spectacol , prezentare de carte şi concurs cu ocazia „Zilei Europei”
Organizarea activităților cu ocazia zilei de 1 Iunie – ziua copilului

Activităţi sportive:
organizarea calendarului competiţional local la fotbal-băieţi şi handbal-fete
desfăşurarea competiţiilor sportive tradiţionale: „Cupa 1 Decembrie“ şi „Cupa 24 Ianuarie“
participarea la „Cupa Văii Someşului” , „Cupa Şcolii”, etc.
Locul I – faza locală – Olimpiada sportului naţional - fotbal
Locul II – faza interjudeţeană - Olimpiada sportului naţional – fotbal – Satu Mare







Excursii la:
•
•
•
•
•
•
•

Mogoşa
Felix
Baia Mare
Cluj Napoca
Moldova
Sighetul Marmaţiei
Sinaia

Vizite de studiu
•

În anul şcolar 2012-2013 – sem I – Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc a găzduit cercul pedagogic – aria Tehnologii
profil mecanic –colegii fiind încântaţi de dotările atelierelor şcoală şi lecţiile prezentate ;
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•

În 2012 -2013 sem I - Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc – atelierul şi laboratorul textil care dispune de o dotare la

standarde europene-coordonat de prof. Gogota Ana, a primit în vizită de studiu , elevi de la Liceul Tehnologic
„Octavian Goga” din Jibou – profil textile pielărie-însoţiţi de prof. Ghiurco Carmen şi Stanca Mariana
•

În 2014-2015 sem II- Vizită de documentare la Fabrica de Tricotaje din Cehu-Silvaniei

•

Vizită de lucru şi documentare la Tenaris Silcotub Zalău.

Schimburi de experienţă, simpozioane, sesiuni de referate organizate în şcoală, expoziţii:
Alte activităţi:
■ “Holocaust”
■ “Ziua naţională antitutun”, 13-14 noiembrie;
■ “Săptămâna educaţiei globale”;
■ Zilele învăţământului sălăjean;
■ “Ziua naţionala a României;
■ Concert de colinde;
■ Manifestări specifice aniversării poetului neamului, Mihai Eminescu.
■ Participare la simpozionul naţional “Creativitate şi inovaţie în educaţie“

2.2.5. Resurse materiale

LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI DOTĂRI
Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului de învăţământ, au fost realizate:
 la Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc: izolarea corpului de clădire A și B, reparații acoperiș corp B,
curăţenie, zugrăvit, retuşat (gletuit, vopsit) săli de clasă, holuri, coridoare, grup sanitar;
 la Grădiniţa cu program normal Surduc: reabilitare (înlocuit geamuri, izolare termică, uşă termopan),
reparaţii gard, zugrăvit interior (lavabil);
 la Grădinița Cristolţel: reabilitare sală de clasă şi grădiniţă, montat geamuri şi uşi termopan la săli şi
la intrare;
 la Grădinița Tihău: înlocuit geamuri şi uşi termopan la sălile de clasă; înlocuit 2 vase WC la grupul
sanitar; montat uşă termopan la intrare; reparaţii interioare, tencuieli, gletuit şi vopsit în lavabil (3 săli
de clasă);
 la Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc s-au continuat lucrările de extindere a reţelei de gaz metan pentru
Atelierele tehnologice;
 Modernizarea Grădiniţei, garduri în jurul clădirilor de la şcolile aparţinătoare com. Surduc
Centrul de Documentare şi Informare
Activităţile desfăşurate în Centrul de Documentare şi Informare al Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc, au fost variate
şi complexe, organizarea şi amenajarea C.D.I.-ului asigurând condiţii pentru ca acesta să-şi poată îndeplini rolul pentru care
a fost realizat.
Activităţile care s-au derulat în C.D.I. au fost realizate în concordanţă cu funcţiile ce trebuie să le îndeplinească un astfel de
spaţiu nou şi modern de învăţământ.
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C.D.I.-ul, ca parte integrantă a unităţii şcolare, are următoarele funcţii: tehnică, pedagogică, de primire a
utilizatorilor, de informare generală, de comunicare şi relaţionare cu parteneri externi,de incitare la lectură, consiliere
şi orientare (consilierea carierei), culturală, recreativă.
Activităţile tehnice desfăşurate au fost:
▪ gestiunea fondului de carte;
▪ împrumutul documentelor în manieră tradiţională;
▪ împrumutul documentelor în mod informatizat;
▪ înregistrarea fondului documentar (donaţiile);
▪ organizarea circuitului documentelor în C.D.I. (conform margaretei documentare);
▪ am organizat un Comitet de sprijin al C.D.I.- ului.
Activităţi pedagogice au fost complexe şi diversificate:
▪ s-au desfăşurat ore de curs după o programare stabilită anterior. Cadrul didactic prezintă tema bibliotecarului
(profesorului documentarist), iar acesta asigură materialele documentare necesare, precum şi asistenţa tehnică (dacă este
cazul) cu: videoproiector, calculatoare, etc.
▪ dezvoltarea de proiecte interdisciplinare şi pluridisciplinare prin implicarea profesorilor de la discipline diferite (geografie
- istorie; biologie - geografie; cultură civică - istorie; română - muzică, etc.) în realizarea unor activităţi complexe
▪ activităţi pe grupe - au fost realizate atât în timpul desfăşurării unor ore cât şi cu ocazia pregătirii unor concursuri sau
activităţi cultural-educative desfăşurate prin colaborarea profesorilor de la disciplinele: limba română, istorie, geografie,
engleză, franceză, biologie
Activităţi de informare generală
▪ au fost concepute şi realizate pliante şi materiale promoţionale pentru prezentarea şcolii;
▪ orarul de funcţionare al C.D.I. - ului şi planificarea săptămânală a activităţilor programate în C.D.I. sunt afişate la
intrarea în Centrul de Documentare şi Informare
▪ în interiorul C.D.I. - ului, în spaţiile de afişaj, sunt expuse materiale informative diverse, există dosare documentare din
domenii variate;
▪ spaţiul expoziţional al C.D.I. - ului cuprinde materiale realizate de elevi şi cadre didactice, dosare realizate cu ocazia
desfăşurării diverselor activităţi extracurriculare
Activităţile de incitare la lectură au fost următoarele:
▪ prezentare de carte;
▪ expoziţii de documente din alte fonduri documentare;
▪ ateliere de lectură, recitare, creaţie literar - artistică şi plastică;
▪ concursuri de istorie: 1 decembrie - Ziua Naţională a României; 24 ianuarie - Unirea Principatelor; concursuri de poezie;
▪ expoziţii de carte şi reviste literare.

SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE
În baza necesarului de manuale şcolare stabilit pentru fiecare clasă, au fost repartizate manuale școlare acoperind un
procent de 15% din totalul de manuale școlare necesare pentru toţi elevii.
DEFICIENŢE ŞI PROBLEME DE PATRIMONIU
Nu există cărţi şi materiale didactice pentru domeniul mecanic, decât în proporţie de 25-30%;
Numeroase utilaje şi echipamente din dotarea şcolii sunt uzate moral;

2.2.6. Burse şcolare
Tipul de bursa
rechizite
burse „Bani de

2011-2012
187

2012-2013
174

2013-2014
171

2014-2015
169

2015-2016
129

22

21

20

31

42

33

liceu” şi burse
profesionale
TOTAL

209

250

195

191

200

171

222

200

174

171

169

150

129
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22
2011-2012

21
2012-2013

2013-2014

Rechizite

42

31

20

2014-2015

2015-2016

Bani de liceu

Cu
sprijinul
Consiliului Local, elevii Liceului Tehnologic Nr.1 Surduc beneficiază de burse sociale începând cu anul şcolar 2012-2013.

2.2.7. Alte facilități acordate elevilor

În anul școlar 2019-2020, au beneficiat de decontarea cheltuielilor de transport în conformitate cu prevederile art.
4 din Anexa nr.1 la Ordinul MECT nr.329/13.02.2007 mai mulți elevi care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu,
în limita a 50 km, pe baza abonamentelor eliberate de unitățile de transport.

Suma alocată pentru microbuzul şcolar, care transportă un număr de peste 100 elevi (pe 4 rute - transportul pe 2 rute se
face de 3 ori) a fost pentru anul în curs 20.000 RON
Numărul cadrelor didactice în anul scolar 2013- 2014: 43
profesori titulari

25

profesori suplinitori

18

Prof. suplinitori;
18; 42%
Prof. Titulari;
25; 58%

Numărul cadrelor didactice în anul scolar 2014- 2015: 39

34

profesori titulari

24

profesori suplinitori

15

Numărul cadrelor didactice în anul scolar 2015- 2016: 35
profesori titulari

20
15

profesori suplinitori

Analizând datele statistice prezentate, se pot face următoarele aprecieri:
o In ceea ce priveşte cadrele didactice:
- numărul mare de profesori suplinitori, ceea ce afectează continuitatea la clasă
- numărul relativ mare de profesori debutanţi necesită o îndrumare atentă din partea responsabilului de catedră
şi a comisiei de perfecţionare pentru a-i ajuta să se dezvolte profesional

2.3. ANALIZA SWOT – REZUMAT ŞI MATRICE
Diagnoza mediului intern:
Puncte tari:
RESURSE MATERIALE şi UMANE
- Colectivul de cadre didactice este unul valoros
şi recunoscut ca atare la nivelul comunei, colectiv
alcatuit din cadre didactice competente
- Colectivul este sudat, fara conflicte interne
- Întinerirea colectivului de cadre didactice aduce
un suflu nou în şcoala
- Singurul grup şcolar din zonă care pregăteste
forţă de munca calificata în domeniul mecanic
nivel 1, 2 şi 3 si pentru domeniul textile pielărie
nivel 1 şi 2
fiind cuprins în programul Phare TVET
- Amplasarea şcolii central cu multe facilități de
transport
- Dispune de acces la Internet în cabinetul de
informatica şi CDI
- Realizarea în procent de 100% a planului de
şcolarizare
- Efectuarea lucrărilor de întreținere şi reparații la
mobilier în cadrul orelor de instruire practică
- încadrarea în colectivele de elevi a tuturor
elevilor rromi şi a copiilor cu deficienţe din raza
comunei
- cadre didactice, manageri, majoritatea cu
experienţă profesională, inclusiv managerială;
- management reformator;
- conducerea şcolii este competentă, rezolvă
oportun toate problemele şcolii, şi este
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Puncte slabe:
RESURSE MATERIALE şi UMANE
- Supraîncărcarea spaţiului
- Necesitatea dotării comisiilor cu calculatoare şi
xeroxuri în vederea multiplicarii materialelor
ajutatoare
- Lipsa manualelor de specialitate pentru nivelul
superior al liceului
- Imposibilitatea motivării prin recompense a
activităţii cadrelor didactice care se implica în
activităţi extracurriculare
- dificultatea încadrării cu personal didactic
calificat titular în unităţile şcolare din mediul
rural;
- nivel scăzut al interesului unor părinţi faţă de
nevoile şcolii dar şi a propriului copil;
- resurse financiare şi informaţionale deficitare
alocate de către primărie pentru acoperirea
necesităţilor de ordin educaţional;
- insuficienţa dotării unităţilor şcolare cu soft
educaţional;
- uzura fizică şi morală înaintată a materialului
didactic existent în şcoli, dar şi insuficienta
utilizare a materialelor şi mijloacelor didactice
acolo unde acestea deja există;
-lipsa manualelor şcolare la un număr foarte
mare de clase;

înţelegătoare faţă de greutăţile elevilor şi ale
profesorilor, respectă legislaţia în vigoare în
luarea deciziilor, colaborare bună cu autorităţile
locale , cu I.S.J. Sălaj şi cu M.E.C.
- existenţa în şcoala noastră a unui număr mare de
cadre didactice calificate, cu gradele didactice I şi
II ;
- dotarea tuturor unităţilor şcolare cu echipament
informatic
- continuarea procesului de informatizare a
şcolilor din comună
- corelarea fondului de carte a bibliotecii şcolare
cu noul curriculum;
- sală de sport ultramodernă

CALITATEA PROCESULUI DE
PREDARE-ÎNVĂŢARE
- Şcoala nu are carti sau alte materiale
didactice adaptate noilor programe pentru liceu
– ciclul superior
- Unii elevi nu ating standardele de performanta,
dovada numărul mare de corigente şi repetenti
- Aplicarea în mica masura a învatarii centrate
pe elev
- nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor
- Existenta abandonului şcolar şi a
absenteismului de la ore
- Lipsa interesului pentru învatatura
CALITATEA PROCESULUI DE
PREDARE-ÎNVĂŢARE
- Diversificarea insuficienta a metodelor de
- Proiectarea activităţilor de predare învăţare
evaluare
conform cerinţelor actuale
- Insuficienta analiza a progresului elevilor pe
- Elaborarea curriculum-ului la decizia şcolii şi de perioada şcolarizarii
dezvoltare locala ţinând cont de opţiunile elevilor - Dificultati de receptare a reformei
şi a părinţilor, a partenerilor economici şi de
- Modificarea scarii valorilor fundamentale în
dotarea existentă
societate – om cu bani
- lipsa de stabilitate a profesorilor
- Cadre didactice bine pregătite metodic
- număr mic de elevi participanţi şi premianţi la
- Alegerea atenta şi competenta a manualelor
şcolare
concursurile şi olimpiadele şcolare;
- Utilizarea strategiilor de învăţare diversă
- persistenţa formalismului în formarea continuă
la nivelul comisiilor metodice din şcoli;
- Organizarea cursurilor de perfecționare
- reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor cadre
- Organizarea pregătirii suplimentare pentru
examene de sfârșit de ciclu
didactice şi tendinţa unora de a nu răspunde
- Rezultate bune la olimpiade şi concursuri
prompt la solicitările şcolii şi ISJ;
- existenţa învăţământului simultan la scolile din
şcolare
- Proiectarea unor activităţi moderne cu aspect
comună;
participativ
- rată ridicată a absenteismului şi a abandonului
- Oferta de optionale şi extracurriculare de interes şcolar în unităţile şcolare din comună (sărăcie,
local
distanţe etc.);
- interes scăzut al cadrelor didactice şi unităţilor
- Descriptori de performanta bine elaborate
- interesul crescut al cadrelor didactice pentru
şcolare pentru angrenarea în proiecte şi
propria dezvoltare profesională;
programe;
- perfecţionarea majorităţii cadrelor didactice prin
MANAGEMENT
stagii de formare în problematica reformei, în
specialitate, management şcolar, iniţiere în
- Implicarea insuficientă a unor cadre
utilizarea calculatorului;
didactice în bunul mers al şcolii
- rezultate bune obţinute la examenele şcolare
- Mediatizarea insuficienta a succeselor şcolare
(teste naţionale)
obţinute de elevii şcolii – la olimpiade
- grad înalt de adaptabilitate şi flexibilitate a
- Influența negativă asupra elevilor a unor
ofertei de formare ;
factori sociali perturbatori –jocuri de noroc,
baruri, mass-media, acte de agresiune ale unor
grupuri de ,,cartier,,
MANAGEMENT
- Insuficienta pregătire educaţională a familiei
- Utilizarea rapoartelor de analiza în vederea
- Dezvoltarea insuficientă a mijloacelor de
stimularii şi dezvoltarii institutionale
comunicare cu părinţii
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- Strategie adecvata pentru dezvoltarea şcolii
- Încheierea de parteneriate cu agenţii economici
din zona
- Acţiuni de popularizare a şcolii prin: pliante,
întâlniri cu elevii şi profesorii din scolile generale
- Gestionarea corespunzătoare a conflictelor
- Preocuparea conducerii şcolii pentru
organizarea festivităților care marchează diferite
evenimente culturale, istorice
- Implicarea şcolii în organizarea cursurilor de
reconversie şi calificare a adulților
- interesul crescut a conducerii unităţii
pentru dezvoltarea bazei materiale a acestora;
- buna colaborare între toate compartimentele,
între unitatea şcolară şi inspectoratul şcolar;
- reabilitarea reţelei şcolare prin proiectele
naţionale iniţiate de MEN;
- implicarea tot mai accentuată a liderilor
comunităţii şi a unor consiliului local în viaţa
şcolii;
- circulaţia bună a informaţiei şi neexistenţa
blocajelor în comunicarea oficială;
- existenţă unui climat favorabil pentru a învăţa
-colectiv de cadre didactice disciplinat, elevi
disciplinați, fără acte de violenţă, huliganism,
violuri, furturi şi consum de droguri

- Lipsa de interes a părinţilor în urmărirea
programului elevilor şi a pregătirii acestora
- insuficienta informare din partea încă multor
cadre didactice asupra noutăţilor privind
aplicarea proiectelor de reformă în învăţământ şi
legislaţiei şcolare, implicând o redusă participare
la actul decizional;
-cadru restrâns de resurse pentru motivarea
cadrelor didactice;
- insuficienta preocupare pentru informare şi
documentare a managerilor în vederea obţinerii
de fonduri nerambursabile pentru dezvoltare
instituţională;
- insuficienta popularizare a practicii pozitive
prin schimburi de experienţă între directori,
cadre didactice, elevi din unităţi şcolare diferite;

Oportunităţi:
- existenţa unei oferte M.E.C de formare/informare
a managerilor şcolari şi cadrelor didactice prin
consfătuirile judeţene;
- existenţa, la nivelul Consiliului Local a unor
programe de colaborare şi parteneriat;
- existenţa unor programe comunitare, regionale şi
europene;
- posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale şi
realizarea unor programe de dezvoltare
instituţională prin programele Phare şi Băncii
Mondiale;
- existenţa Planurilor Regionale de Acţiune pentru
Învăţământul Profesional şi Tehnic (PRAI),
Planurile Locale de Acţiune pentru Învăţământul
Profesional şi Tehnic (PLAI) la nivel judeţean, iar la
nivelul şcolilor prin Planurile de Acţiune ale
Şcolilor (PAS);
- posibilitatea diversificării pregătirii profesionale a
elevilor, în cadrul învăţământului liceal tehnologic
şi postliceal, în meserii cerute de piaţa muncii;
- consilierea şi orientarea profesională a tinerilor
prin înfiinţarea unui cabinet psiho-pedagogic în
şcoală;
- posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu
M.E.C, prin portal şi forum;
- existenţa programului Erasmus + de parteneriat
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Ameninţări:
- sistem legislativ complicat, adesea confuz,
restrictiv şi în continuă transformare;
- slaba motivaţie financiară a personalului şi
migrarea cadrelor tinere spre domenii mai
bine plătite ;
- nivelul scăzut al resurselor bugetare, în
comună ;
- insuficienta conştientizare a unor factori de
decizie (consiliul locale, societăţi comerciale,
sindicate, părinţi, elevi, cadre didactice)
privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie
necesare în învăţământ;
- situaţia socio-economică precară a familiilor
din care provin unii copii/elevi/tineri;
- insuficientă conştientizare a părinţilor
copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de
principal partener educaţional al şcolii;
-scăderea populaţiei scolare, ca urmare a
indicelui scăzut de natalitate;
- Abandonul şcolar datorită scaderii nivelului
de trai
- Alocarea unor fonduri insuficiente
- Lipsa motivatiei învăţării
-orientarea şcolară a absolvenţilor de
gimnaziu realizată superficial, bazată pe idei
preconcepute

european;
- creşterea calităţii parteneriatului social, a
iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru
dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional;
- existenţa unor resurse şi posibilităţi de
sponsorizare prin relaţii de parteneriat;
- sprijinirea elevilor provenind din medii sociale
defavorizate prin programe guvernamentale.
- creşterea economică a judeţului Sălaj, fapt ce
conduce la creşterea ratei de absorbţie a
absolvenţilor de către piaţa forţei de muncă;
- dotarea unităţii şcolare cu două mijloace de
transport, în vederea asigurării transportului elevilor
- creşterea efectivelor de elevi, ca urmare a
comasării scolilor din comună;

- dezinteresul părinţilor faţă de şcoală
- Lipsa modelelor reale de urmat
- delicvenţa juvenilă
- preferinţă agenţilor economici de a angaja
forţă de muncă necalificată, cu salarii mici
- costurile exagerate ale mijloacelor şi
echipamentelor de instruire moderne

- Dezvoltarea în regiune a agenţilor
economici deoarece Surducul este o zonă
defavorizată
- Cererea de cursuri de calificare
adresate adulţilor a crescut în ultimii doi ani
- Dezvoltarea învăţământului superior
sălajan a permis continuarea studiilor
ASPECTE CARE NECESITA DEZVOLTARE
REZULTATELE AUTOEVALUARII

CONCLUZII şi ASPECTE CARE
NECESITA DEZVOLTARE
RESURSE UMANE şi MATERIALE
RESURSE UMANE şi MATERIALE
- Politica educaţională a şcolii este bine dirijata
- Dezvoltarea bazei materiale pentru cabinete
- Şcoala este bine dotată, existând preocupări
tehnice este absolut necesară
pentru dezvoltarea bazei materiale
- Dotarea atelierelor şcolii pentru
- Asigurarea cu personal didactic calificat în
desfășurarea instruirii practice la clasele de
proporţie de 100%
mecanică
- Resursele financiare sunt în concordanţă cu - Implicarea cadrelor didactice în gestionarea
nevoile şcolii
resurselor
CALITATEA PROCESULUI DE
CALITATEA PROCESULUI DE
PREDARE-ÎNVĂŢARE
PREDARE-ÎNVĂŢARE
- Procesul instructiv-educativ respectă
- Sporirea calităţii educaţiei oferite de şcoala
obiectivele şi conţinuturile din curriculum
- Utilizarea pe scara larga a învatarii centrate pe
- Elevii dobândesc competenţele de cunoaştere şi elev
profesionale necesare pe piaţa muncii
- Evitarea absenteismului de la ore
- Relaţia profesor-elev este corespunzătoare
- Participarea profesorilor la cursuri de formare
- Strategiile didactice folosite sunt corecte şi
şi de perfecționare
diverse; adaptate stilurilor de învăţare
individuale
- Consilierea elevilor este urmărită şi îndrumată
atent
MANAGEMENT
MANAGEMENT
- Evaluările interne sunt corelate cu cele externe - Dezvoltarea ideii de lucru în echipă
- Activitatea este monitorizată la nivelul
- Implicarea cadrelor didactice în elaborarea
conducerii
proiectelor de dezvoltare institutionala
- Climatul psihosocial este favorabil desfaşurării - Dezvoltarea parteneriatului părinţi-şcoala
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procesului instructiv-educativ
- Se iau măsuri de ameliorare şi îmbunătăţire a
activităţii

- Se impune menținerea unui contact permanent
cu comunitatea locală
- Este necesară intensificarea acţiunilor de
promovare a imaginii şcolii printr-o reclamă
adecvată
- Încheierea de contracte parteneriale cu agenţii
economici
- Se vor intensifica acţiunile privind cursurile de
reconversie a adulţilor
- Participarea la proiecte europene

Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reuşitei oricărui proiect educaţional. Deşi anumite
nevoi pot apărea pe parcursul procesului, este important ca pregătirea planificată să abordeze nevoile deja identificate.

2.4. OPŢIUNI STRATEGICE
2.1.2. PROFILUL ECONOMIC AL JUDEŢULUI
SITUAŢIA ACTUALĂ - PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI
Economia judeţului Sălaj este caracterizată drept o economie industrial - agrară,
specializată în industria uşoară, construcţii de maşini şi echipamente, industrie alimentară şi
producţie de mobilier şi dispunând de un sector primar şi terţiar în ascensiune. Produsul intern
brut, a crescut în judeţul Sălaj în ultimii ani de la 4531,2 milioane lei în 2010, la 5766,8 milioane
lei în 2014, ceea ce reflectă o tendinţă evidentă de creştere economică, corelată cu efecte pozitive
asupra nivelului de trai (Fig.3.1.)
Produsul intern brut-Sălaj
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Pe medii de rezidență există diferențe semnificative în structura ocupațională a populației.
Ponderea populației ocupate în agricultură este de 6,5 % în mediul urban și de 57,8% în mediul
rural, la recensământul din 2011. Pe de altă parte, numărul pesoanelor ocupate în industrie și
servicii
este
semnificativ
mai
ridicat
în
mediul
urban.
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În comparație cu media națională șiregională, se constată faptul că județul Sălaj are o
pondere mai ridicată a populației ocupate în agricultură șiîn industrie concomitent cu o pondere
mai redusă a celor care activează în construcții și servicii. Sectoare precum turismul, serviciile
financiare, IT&C, tranzacțiile imobiliare, industriile creative și culturale sau activitățiile științifice,
tehnice i profesionale sunt cele mai slab reprezentate la nivel județean și mult inferioare mediei
europene. Această structură economică, specifică economiilor în curs de dezvoltare, dezavatajează
județul în contextul în care sectorul serviciilor este cel care înregistrează tradiționalcea mai ridicată
valoare adăugată, productivitate a muncii și implicit cel mai mare nivel de salarizare.

La nivelul judeţului Sălaj, analizând datele publicate de Comisia Naţională de Prognoză
rezultă că evoluţia principalilor indicatori economici până în 2013 este pozitivă, cele mai bune
evoluţii existând la nivelul PIB/locuitor şi a câştigului salarial mediu net lunar-lei/salariat.
Conform acestui document, evoluția prognozată a PIB/locuitor la nivelul regiunii Nord-Vest, este
în sensul creșterii acestuia până în 2020, creșterea situându-se la același nivel cu cel național.

40

Evoluția PIB în Regiunea Nord-Vest
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Industria şi construcţiile sunt ramurile care contribuie cel mai mult la crearea Produsului
intern brut urmate de ramura serviciilor şi de agricultură, silvicultură.
An
2010
2011
2012
2013
2014
Regiunea Nord – Vest
60199,8
61648,4
67600,8
71712,0
76641,5
SĂLAJ
4531,2
4563,4
4987,6
5383,8
5766,8
Creșterea PIB regional în 2020, față de valoarea din 2015 se preconizează a fi de 30%.
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Sursa: Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în PROFIL
TERITORIAL, până în 2020 – Comisia
Naţională de Prognoză,
mai, 2017
Investiţii brute din industrie,construcţii,comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale
la nivelul judeţului Sălaj. Principalele investiţii străine realizate până în prezent au fost orientate
în special spre industrie, ramura maşinilor şi echipamentelor, prelucrării cauciucului, confecţiilor,
mobilierului şi încălţămintei; s-au mai făcut investiţii de capital străin în comerţ şi agricultură.
Investiţiile străine până în prezent sunt sub posibilităţile pieţei investiţionale locale,
existând încă multe domenii în care s-ar putea investi: construcţii de maşini, producerea de
mijloace de transport, textile, servicii şi turism.
Evoluția indicatorilor economici ai agenților economici
din județul Sălaj
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Activitatea desfășurată de către agenții economici - persoane juridice, reflectată în datele
din bilanț, conturează anumite aspecte privind domeniile de activitate specifice județului, eficiența
acestora, numărul salariaților și contribuția la realizarea cifrei de afaceri totală.
Domeniu
Agricultura
Cercetare, dezvoltare
Comert, turism
Constructii
Industrie
Servicii

271
96
1.876
785
693
2.149

Dinamica
2016/2015
14,02%
-2,08%
4,85%
-2,68%
-1,88%
-0,51%

5.952

5.870

1,40%

CA 2016
338.939.199

CA 2015
287.068.294

18,07%

26.197.793
1.856.734.717
497.851.976

20.391.602
1.605.248.243
610.855.041

28,47%
15,67%
-18,50%

2.587.612.554
928.784.833

2.962.830.740
1.015.090.651

-12,66%
-8,50%

6.236.121.072

6.501.484.571

-4,08%

Nr firme 2016

Total
Domeniu
Agricultura
Cercetare, dezvoltare
Comert, turism
Constructii
Industrie
Servicii
Total
Domeniu

309
94
1.967
764
680
2.138

PRE 2016

Agricultura
Cercetare, dezvoltare
Comert, turism
Constructii
Industrie
Servicii
Total
Domeniu
Agricultura
Cercetare, dezvoltare
Comert, turism
Constructii
Industrie
Servicii
Total

Nr firme 2015

PRE 2015

32.464.651
6.824.036
83.309.337
31.159.032
227.307.449
97.393.368

11.716.386
4.106.357
49.511.357
42.126.977
349.601.650
91.011.366

177,09%
66,18%
68,26%
-26,04%
-34,98%
7,01%

478.457.873

548.074.093

-12,70%

NR SAL 2016
1.146
156
6.595
3.451
10.533
6.292
28.173

NR SAL 2015
942
145
5.968
3.467
10.554
5.919
26.995

21,66%
7,59%
10,51%
-0,46%
-0,20%
6,30%
4,36%

Sursa: Camera de Comerț și Industrie Sălaj

Investițiile nete în perioada 2008-2016 urmăresc același trend cu cel al investițiilor brute, atât
la nivel regional, cât și național. Se remarcă același trend descrescator în perioada 2008-2012 în
toate regiunile de dezvoltare, inclusiv în regiunea Nord-Vest. În ceea ce privește investițiile pe
sectoare evoluția investițiilor nete este similară cu cea a investițiilor brute.
În anul 2016, investiţiile nete realizate, în judeţul Sălaj, au scăzut cu 45,7% comparativ cu anul
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2015.
Evoluţia investiţiilor nete pe elemente de structură
în anul 2016 comparativ cu anul 2015 %
Anul 2016
Anul 2015
TOTAL
pe elemente de structură:
lucrări de construcţii noi
utilaje (inclusiv mijloace
de transport)
-alte cheltuieli de investiţii

Structura investiţiilor
Anul 2015
Anul 2016

54,3

100,0

100,0

54,3
51,9

53,8
44,3

52,8
42,3

131,9

1,9

4,9

Un aport important la dezvoltarea economiei judeţului Sălaj îl au investiţiile atât cele autohtone
cât mai ales cele străine.
Investitii nete din unitatile locale, pe activitati ale economiei nationale
la nivel de sectiune CAEN Rev.2
NIVEL REGIONAL

3000
2500
Milioan
l i

2000
1500
1000
500
0

B

C

D

E

200
200
201
201
201
201
201
201

F

200 223 457 277 973
250 159 518 340 983
148 142 342 293 347
222 172 100 242 792
336 207 594 310 665
312 189 110 282 545
311 238 608 273 588
420 281 382 888 685
Sursa
datelor:
INS
Conturi regionale

G

H
I
Regiunea
168 109 184
892 733 208
780 505 165
101 671 182
804 760 190
767 788 133
861 102 157
877 125 229

J

K

P

Q

S

188
139
8
105
118
117
165
174

589
312
686
395
465
476
570
114

8
4
3
6
6
5
4
5

4
3
4
3
4
4
5
6

65
82
31
99
44
47
54
59

Investiţiile nete concretizate în lucrări de construcţii noi, în anul 2016, reprezentând
52,8% din total investiţii (53,8% în anul 2015), au scăzut cu 45,7%. Investiţiile nete în utilaje
(inclusiv mijloace de transport) reprezentând 42,3% din total faţă de 44,3% în anul 2015, au
scăzut cu 48,1%. Alte cheltuieli de investiţii cu o pondere de 4,9% în total investiţii în anul 2016
şi de 1,9% în anul 2015, au crescut cu 31,9%.
Comparativ cu anul 2015, în anul 2016, se constată o scădere a ponderii investiţiilor nete
în utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 2,0 puncte procentuale şi a ponderii lucrărilor
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de construcţii noi cu 1,0 puncte procentuale. Ponderea altor cheltuieli de investiţii a crescut cu
3,0 puncte procentuale.

Evoluţia investiţiilor nete
150
100
50
0

TOTAL

lucrări duetilcaojens(tinruccluţisiivnomi ijlo-aalctee dcheetlrtaunieslpi odret)investiţii

Anul 2016 Anul 2015

Structura investiţiilor Anul 2015

Structura investiţiilor Anul 2016

Sursa datelor: INS Conturi regionale
Structura investiţiilor nete pe activităţi ale economiei naţionale în anul 2016 -%
Activităţi
(diviziuni CAEN Rev.2)

TOTAL JUDEŢ
din care:
Agricultură, vânătoare şi servicii
anexe
Fabricarea produselor textile
Fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte
Fabricarea substanţelor şi
produselor chimice
Fabricarea altor produse din
minerale nemetalice
Industria metalurgică
Fabricarea de mobilă
Comerţ cu ridicata cu excepţia
comerţului cu autovehicule şi
motociclete
Administraţie publică şi apărare;
asigurări sociale din sistemul public

Din care:
Utilaje
(inclusiv
mijloace de
transport)
100,0

Investitii
Nete
Total

Lucrări de
construcţii
Noi

Alte
cheltuieli
de investiţii

100,0

100,0

11,4

5,9

18,3

11,5

2,6
2,3

0,1
3,0

6,0
1,3

2,0

2,8

0,9

5,2

1,6

2,9
16,0
4,6

2,0
2,5
6,2

4,4
31,9
3,5

0,2
24,7
0,1

3,7

5,3

1,6

4,4

39,4

62,8

9,3

47,3

100,0

Activităţile economice în care s-a realizat un volum mai mare de investiţii nete în anul
2016 sunt: administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public cu 39,4% din
total, urmată de industria metalurgică cu 16,0% şi agricultură, vânătoare şi servicii anexe cu
11,4%.
Structura investiţiilor nete pe activităţi ale economiei naţionale în anul 2016
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Structura investiţiilor nete
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Sursa adtelor: Raport privind satrea economico-socială a județului Sălaj în anul 2016
Pe elemente de structură ponderea cea mai mare de investiţii nete realizate în lucrări
de construcţii noi s-a înregistrat la activitatea administraţie publică şi apărare; asigurări
sociale din sistemul public cu 62,8% din total urmată de fabricarea de mobilă cu 6,2% şi de
agricultură, vânătoare şi servicii anexe cu 5,9%, în timp ce ponderea cea mai mare de investiţii
nete realizate în utilaje (inclusiv mijloace de transport) s-a înregistrat în industria metalurgică
cu 31,9%, urmată de agricultură, vânătoare şi servicii anexe cu 18,3% şi de administraţie
publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public cu 9,3%.
În anul 2016, investiţiile nete în sectorul majoritar privat au reprezentat 55,5 % din
total faţă de 62,3% în anul precedent. Investiţiile nete din acest sector au fost orientate, în
principal, spre achiziţionarea de utilaje inclusiv mijloace de transport şi lucrări de construcţii noi.
Investiţii brute din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei
naţionale la nivelul judeţului Sălaj.
Principalele investiţii străine realizate până în prezent au fost orientate în special spre
industrie, ramura construcţiilor de maşini şi de echipamente, prelucrării cauciucului şi a maselor
plastice, confecţiilor, mobilierului şi încălţămintei. Deşi nu într-o proporţie semnificativă, s-au mai
făcut investiţii de capital străin şi în comerţ şi agricultură.
Investiţiile străine până în prezent sunt sub posibilităţile pieţei investiţionale locale, existând încă
multe domenii în care s-ar putea investii: construcţii de maşini, producerea de mijloace de
transport, textile, servicii şi turism.
Investiţiile brute ale unităţilor locative din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii
În ultimii ani, volumul investiţiilor în regiune tinde să se stabilizeze în anumite sectoare,
înregistrand creşteri constante, însă reduse ca şi intensitate în sectoarele: construcţii metalice,
hoteluri şi restaurante (turism), maşini şi echipamente, textile, producţie mobilier, transporturi
terestre, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul.
În ceea ce priveşte direcţionarea investiţiilor, acestea nu sunt orientate semnificativ spre
zona intangibilă, IT, marketing, studii de piaţa. Investitiile financiare, umane si logistice in
perfectionarea angajatilor sunt o prioritate pentru marii angajatori de pe platforma industiala
(S.C.Michelin Romania S.A. si Tenaris-Silcotub), firme multinationale cu o cultura in dezvoltarea
persoanelor, cresterea competentelor generale, profesionale sau manageriale ale acestora.
S.C.Michelin Romania S.A a investit peste 300 mil Eur în România.
Privind investitia de resurse financiare, umane si logistice în formarea personalului,
S.C.Michelin Romania S.A asigură: săli de formare utilate cu mijloace moderne de animare si
instruire, traineri specializati, recunoscuți atât în țară cât și în străinatate- Rockwell, Indas, Festo,
Qipa, Axemble, etc.., metode moderne de predare, e-learning, benchmark, cursuri de specialitate
(profesionale) atat in tara cat si in strainatate, cursuri generale: limbi straine (franceza, engleza),
cursuri de calculatoare, cursuri de dobandire a abilitatilor de comunicare, animare a reuniunilor,
cursuri
de
gestiune
a
stresului
si
a
conflictelor,
work-shop-uri,
etc.
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2.1.3. PROCESUL DE INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI CERINŢELE DE
COMPETITIVITATE
Procesul de integrare europeană are implicaţii care nu pot fi depăşite, fără o abordare nouă
a activităţii, în scopul creării cadrului necesar pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem
economic, cât mai apropiat de necesităţile pieţei comune europene.
Cunoaşterea şi respectarea standardelor asigură competenţa societăţilor comerciale, fiind un factor
determinant al succesului activităţii în cadrul pieţei unice europene.
Disponibilitatea
standardelor europene şi internaţionale în economia judeţeană se
manifestă prin adoptarea standardelor europene şi internaţionale ca standarde române. Prin aceasta
se pot obţine aptitudini pe care fiecare dintre noi le apreciem: calitatea, aspectul ecologic,
securitatea, economia, încrederea, eficienţa şi eficacitatea produselor pe care le cumpărăm sau care
ne sunt furnizate la serviciu sau acasă.
Creşterea competitivităţii industriei judeţene se poate realiza prin îmbunătăţirea calităţii
produselor, a proceselor şi a serviciilor. Aceasta se obţine prin prevederea unor caracteristici şi
metode de încercare unice, recunoscute la nivel naţional şi european, pe baza unei evaluări a
conformităţii produselor.
Pentru a susţine creşterea competitivităţii industriei locale şi implicit pentru a susţine
dezvoltarea economică a judeţului, este necesară utilizarea de către agenţii economici a
potenţialului strategic şi de transfer tehnologic al standardelor.
Cercetarea şi dezvoltarea
Activitatea de cercetare-dezvoltare nu este reprezentată în judeţul Sălaj prin obiective
majore în care să se desfăşoare astfel de activităţi. Este însă important să menţionăm aici Centrul
de Cercetare în biologie şi cultura plantelor care funcţionează de câţva ani la Grădina Botanică din
Jibou.
Industria
În luna decembrie 2016 faţă de luna decembrie 2015, producţia industrială a scăzut cu
9,5% în industria prelucrătoare şi a crescut cu 4,7% la activitatea de producţie şi furnizare de
energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
Indicii productiei industriale in perioada decembrie 2015 - decembrie 2016
- luna corespunzatoare din anul precedent = 100 -%

Sursa adtelor: Raport privind satrea economico-socială a județului Sălaj în anul 2016

Producţia industrială realizată în anul 2016 a scăzut cu 5,2% faţă de anul precedent (faţă de o
creştere cu 1,7% pe total ţară), scăderi fiind înregistrate în industria prelucrătoare cu
5,5% şi la activitatea de producţie şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat cu 20,0%. În industria extractivă producţia industrială a crescut cu 30,8%.
Dintre activităţile industriale reprezentative, comparativ cu anul 2015, cu scăderi
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semnificative, se evidenţiază: fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (-40,2%);
producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţiona (20,0%); fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a (-19,7%); industria alimentară (15,7%). Creşteri mai importante, faţă de anul 2015, au înregistrat activităţile: fabricarea
produselor textile (+11,0%); fabricarea altor produse din minerale nemetalice (+10,5%);
fabricarea de mobilă (+9,2%).
În conformitate cu datele furnizate de către Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj,
principalele ramuri ale industriei în care îşi desfasoara activitatea agenții economici sunt:
Unităţile locale active din industrie,construcţii,comerţ şi alte servicii,
pe activităţi şi clase de mărime, în anul 20151)
Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN,
Rev. 2)
Sălaj
Industria extractivă
Industria prelucrătoare
Producţia şi furnizarea de
energie electrică şi termică,
gaze şi apă calda şi aer
condiţionat
Distribuţia apei; salubritate,
gestionarea deşeurilor,
activităţi de decontaminare
Construcţii
Comerţ cu ridicata şi
amănuntul, repararea
autovehiculelor şi
motocicletelor
Transport, depozitare şi
activităţi de poştă şi curierat
Hoteluri şi restaurante
Informaţii şi comunicaţii
Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi activităţi de servicii prestate
în principal întreprinderilor
Învăţământ 2)
Sănătate şi asistenţă socială 2)
Alte activităţi de servicii
colective,sociale şi personale

Sursa
datelor:
Conturi regionale

Total

număr unităţi

din care: pe clase de mărime, după numărul de
salariaţi
0-9

10-49

50-249

250 şi peste

4671
21
622

4062
18
406

521
2
165

78
1
42

10
9

7

5

1

1

-

40
559

28
481

8
69

4
9

-

1618

1472

138

8

-

643
234
95

597
203
87

41
30
7

4
1
1

1
-

635
31
48

587
29
40

43
2
7

5
1

-

118

109

8

1

-

INS

Sunt reprezentativi pentru judeţ, următorii agenţi economici: S.C. Michelin Romania S.A.
– prelucrare cauciuc şi cord metalic; S.C Silcotub S.A., S.C. Rominserv Valves I.A.I.F.O S.A. – prin
industria metalurgică de maşini şi echipamente; S.C. Universal Co SA, S.C. Uniconf S.A., S.C.
Silvania Worsted Spinning S.R.L, S.C. Silvana S.A. şi S.C. Angar Prod SRL – produselor textile,
de tricotaje şi a confecţiilor de îmbrăcăminte, S.C. Fraven S.R.L. – fabricarea produselor metalice,
S.C. Cemacom S.A. – fabricarea carămizilor şi blocurilor din ceramică, S.C. Spumante Silvania
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S.A. – producţia de vinuri spumante, S.C. Simex S.A., prelucrarea lemnului, mobilier, S.C. Bellinea
S.R.L., S.C. Grovinvest S.R.L. – mobilier, S.C. Energobit S.R.L., Hanna Instruments SRL –
Industria de echipamente electrice şi optice, S.C. Europan S.R.L. – Fabricarea produselor de
morarit, S.C. Sentosa Impex S.R.L. – Fabricarea vopselelor, lacurilor. S.C. Boglar Champ S.R.L. –
industria alimentară, S.C. Electro Grup S.R.L. – lucrări de instalații electrice, S.C. Energy Network
– comercializarea energiei electrice, West Co Impex S.R.L. – fabricarea fibrelor de sticlă, S.C.
Multicom S.R.L. –comerț cu ridicata, S.C. Inserco S.R.L. – comerț cu ridicata
1.1.4.1.
DEZVOLTAREA DURABILĂ
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-20202030)
Elementul definitoriu al acestei Strategii Naţionale este racordarea deplină a României la
o nouă filosofie a dezvoltării, proprie Uniunii Europene şi larg împărtăşită peplan mondial – cea a
dezvoltării durabile.
Strategia stabileşte obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi
realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru
cunoaştere şi inovare, orientat spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii oamenilor şi a relaţiilor
dintre ei în armonie cu mediul natural.
Întregul sistem de educaţie şi formare profesională va asimila principiile şi obiectivele
dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi
necesare existenţei şi performanţei personale şi socio-culturale în lumea modernă. Educaţia pentru
dezvoltare durabilă va fi integrată transversal în toate programele de pregătire, proiectate şi
organizate prin câmpuri disciplinare sau module, de la ştiinţele naturii la practicile responsabile
ale civismului, de la sustenabilitatea producţiei şi consumului în raport cu resursele la însuşirea
principiilor diversităţii culturale, ale bunei guvernări şi ale statului de drept. De asemenea,
abordarea educaţională a dezvoltării durabile traversează paradigma formală, informală şi
nonformală.
Educaţia pentru dezvoltare durabilă necesită cooperare şi parteneriat între multipli factori
de decizie: autorităţile centrale şi locale, sectorul educaţional şi cel ştiinţific, sectorul sănătăţii,
sectorul privat, industria, transportul şi agricultura, comerţul, sindicatele, mass-media,
organizaţiile non-guvernamentale, comunitatea locală, cetăţenii şi organizaţiile internaţionale.
Educaţia pentru dezvoltare durabilă nu trebuie să se rezume la un punct de vedere ecologist.
Ea se dezvoltă ca un concept larg şi cuprinzător, reunind aspecte interconectate referitoare la
mediu, ca şi la problemele economice şi sociale. Raportarea la gama extinsă şi diversificată de
teme care se asociază principiilor dezvoltării durabile necesită o abordare inter- şi transdisciplinară în formule educaţionale integrate, cross-curriculare şi complementare, care ţin seama
totodată de specificitatea condiţiilor locale, naţionale şi regionale, ca şi de contextul global.
Sistemul de educaţie şi formare profesională va valorifica participarea proactivă, şi va promova
voluntariatul ca expresie a spiritului civic dobândit cu sprijinul şcolii.
Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE în
domeniul educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru
grupurile dezavantajate, unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2010.
Direcţii strategice de acţiune:
 Restructurarea ciclurilor de învăţământ pe baza profilului de formare specific, şi redefinirea
programelor de pregătire în funcţie de nivelurile de referinţă agreate pentru Cadrul Naţional al
Calificărilor, astfel încât să fie asigurate transparenţa sistemului care sprijină învăţarea pe tot
parcursul vieţii, precum şi mobilitatea ocupaţională. Operaţiunile de restructurare trebuie să ducă
la asigurarea accesului şi la îmbunătăţirea substanţială a calităţii ofertei de pregătire prin
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dobândirea de competenţe care să susţină dezvoltarea personală, competitivitatea şi dezvoltarea
durabilă;
 Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei instituţionale, având la bază managementul cunoaşterii,
şi crearea reţelelor de cooperare care să includă parteneriatele public-privat, în condiţiile
descentralizării sistemului de învăţământ şi al autonomiei universitare;
 Profesionalizarea managementului educaţional şi şcolar prin formarea resurselor umane
pentru leadership eficient, pentru promovarea atitudinilor participative, proactive şi anticipative,
şi prin dezvoltarea competenţelor specifice, acordând aceeaşi prioritate celor sociale şi personale.
 Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de învăţare
dobândite în contexte non-formale sau informale. Este de aşteptat ca, până în 2020, să existe acces
real la centre de validare a competenţelor dobândite în asemenea contexte, promovând astfel
importanţa acordată experienţei de viaţă şi muncă şi relevanţa ofertei educaţionale, atât pentru
aspiraţiile celor care învaţă cât şi pentru nevoile de dezvoltare economică şi socială.
 Dezvoltarea bazei instituţionale şi logistice a sistemului educaţional naţional, inclusiv în
ceea ce priveşte educaţia fizică şi activităţile sportive şi recreative, paralel cu diversificarea ofertei
educaţionale non-formale şi informale. Cuprinderea în sisteme de învăţare permanentă, recalificare
sau reciclare profesională se va ridica la minimum 15% din grupa de vârstă 25-64 ani.
 Creşterea calităţii procesului de formare a personalului didactic şi de conducere din
învăţământ prin sisteme flexibile, pentru înnoirea stocului de cunoştinţe, punând accentul pe
promovarea comportamentelor de tip „practician reflexiv”, capabil să transmită abordări
interdisciplinare în susţinerea dobândirii rezultatelor învăţării, în special a celor derivate din
exigenţele socio-culturale, economice şi ambientale ale dezvoltării durabile.
 Accentuarea pregătirii tinerilor pentru a se instrui pe tot parcursul vieţii, pentru a dobândi
inteligenţa socio-emoţională şi capacitatea de a se adapta competitiv pe piaţa muncii din Uniunea
Europeană.
 Dezvoltarea unor programe de studiu diferenţiate conform specificului regiunilor şi
nevoilor elevilor/studenţilor, acoperirea unui spectru larg şi echilibrat de domenii ale cunoaşterii
pentru înţelegerea în profunzime a legăturilor corelative între aspectele economice, sociale şi de
mediu, însuşirea limbilor străine, valorizarea oportunităţilor pentru învăţare inter- şi transdisciplinară, dobândirea de abilităţi privind planificarea/cercetarea atât la nivel individual cât şi în
echipe, implicarea participativă în serviciile pentru comunitate; spiritul de responsabilitate faţă de
problemele globale comune; respect faţă de valorile universale, multiculturalitate şi specificul
identitar; dezvoltarea curiozităţii creatoare şi (auto)interogarea continuă.
 Extinderea învăţământului şi formării profesionale de calitate în mediul rural, cultivarea
egalităţii de şanse şi atragerea în sistemul educaţional a tinerilor din grupurile defavorizate.
 Extinderea cooperării internaţionale prin iniţierea şi participarea la programe şi proiecte
europene, bilaterale, transfrontaliere; lărgirea prezenţei şcolii româneşti în organismele
reprezentative la nivel european şi internaţional; încurajarea participării diasporei ştiinţifice
româneşti la proiecte educaţionale realizate în România, şi la evaluarea proiectelor, programelor
şi politicilor educaţionale relevante pentru domeniul dezvoltării durabile.
Orizont 2030. Obiectiv naţional: Situarea sistemului de învăţământ şi formare
profesională din România la nivelul performanţelor superioare din UE; apropierea
semnificativă de nivelul mediu al UE în privinţa serviciilor educaţionale oferite în mediul rural
şi pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu dizabilităţi.
 Principiile şi practicile dezvoltării durabile vor fi încorporate organic în ansamblul
politicilor educaţionale. În baza direcţiilor strategice care urmează să fie convenite, în linii
generale, în anul 2009, se vor realiza exerciţii de viziune bazate pe evaluarea comparativă a
rezultatelor obţinute la fiecare 5 ani, cel relevant pentru orizontul 2030 fiind anul 2019.
 Eficienţa internă şi externă a sistemului de educaţie, de la educaţia timpurie la studiile postdoctorale, de la educaţia formală la cea non-formală, de la formarea profesională iniţială şi
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continuă până la accesul echitabil la învăţare, în condiţii de calitate, va fi în continuare obiectivul
principal. Învăţarea eficientă va rămâne o prioritate, iar formele şi metodele de predare vor fi
caracterizate prin diversitatea şi flexibilitatea abordărilor pedagogice, şi se vor concentra pe
formarea deprinderii de a învăţa şi de acumula cunoştinţe utile şi a capacităţii de a aplica aceste
deprinderi într-un spectru larg de domenii.
 Metodologia de evaluare, certificare şi atestare a calităţii actului educaţional, precum şi a
relevanţei acestuia pe piaţa muncii se va alinia la procedurile de raportare la reperele de
performanţă adoptate în Uniunea Europeană, şi la cele mai bune practici existente pe plan mondial.
 Extinderea în continuare a cooperării internaţionale.
Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inovarea

Sectorul cercetare-dezvoltare-inovaţie a suferit, probabil, cel mai mult de pe urma
„pierderilor colaterale” cauzate de tranziţia României la economia de piaţă. Tarele, care fuseseră
evidente încă din anii ’80 ai secolului trecut, au fost exacerbate timp de aproape 15 ani de o
subfinanţare cronică (într-o proporţie, raportată la PIB, de peste trei ori mai mică decât media UE)
şi o restructurare întârziată a sectorului, ducând la reducerea drastică a numărului de cercetători
activi (cu circa 30%, adică 2,6 cercetători la 1000 de persoane angajate, faţă de media de 7,8 în
UE-25), simultan cu modificarea negativă a mediei lor de vârstă (64% peste 40 de ani).
Aplicarea unor strategii de supravieţuire dictate de penuria de resurse, a afectat grav
atractivitatea carierei de cercetare, ceea ce s-a tradus prin migrarea masivă a cercetătorilor
performanţi către alte sectoare ale economiei sau în străinătate, dublată de scăderea influxului de
tineri talentaţi, care au fost descurajaţi de remunerarea slabă şi de lipsa de claritate şi transparenţă
a criteriilor de promovare profesională.

Prelungirea acestei situaţii a avut un impact nefavorabil şi asupra menţinerii şi dezvoltării
infrastructurii de cercetare, precum şi asupra relaţiilor de colaborare internaţională în domeniu,
chiar şi în acele subramuri unde performanţele şi dotările existente situau cercetarea românească
la un nivel competitiv pe plan european. Ca urmare a acestei combinaţii de factori, numărul de
cercetători raportat la populaţia României reprezintă doar o treime din media ţărilor UE, iar din
punct de vedere calitativ, numărul de lucrări ştiinţifice produse de autori români, sau de citate
referitoare la rezultatele cercetărilor lor în publicaţiile internaţionale de prestigiu, precum şi
numărul de brevete româneşti înregistrate sau supuse spre aprobare în ţară sau în străinătate se
plasează la cote scăzute (locul 69 în lume), cu mult sub potenţialul existent.
Orizont 2020. Obiectiv general: Încadrarea cercetării româneşti în fluxul principal al
evoluţiilor ştiinţifice şi tehnologice din UE; generalizarea activităţilor inovative; apariţia unor
centre de excelenţă cu impact internaţional.

Se are în vedere perfecţionarea, în continuare, a cadrului legislativ, regulatoriu şi
instituţional, dezvoltarea interfeţei cu firmele inovative şi promovarea cofinanţării cu capitalul
privat. Cheltuielile publice pentru cercetare-dezvoltare-inovare în universităţi şi unităţi
specializate se vor ridica la cel puţin 3% din PIB.
Orizont 2030. Obiectiv general: Statornicirea principalelor elemente ale societăţii şi
economiei bazate pe cunoaştere; contribuţii esenţiale ale cercetării româneşti la realizarea
obiectivelor complexe ale dezvoltării durabile.
Concluzii din analiza mediului economic privind economia judeţului Sălaj. Implicaţii pentru
învăţământul tehnic şi profesional
Concluzii
Ritmul susţinut de creştere
economică din ultimii ani, reflectat
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Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane,
IPT
Este necesară o continuă prospectare şi adaptare proactiva a sistemului de educaţie şi formare profesională

Concluzii
în dinamica PIB şi a productivităţii
muncii.
Provocări induse de procesul de
integrare europeană
Dinamica investiţiilor brute şi a
investiţiilor străine

Tendinţa de creştere a ponderii
unor sectoare economice (ex.:
serviciile şi construcţiile), în paralel
cu scăderea ponderii altor sectoare
în formarea PIB şi a VAB regional.
Diversitatea activităţilor industriale
sau dimpotrivă concentrarea
activităţilor industriale în anumite
sectoare
Modificări structurale din economie
evidenţiate prin modificări ale
ponderilor sectoarelor şi
activităţilor economiei naţionale la
formarea PIB şi VAB

Ponderea crescândă a IMM

Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane,
IPT
la nevoile pieţei, ţinând cont de contextul social şi
economic .
Se impune: creşterea nivelului de calificare,
importanţa competenţelor cheie, limbile străine,
antreprenoriat, 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
Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu
întreprinderile.
Oferta educaţională trebuie să reflecte, prin structura
ofertei (proporţional cu nevoile pieţei muncii )
ponderea crescută a sectoarelor economice în
dezvoltare: servicii, construcţii.

Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare
profesională iniţială prioritare pentru dezvoltarea
locală
Competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională
sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă.
Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL).
Realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor
economici.
Adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de
lucru diverse
Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe
tehnice generale solide.
Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de
calificare, cu competenţe specifice economiei de piaţă
Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL)
Dezvoltarea parteneriatul şcoală-agenţi economici

Principalele concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru ÎPT
 Necesarul de investiţii în resursa umană şi formarea profesională a cadrelor didactice în
noile tehnologii pentru dobândirea de noi competenţe şi abilităţi cerute de piaţa muncii. Un
rol important, în acest sens, îi va reveni educaţiei iniţiale (prin sistemele ÎPT şi universitar)
şi educaţiei continue, pentru dobândirea de noi competenţe: mediu, calitate, comunicare,
managementul riscului, conducerea afacerilor, pentru o activitate mai eficientă şi adaptată
la condiţiile pieţei în continuă schimbare, precum şi pentru asigurarea competitivităţii;
 Planurile de școlarizare vor trebuie să reflecte noile priorități ale zonei în ansamblu, dar și
în perspectiva reorganizarii teritoriale. Planurile de școlarizare vor trebui să reflecte
prioritățile economice pe cele două componente de bază ale pieței muncii: dezvoltarea

51

antreprenoriatului și dezvoltarea calificărilor (pregătirea tehnologică modernă/meseriile
viitorului);
 Necesitatea creşterii nivelului de calificare şi asigurarea unei pregătiri de bază largi,
competențe tehnice generale, solide;
 Eficientizarea parteneriatelor şcoală agent economic, prin introducerea elementelor de
învățământ dual;
 Realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor economici;
2.1.6.PIAŢAMUNCII
SITUAŢIA ACTUALĂ - INDICATORI STATISTICI AI PIEŢEI MUNCII
PARTICIPAREA LA FORŢA DE MUNCĂ
ŞOMAJUL
La sfârșitul lunii octombrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de
Muncă Sălaj erau înregistrați 5253 șomeri (din care 2521 femei), rata șomajului fiind de 5,11%.
Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,13%, în această lună acest
indicator a înregistrat o scădere de 0,02pp.
Din totalul de 5253 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Sălaj, 1700 erau beneficiari
de indemnizaţie de şomaj, iar 3553 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de
rezidență, 3936 șomeri provin din mediul rural și 1317 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:
Grupa de
vârstă

Numă la
finele lunii

Total

5253

< 25 ani
între 25-29
între 30-39
între 40-49
între 50-55
peste 55 ani

<25 ani peste 55
30-39 ani
ani
20
50-55 ani
18
14
17%
%
%
%

935
318
1073
1314
891
722

varsta somerilor înregistrați
2529ani
6
%

40-49 ani
25%

Șomerii cu studii primare sau fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor
înregistraţi în evidenţele AJOFM Sălaj 29%, urmat de cei cu studii gimnaziale 25%, iar 12% au
absolvit învăţământ profesional. Șomerii cu nivel de pregătire liceal şi postliceal reprezintă 29%
din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 5%.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă
astfel: 3173 persoane foarte greu ocupabile, 1397 greu ocupabile, 575 mediu ocupabile, iar 108
sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare
a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţe.
2.264 persoane angajate prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Sălaj în primele nouă luni ale anului 2020 Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a
ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă Sălaj, în primele nouă luni ale anului 2020 au fost încadrate în muncă 2.264 persoane.
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Din totalul persoanelor ocupate până la data de 30 septembrie 2020, 758 au vârsta peste 45
de ani, 399 au vârsta între 25 și 35 de ani, 459 au vârsta între 35 și 45 de ani, iar 648 sunt tineri
sub
25
de
ani
(dintre
care
329
tineri
NEET).
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Grupa de vârstă
Total general
Sub 25 ani
Între 25 și 35 ani
Între 35 și 45 ani
Peste 45 ani

Total persoane angajate
2264
648
399
459
758

Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin (1.226), numărul femeilor
fiind de 1.038. În funcţie de rezidenţă, 987 persoane angajate în perioada de referinţă provin
din mediul urban, iar 1277 persoane sunt din mediul rural. Nivelul de pregătire al persoanelor
pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe persoane au studii liceale şi
postliceale (1002), gimnaziale (533), profesionale (510), 219 persoane fiind cu studii universitare.
Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul AJOFM Sălaj în primele nouă
luni ale anului 2020, 1876 (83%) fac parte din categoria celor greu sau foarte greu
ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a
activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Sălaj. Pentru integrarea pe
piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a
agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa
beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi
completată. În primele nouă luni ale anului 2020, numărul persoanelor care au beneficiat
de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă,
în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea
în măsuri active, a fost de 7575 persoane.
STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE CIVILĂ PE PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI
ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
Populaţia activă civilă la nivelul judeţului Sălaj la 1 ianuarie 2017 este de 103,5 (mii
persoane) polpulaţii cu studii gimnaziale şi profesionale, apoi populaţia cu studii medii şi numărul
este mult mai mic în cazul persoanelor cu studii superioare.
În anul 2019 populaţia ocupată de sex masculin (647,7) este preponderentă fată de
populaţia ocupată de sex feminin (500,8). Pe medii rezidenţiale, populaţia ocupată din mediul
urban (636,3) este superioară celei din mediul rural (512,2).
Rata de activitate a populaţiei ocupate a înregistrat o uşoară scădere în 2019 faţă de 2018,
de la 78,3% la 77,5%. Comparativ cu situaţia la nivel de regiune NV (grafic 1) şi la nivelul
judetului Sălaj populaţia ocupată de sex masculin este preponderentă.
Pe medii rezidenţiale, populaţia ocupată din mediul urban este superioară celei din mediul
rural
Populaţia ocupată la nivel de regiune NV

Rural
Urban
Pe
medii
Femini
n
54

Mascu
lin
Pe sexe
Total
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În ceea ce priveşte nivelul de instruire a populaţiei ocupate, în Regiunea Nord-Vest, cea
mai mare pondere o deţine populaţia ocupată cu nivel de instruire liceal, urmată de populaţia cu
nivel de pregătire profesional şi populaţia cu nivel de instruire gimnazial.
Structura populaţiei ocupate civilă pe principalele activităţi ale economiei
naţionale
Populaţia ocupată civilă pe activităţi ale economiei naţionale, la 31 decembrie 2016.
Mii persoane
Activitatea
(secţiuni CAEN Rev.2)
TOTAL
Agricultură, silvicultură şi pescuit
Industrie – total
Industria extractivă
Industria prelucrătoare
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de
Decontaminare
Construcţii
Comerţ cu ridicata şi cu amǎnuntul; repararea autovehiculelor şi
motocicletelor
Transport şi depozitare
Hoteluri şi restaurante
Informaţii şi comunicaţii
Intermedieri financiare şi asigurǎri
Tranzacţii imobiliare
Activitǎţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
Activitǎţi de servicii administrative şi activitǎţi de servicii suport
Administraţie publicǎ şi apǎrare; asigurǎri sociale din sistemul public
Învǎţǎmânt
Sǎnǎtate şi asistenţǎ socialǎ
Activitati de spectacole, culturale şi recreative
Alte activitǎţi de servicii

-mii persoane2015
1156.7
367.5
269.6
3.8
244.7
6.4

2016
1187.2
377.3
271.1
4.2
246.5
6.2

14.7

14.2

71.3
448,3

73.0
465,8

154,4
60,5
18,3
14,0
11,1
3,4
14,9
18,3
21,6
56,7
50.7
7,3

156,2
63,2
20,6
17,2
10,5
3,5
14,8
21,7
21,1
56,8
50,9
7,6

Se poate observa că numărul cel mai mare de persoane ocupate civile se regăsesc în
agricultură, urmat de industrie, apoi de comerț şi cel mai mic număr de persoane ocupate sunt în
domeniul construcțiilor.
Din numărul total de persoane ocupate în industrie, 22,7 mii sunt persoane ocupate în
industria prelucrătoare, 0,4 în producţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă, salubritate,
gestionarea deşeurilor şi activităţi de decontaminare, iar 0, 2 mii în industria extractiva.
În servicii, ponderea cea mai mare o reprezintă persoanele civile ocupate în comerţ,
urmează transporturile, învăţământul, sănătatea, activităţi financiare, bancare şi pe ultimul loc fiind
persoanele civile ocupate în tranzacţii imobiliare .
Dintr-o analiza comparativă cu anul 2013 se poate constată că sectorul cel mai afectat de
criza economică a fost şi este încă industria.
Numărul mediu al salariaţilor şi al muncitorilor pe activităţi ale economiei naţionale
față

În anul 2016, în judeţul Sălaj erau înregistraţi un număr de peste 1.187,2 mii de angajaţi,
de anul 2015 când au fost înregistrați 1.156,7 mii salariați. (Tabelul 4.2.)
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- Mii persoanePROIECŢIA CERERII ŞI OFERTEI DE LOCURI DE MUNCĂ PE TERMEN
MEDIU (2013- 2020)
Meseriile cele mai solicitate pe piaţa muncii au fost date de profilul firmelor angajatoare.
Dacă în 2010, la nivelul judeţului cei mai solicitaţi erau muncitorii calificaţi în domeniul mecanicii,
începând cu anul 2013 cei mai solicitaţi sunt cei în industria uşoară, comerţ şi construcţii ponderea
cea
mai
mare
fiind
tot
în
domeniul
mecanicii.
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Număr absolvenţi înregistraţi la sfârşitul anului 2016 în judeţul Sălaj
iulie
Nr.
Nr. absolventi inregistrati cu Nr. absolventi inregistrati
august
absolventi
studii superioare
cu indemnizatie
septembrie inregistrati
695
106
364
2015
2016

788

64

476

Proiecţia cererii de forţă de muncă şi a cererii de formare profesională pe termen mediu
şi lung a fost realizată utilizând o metodologie similară cu cea utilizată de Universitatea Cambridge
în modelul de prognoză utilizat de CEDEFOP, dar prezintă unele abordări inovative generate de
gradul mult mai mare de detaliere a informaţiilor dorite.
Astfel, s-a realizat o proiecţie a cererii potenţiale de forţă de muncă (definită ca cererea de
forţă de muncă rezultată din dinamica economică - descrisă prin indicatori ai investiţiilor brute
interne şi extrene şi ai valorii adăugate brute) de-a lungul orizontului de prognoză. Cererea
potenţiala reprezintă nivelul estimat ca necesar, în termeni de populaţie ocupată, conform
previziunilor economice. Acest nivel va fi satisfăcut când numărul persoanelor efectiv ocupate
este egal cu nivelul estimat ca necesar de populaţie ocupată; în celelalte cazuri vom avea un
deficit sau un excedent faţă de necesarul de populaţie ocupată. Cererea potenţială nu trebuie
considerată ca cerere efectivă. De asemenea , nu trebuie confundată cu popuaţia ocupată (deşi are
valori aparent identice sau apropiate faţă de aceasta). Cererea potenţială estimează necesarul de
populaţie ocupată, însă evouţia populaţiei efectiv ocupate depinde nu numai de evoluţiile
economiei ci de o multitudine de alţi factori, în primul rând demografici, migraţie etc. Pentru
estimarea ei s-a utilizat o tehnică de modelare econometrică.
A fost estimată şi cererea înlocuită (definită ca număr de locuri de muncă rezultate din
retragerea participanţilor la activitatea economică ca urmare a pensionărilor). Este de menţionat
că cererea înlocuită este o variabilă intermediară, astfel încât valorile ei nu descriu decât evoluţii
ale unor structuri ecopnomice trecute. Mai mult, lipsa unor informaţii detaliate cu privire la
structura pe vârste a populaţiei ocupate a făcut ca estimarea să fie făcută pe grupe de vârstă şi în
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ipoteze care induc un anume grad de eroare al estimării. Prin urmare, aceste estimări trebuie privite
cu rezerve.
Utilizând cele două variabile (cererea potenţială şi cererea înlocuită) s-a estimat cererea
agregată de forţă de muncă pentru anul 2013 şi s-a extins prognoza pentru orizontul 2020.
Analizând informaţiile cu privire la dinamica cererii potenţiale (măsura creării sau distrugerii
de locuri de muncă în viitor) şi a cererii înlocuite s-au estimat locurile de muncă disponibile, in
ipotezele de calcul al celor două variabile. Acest indicator poate lua valori pozitive dacă există
cerere potenţială sau dacă aceasta indică distrugere de locuri de muncă dar nivelul cererii înlocuite
este mai mare decât distrugerea de locuri de muncă.
Modelul econometric macroeconomic utilizat pentru estimarea cererii de forţă de muncă la
nivel naţional a utilizat serii de date de la Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada 20002088 privind:
populaţia ocupată în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni CAEN REV1)
valoarea investiţiilor brute în bunuri corporale în activităţi ale economiei
naţionale (diviziuni CAEN REV1)
valoarea adăugată brută în activitatăţi ale economiei naţionale (diviziuni CAEN
REV1)
valoarea costului mediu lunar al salariaţilor în activităţi ale economiei naţionale
(diviziuni CAEN REV1)
Proiecţia cererii de forţă de muncă şi a cererii de formare profesională pe termen mediu
şi lung a fost realizată în trei tipuri de scenarii:
Scenariul MODERAT a fost construit pe baza următoarelor ipoteze:
- evoluţia valorii adăugate brute (VAB) conform prognozelor Comisiei Naţionale de Prognoză
(Prognoza de primăvară 2011) pentru perioada 2011-2013
- pentru perioada 2014 – 2020 s-a presupus următoarea evoluţie a valorii adăugate brute: un ritm
anual de creştere în industrie de 1.0325, un ritm de 1.0305 în construcţii şi respectiv un ritm anual
de creştere în servicii de 1.0165 (valori calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor anuale de
creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2012). S-a considerat că în cadrul fiecărei ramuri,
diviziunile componente urmează evoluţia ramurii. S-a optat pentru alegerea pentru perioada 20142020 a unor ritmuri de creştere a VAB inferioare anului 2013 deoarece s-a dorit luarea în
considerare a prezumtivei crize economice pe care specialiştii o previzionează după anul 2013.
- pentru evoluţia Costului forţei de muncă pentru anii 2009 şi 2010 s-a ţinut cont de valorile reale
publicate de Institutul Naţional de Statistică, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a considerat un
ritm anual de creştere constant şi egal cu 1.015.
- pentru evoluţia Investiţiilor brute s-a pornit de la ritmul de scădere anual pentru 2009 (0.76) pe
total industrie calculat din datele de la INS - tempo online. În lipsa altor informaţii s-a considerat
că această scădere a fost înregistrată identic la nivelul fiecărei diviziuni CAEN. Pentru perioada
2010 – 2020 s-a estimat trendul liniar al variabilei pe baza datelor observate pe întreaga perioadă
de analiză.
Scenariul OPTIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT:
- VAB în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1.1 faţă de 2009 în industrie, un ritm de scădere
de 0.9 faţă de 2009 în construcţii, în timp ce în servicii se menţine constantă pe perioada 20102011. Pentru perioada 2012- 2013 se menţin evoluţiile prognozate de Comisia Naţională de
Prognoză, în timp ce pentru perioada 2014- 2020 s-a considerat un ritm anual de creştere în
industrie de 1.036, un ritm de 1.044 în construcţii şi respectiv un ritm anual de creştere în servicii
de 1.032 (valori calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor anuale de creştere aşteptate pentru
perioada 2011 – 2013).
Scenariul PESIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT:
- VAB în perioada 2014 - 2020 se menţine la nivelul prognozat pentru anul 2011. De asemenea,
s-a ţinut cont şi de rezultatele anchetei în firme, conform cărora peste jumătate dintre cei
intervievaţi sunt de părere că România nu îşi va reveni din criza economică până în anul 2013.
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Rezultatele proiecţiilor
5. Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea Nord Vest %
Ponderi previzionate ale cererii
Domeniul de educaţie şi formare profesională
de formare profesională pentru
2013-2020 (%)
Agricultură
2,8
Chimie industrială
1,1
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
9,5
Comerţ
15,2
Economic
10,7
Electric
4,0
Electromecanică
0,8
Electronică şi automatizări
0,5
Fabricarea produselor din lemn
4,9
Industrie alimentară
1,9
Industrie textilă şi pielărie
15,1
Materiale de construcţii
1,0
Mecanică
22,9
Turism şi alimentaţie
3,1
Protecţia mediului
6,4
Plecând de la Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea
Nord-Vest, în baza analizei specificului economic şi de piaţa muncii al judeţului Sălaj, membrii
CLDPS apreciză că Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire din judeţul
Salăj este următoarea:
Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţul Sălaj %
Ponderi previzionate ale cererii
Domeniul de educaţie şi formare profesională de formare profesională pentru
2013-2020(%)
Agricultură
2,0
Chimie industrială
1,8
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
10,2
Comerţ
6,0
Economic
13,6
Estetica şi igiena corpului omenesc
2,0
Electric
4,0
Electromecanică
3,6
Electronică şi automatizări
5,0
Fabricarea produselor din lemn
6,6
Industrie alimentară
1,8
Industrie textilă şi pielărie
7,0
Mecanică
24,2
Turism şi alimentaţie
8,2
Protecţia mediului
2,0
Producţia media
2,0
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IMPLICAȚII PENTRU IPT
Concluzii
Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT
Scăderea ratei de
Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei
ocupare
muncii
rata şomajului
Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor
peste media la nivel Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din
naţional,
perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi
Implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de
şomajul ridicat al
tinerilor şi şomajul muncă, în special în cele privind oferirea unei noi calificări tinerilor
de lungă durată
care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii.
Parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei
de Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea
socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a
managementului şcolar.
Participarea
Implicare activă a şcolilor ca furnizori de formare pentru adulţi pentru:
scăzută a forţei de
creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi
muncă în programe competenţe pentru adaptarea la schimbările tehnologice şi
de formare
organizaţionale din întreprinderi,adecvarea calificării cu locul de
continuă
muncă,reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei
muncii,recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profesionale şi a
competenţelor dobândite pe cale formală şi informală,diversificarea
ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe
de formare la distanţă, consultanţă,
Evoluţiile sectoriale Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată
în plan ocupaţional, la toate nivelurile decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI),
analizele şi
unitate şcolară (PAS)
prognozele privind Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între oferta IPT şi nevoile
evoluţia cererii şi
de calificare
ofertei de forţă de
Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare profesională iniţială
muncă
prioritare pentru dezvoltarea regională.
Stabilirea ponderilor domeniilor şi pofilelor de formare profesională
iniţială în oferta de şcolarizare în perspectiva 2024
Planurile de şcolarizare (realizat în termeni de calificări profesionale,
grupate în domenii şi profile) trebuie să reflecte nevoile de forţă de
muncă în creştere în anumite sectoare/activităţi ale economiei
naţionale.(descrie in termeni de CAEN sau COR)
Creşterea calităţii formării profesionale iniţiale menită să conducă la
dobândirea de către absolvenţi a competenţelor profesionale la un nivel
superior celorlalţi ofertanţi de forţă de muncă. Dezvoltarea resurselor
umane ale şcolilor şi a unor parteneriate durabile şcoală-angajatori.
Identificarea unor priorităţi strategice sectoriale pentru agricultură şi
dezvoltarea rurală:
Diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura
ecologică, promovarea agroturismului, a meşteşugurilor tradiţionale,
valorificarea resurselor locale prin mica industrie şi dezvoltarea
serviciilor
Implicarea în programe de formare continuă pe două componente :
formarea competenţelor necesare unei agriculturi competitive şi
reconversia excedentului de forţă de muncă din agricultură spre alte
activităţi
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2.1.7. ÎNVĂŢĂMÂNTULPROFESIONALŞITEHNICDINJUDEŢ
CONTEXTUL DE POLITICI PENTRU EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ
CONTEXTUL EUROPEAN
Cadrul ET 2020 promovează bunele practici în domeniul politicii educaționale, facilitează
colectarea și diseminarea cunoștințelor și încurajează reformele politicii educaționale la nivel
regional și național.
Cadrul se bazează pe abordarea învățării pe tot parcursul vieții. Prin urmare, vizează orice
formă de educație formală, non-formală sau informală – de la învățământul pentru preșcolari la
învățământul superior și formarea profesională pentru adulți.
ET 2020 urmărește patru obiective comune ale UE:
 să transforme învățarea pe parcursul întregii vieți și mobilitatea în realitatea de zi cu zi
a europenilor
 să amelioreze calitatea și eficiența educației și formării
 să promoveze echitatea, coeziunea socială și cetățenia activă
 să stimuleze creativitatea, inovarea și spiritul antreprenorial la toate nivelurile de
educație și formare.
Cadrul sprijină și atingerea, la nivel european, a următoarelor obiective de referință pentru
anul 2020:
 cel puțin 95 % dintre copii ar trebui să fie integrați în sistemul de educație a copiilor
preșcolari
 ponderea tinerilor de 15 ani care nu au suficiente cunoștințe de citire, matematică și
științe ar trebui să fie sub 15 %
 ponderea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani care au părăsit timpuriu școala
ar trebui să fie sub 10 %
 cel puțin 40 % din persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani ar trebui să fi
absolvit o formă de învățământ superior
 cel puțin 15 % din adulți ar trebui să participe la activități de învățare pe tot parcursul
vieții
 cel puțin 20 % din absolvenții de învățământ superior și 6 % din cei cu vârsta cuprinsă
între 18 și 34 de ani care au o calificare profesională inițială ar trebui să fi urmat în
străinătate o parte din studii sau din programul de formare
 proporția de angajați absolvenți (persoane cu vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani, care
au urmat cel puțin studii de nivel secundar superior și care și-au terminat studiile în
urmă cu 1-3 ani) ar trebui să fie de cel puțin 82 %.
Cadrul este implementat printr-o varietate de mijloace și instrumente, inclusiv:
 grupuri de lucru alcătuite din experți desemnați de statele membre și de principalele
părți interesate
 activități de învățare reciprocă, organizate de un stat membru pentru a prezenta bunele
practici existente la nivel național sau pentru a analiza o anumită problemă împreună
cu alte state membre
 evaluări inter pares în cadrul cărora un grup de state membre oferă orientări unui alt
stat membru cu privire la o anumită problemă națională
 consiliere reciprocă, în cadrul căreia o serie de omologi cu experiență din câteva
administrații naționale oferă consiliere (la cererea unui stat membru) pentru conceperea
sau punerea în aplicare a unei politici în vederea soluționării unei anumite probleme
naționale.
Monitorul anual al educației și formării arată evoluția statelor membre în direcția îndeplinirii
obiectivelor și criteriilor de referință ET 2020. Rezultatele sale sunt apoi integrate în evaluarea
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progreselor socioeconomice realizate de statele membre, prin activități de consultare și cooperare
cu părțile interesate, inclusiv cu societatea civilă și cu întreprinderile și organizațiile partenerilor
sociali – ex.
Importanța dezvoltării competențelor-cheie
Economia UE este în continuă evoluție. Cererea de cunoștințe, competențe și atitudini
relevante se schimbă în timp. Pentru a putea face față acestor schimbări, oamenii trebuie să dispună
de o serie de competențe de bază - să știe să scrie și să citească, să aibă cunoștințe de matematică
și competențe digitale. Creativitatea, gândirea critică și abilitatea de a lucra în echipă sunt la fel de
importante pentru cei care vor să își construiască o carieră durabilă și să devină cetățeni activi.
Educația și formarea joacă un rol crucial, permițându-le tinerilor, în special, să își dezvolte
aceste competențe și oferindu-le condițiile pentru a avea un start cât mai reușit în viață.
Pentru a identifica și gestiona mai bine dobândirea cunoștințelor, competențelor și
atitudinilor necesare și pentru a preveni apariția unor lacune și neconcordanțe în materie de
competențe, este esențial ca sectorului educației și formării să i se comunice nevoile economiei
UE.
Inițiative europene în acest domeniu
În Recomandarea sa privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții,
Consiliul a prezentat un set de 8 competențe de care depind împlinirea și dezvoltarea personală,
cetățenia activă, incluziunea socială și inserția pe piața forței de muncă.
Noua agendă pentru competențe în Europa evidențiază 10 măsuri prin care formarea,
competențele și sprijinul relevant pot fi puse la dispoziția cetățenilor UE.
Planul de acțiune al Comisiei Europene privind educația digitală include 11 acțiuni vizând
o mai bună utilizare a tehnologiei digitale pentru predarea, învățarea și dezvoltarea competențelor
digitale.
Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital este un parteneriat între
mai multe părți interesate care a primit sarcina de a soluționa problema lipsei de competențe TIC
pentru a contribui la ocuparea celor câteva mii de locuri de muncă vacante în acest sector.
Planul de acțiune „Antreprenoriat 2020” este destinat să stimuleze potențialul
antreprenorial al Europei, propunându-și să înlăture barierele existente și să revoluționeze cultura
antreprenorială în UE.
ESCO este clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor.
Ea introduce o terminologie standardizată în 25 de limbi europene și clasifică aptitudinile,
competențele, calificările și ocupațiile pentru economia UE și furnizorii de educație și formare.
Panorama competențelor monitorizează periodic nevoile în schimbare ale economiei
europene și achiziționarea de competențe la nivel național și european. Oferă date privind
tendințele în materie de competențe la nivel național și european.
Ce înseamnă educația și formarea profesională (EFP)?
Sistemul de educație și formare profesională (EFP) răspunde nevoilor economiei, dar, în
același timp, le oferă cursanților competențe importante de care au nevoie pentru a se dezvolta pe
plan personal și pentru a deveni cetățeni activi. EFP contribuie la creșterea performanței
întreprinderilor și a competitivității, sprijină cercetarea și inovarea și reprezintă un element central
al politicii sociale și de ocupare a forței de muncă.
Sistemele EFP din Europa se pot baza pe o rețea bine dezvoltată de furnizori de educație
și formare profesională. Aceste rețele sunt conduse cu implicarea partenerilor sociali, cum ar fi
angajatorii și sindicatele, precum și în diferite organisme, cum ar fi camerele, comitetele și
consiliile.
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Sistemele EFP se articulează în jurul educației și formării profesionale inițiale și continue.
Educația și formarea profesională inițială (EFP-I) se desfășoară, de obicei, la nivel secundar
superior, înainte de începerea vieții profesionale. Are loc fie în mediul școlar (activitatea de
învățare derulându-se în principal într-o sală de curs), fie într-un context profesional, de exemplu
în centre de formare sau în întreprinderi. Acest lucru variază de la o țară la alta și depinde de
sistemul național de educație și formare, precum și de structura economiei.
Educația și formarea profesională continuă (EFP-C) se desfășoară după ciclul inițial sau după
intrarea pe piața muncii. Scopul său este să actualizeze cunoștințele și să contribuie la dobândirea
de noi competențe, la reorientarea carierei și la dezvoltarea personală și profesională continuă.
EFP-C se realizează în cea mai mare parte în context profesional, activitatea de învățare derulânduse în principal la locul de muncă.
În medie, 50 % din tinerii europeni cu vârsta între 15 și 19 ani participă la EFP-I (la nivel secundar
superior). Totuși, media UE maschează diferențe geografice semnificative, rata de participare
variind de la sub 15 % la peste 70 %.
Prioritățile UE pentru educația și formarea profesională
Cooperarea europeană privind educația și formarea profesională a fost consolidată prin
Comunicatul de la Bruges și Concluziile de la Riga.
Instituțiile UE, statele membre, țările candidate, țările din Spațiul Economic European,
partenerii sociali și furnizorii europeni de EFP au convenit asupra unui set de obiective pentru
perioada 2015-2020:

 Promovarea învățării la locul de muncă, în toate formele sale, acordând o atenție deosebită






uceniciei, prin implicarea partenerilor sociali, a întreprinderilor, a camerelor și a
furnizorilor de EFP, precum și prin stimularea inovării și a spiritului antreprenorial.
Dezvoltarea în continuare a mecanismelor de garantare a calității în conformitate cu
Recomandarea privind stabilirea unui cadru european de referință pentru asigurarea
calității în educație și formare profesională (EQAVET) și stabilirea de circuite de informare
și de feedback continuu în sistemele EFP-I și EFP-C pe baza rezultatelor învățării
Sporirea accesului la EFP și calificări pentru toți, prin intermediul unor sisteme mai
flexibile și permeabile, în special prin oferirea unor servicii eficiente și integrate de
orientare și prin validarea învățării non-formale și informale
Consolidarea competențelor-cheie în programele de EFP și furnizarea de oportunități mai
eficiente pentru a dobândi sau dezvolta aceste abilități prin intermediul EFP-I și EFP-C
Introducerea unor abordări sistematice și dezvoltarea unor oportunități pentru dezvoltarea
profesională inițială și continuă a profesorilor, a formatorilor și a mentorilor EFP atât în
mediul școlar, cât și în mediul de lucru

Comitetul consultativ pentru formare profesională a aprobat un aviz privind viitorul EFP, care va
contribui la elaborarea politicii Comisiei Europene pentru perioada de după 2020.
Ultimele evoluții
La 1 iulie 2020, Comisia a prezentat o agendă ambițioasă pentru a orienta eforturile de
redresare în urma crizei provocate de COVID-19 în domeniul ocupării forței de muncă și al
politicii sociale. Accentul este pus pe competențe și pe EFP.
Propunerile reprezintă o contribuție importantă la planul de redresare pentru Europa prezentat
de președinta von der Leyen. Propunerile includ:
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 Comunicarea Comisiei privind Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii

unei competitivități durabile, a echității și rezilienței sociale Comunicarea propune 12
acțiuni ale UE menite să sprijine parteneriatele pentru competențe, perfecționarea și
recalificarea, precum și autonomizarea învățării pe tot parcursul vieții.
Un rezultat important în cadrul comunicării va fi un nou pact pentru competențe, care va fi
lansat în noiembrie 2020 pe durata Săptămânii dedicate competențelor. Acesta stabilește
obiective cantitative ambițioase la nivelul UE și descrie modul în care UE va sprijini
investițiile în competențe.
 Comunicarea este însoțită de un document de lucru al serviciilor Comisiei privind
evaluarea Recomandării Consiliului din 2012 referitoare la validarea învățării informale și
non-formale.
 Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind educația și formarea
profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență urmărește
să garanteze că EFP le oferă lucrătorilor, tineri și vârstnici deopotrivă, competențele
necesare pentru a contribui la redresarea UE în urma crizei de COVID-19, precum și
tranzițiile verzi și digitale, într-un mod echitabil din punct de vedere social.
Propunerea prevede acțiuni la nivelul UE pentru sprijinirea reformei EFP, cu obiective cantitative
clare. Propunerea este însoțită de un document de lucru al serviciilor Comisiei.
Acțiunile Comisiei în domeniul EFP sunt sprijinite de două agenții:

 Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) contribuie la

dezvoltarea politicilor europene în materie de EFP și la implementarea acestora prin
intermediul cercetării și analizelor sale și al informațiilor privind sistemele EFP, politicile
și practicile din domeniu, precum și cererile și nevoile de competențe din UE.
 Fundația Europeană de Formare (ETF) contribuie, în contextul politicii UE privind relațiile
externe, la dezvoltarea de aptitudini și competențe profesionale.
Cum promovează UE educația și formarea profesională?

 Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET) îi ajută pe








cursanții din cadrul EFP să obțină validarea și recunoașterea competențelor și cunoștințelor
dobândite în sisteme și țări diferite. Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul ECVET.
Cadrul european de referință pentru asigurarea calității (EQAVET) este un instrument
important de susținere a statelor membre în promovarea și monitorizarea îmbunătățirii
continue a sistemelor EFP, bazat pe referințe convenite de comun acord. Detalii pot fi
găsite pe site-ul EQAVET.
Recomandarea Consiliului privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de
calitate și eficace identifică 14 criterii pe care țările UE și părțile interesate ar trebui să le
utilizeze pentru a dezvolta programe de ucenicie eficiente și de înaltă calitate.
Alianța europeană pentru ucenicii, formată în 2013, a mobilizat în mod eficient statele
membre ale UE, țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb și țările candidate la
UE și peste 230 de părți interesate să ia parte la consolidarea ofertei de programe de
ucenicie și la creșterea calității și imaginii acestora. Recent, pe lista obiectivelor Alianței a
fost adăugată și mobilitatea ucenicilor.
Rețeaua europeană a ucenicilor a fost creată pentru a se asigura că membrii săi își fac vocea
auzită în cadrul discuțiilor referitoare la EFP și la programele de ucenicie.
Săptămâna europeană a competențelor profesionale este o campanie anuală, lansată în
2016, cu scopul de a îmbunătăți atractivitatea și imaginea EFP.
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 Grupul de lucru ET2020 pentru EFP are scopul de a ajuta factorii de decizie și alte părți
interesate să elaboreze politici și practici. Actualul grup de lucru se concentrează pe inovare
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și digitalizare în ceea ce privește EFP și EFP de nivel superior. Grupul interagenții privind
educația și formarea tehnică și profesională (IAG-TVET), condus de UNESCO, asigură
coordonarea activităților între principalele organizații internaționale, printre care și
Comisia, care sunt implicate în politicile, programele și activitățile de cercetare privind
educația și formarea profesională și tehnică.
Instrumente financiare de sprijinire a politicilor în materie de EFP:



Programul Erasmus+ dispune de un pachet financiar indicativ de 14,774 miliarde EUR.
Din această sumă, aproximativ 3 miliarde EUR sunt alocate EFP pentru perioada 20142020. În fiecare an, circa 130 000 de cursanți și 20 000 de membri ai personalului EFP
beneficiază de oportunitățile de mobilitate oferite de Erasmus+. În plus, aproximativ 500
de proiecte EFP sunt finanțate anual în baza parteneriatelor strategice Erasmus+.
Programul finanțează și alte activități, cum ar fi alianțele pentru competențe sectoriale.
 Fondul social european (FSE) este o pârghie financiară importantă pentru EFP. În perioada
2014-2020, FSE are un obiectiv tematic care alocă un buget semnificativ acțiunilor de
sprijinire a EFP. Circa 15 miliarde EUR au fost dedicate, printre altele, consolidării
accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții și promovării unui parcurs profesional
flexibil, precum și îmbunătățirii relevanței pentru piața muncii a sistemelor de educație și
formare.
2.1.8. CONTEXTUL NAŢIONAL
Prin Programul Naţional de Reforme adoptat de Guvernul României în 2014 se precizează
necesitatea dezvoltării învăţământului profesional şi tehnic ca obiectiv major al strategiei
postaderare. Se va urmări cu precădere :
creşterea atractivităţii învăţământului tehnic şi profesional şi dezvoltării capacităţii de
adaptare,de răspuns la cerinţele sectoriale şi regionale,astfel încât să poată asigura atât
profesionalizarea absolvenţilor în vederea integrării pe piaţa muncii cât şi posibilitatea continuării
educaţiei
redefinirea conţinutului şi finalităţii învăţării astfel încât absolvenţii să dispună de
competenţele cheie şi tehnice solicitate de angajatori ca răspuns la nevoile de adaptare la cerinţele
pieţei muncii
modernizarea infrastructurii şi dotării unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic
dezvoltarea practicii în întreprinderi
adoptarea de strategii locale în domeniul educaţiei pentru asigurarea accesului egal la
educaţie al copiilor romi,ai copiilor cu CES sau a copiilor din comunităţi dezavantajate socioeconomic
îmbunătăţirea formării profesorilor cu sprijinul acordat din FSE în cadrul POS DRU 20142020 şi dezvoltarea de oferte flexibile de formare continuă
ancorarea în realitatea socială şi în perspectiva de dezvoltare economică a diferitelor zone
geografice prin crearea de campusuri şcolare,unităţi şcolare polifuncţionale apte să devină unităţi
complexe pentru educarea şi pregătirea resursei umane solicitată pe piaţa forţei de muncă
pentru educarea tinerilor ca participanţi activi în economia bazată pe cunoaştere şi pentru
stimularea dezvoltării abilităţilor pentru economia digitală sunt prevăzute programe de
informatizare a şcolilor din mediul rural
În urma analizei acestui indicator trebuie avute în vedere pentru perioada următoare următoarele
măsuri:
 deciziile privind planificarea ofertei şi alegerea unui traseu de pregătire în ÎPT trebuie să
fie subordonate finalităţilor (calificări) şi nu invers
 creşterea atractivităţii sistemului ÎPT (prin calitatea pregătirii, acţiuni de promovare)
 creşterea gradului de adecvare a procesului de formare şi evaluare în raport cu SPP
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oferirea unor trasee individualizate de pregătire
2.1.9. INDICATORI DE CONTEXT SPECIFICI

Contextul demografic şi populaţia şcolară
Având în vedere evoluţiile ultimului deceniu, se anticipează reducerea contingentului
populaţiei de vârstă şcolară atât la nivel naţional cât şi local. Din datele demografice la nivel de
judeţ, se constată o scădere accentuată a populaţiei şcolare, principalii factori fiind sporul natural
tot mai mic, fertilitatea scăzută şi migraţia copiilor împreună cu părinţii în ţări ale Uniunii
Europene. Scăderea cea mai semnificativă se înregistrează în perioada 2005-2020 la grupa de
vârstă între 10-24 ani, vârsta de încadrare a populaţiei şcolare din ÎPT. Planificarea ofertei şi a
resurselor sistemului ÎPT pe termen lung trebuie să ţină cont de implicaţii severe ale scăderii
demografice, îndeosebi a populaţiei şcolare, în paralel cu fenomenul de îmbătrânire demografică.
Ca urmare a scăderilor demografice, trebuie luate o serie de măsuri compensatorii şi anume:
creşterea ratei de cuprindere, prevenirea abandonului şcolar şi oferte de formare profesională
pentru adulţi.
INDICATORI DE INTRARE
2.1.10. SERVICII DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE. OPŢIUNILE ELEVILOR
În contextul actual, educaţia este unul dintre cele mai eficiente mijloace de ridicare a
standardelor de viaţă, de diminuare şi prevenire a diferitor fenomene cu impact negativ asupra
copiilor şi tinerilor (abandon şcolar, corupţie, infracţionalitate juvenilă, delincvenţă, muncă
ilegală,) şi de a oferi alternative pentru soluţionarea situaţiilor de criză, ca: sărăcie, excluziune
socială, discriminare, acces limitat la informaţie. Un rol important în facilitarea acestor demersuri
o are orientarea şi consilierea elevilor. Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii de consiliere, a
fost necesară o creştere a numărului de profesori consilieri.
Orientarea şi consilierea elevilor poate fi abordată şi sub aspectul tendinţelor şi evoluţiilor
în sondajele de opinie ale elevilor.
Este necesară luarea unor măsuri care să vizeze creşterea gradului de acoperire şi a calităţii
serviciilor de orientare şi consiliere, cu privire la numărul de ore de consiliere/elev, numărul de
elevi testaţi aptitudinal şi consiliaţi pentru o decizie informată în alegerea carierei, respectiv a
traseului de pregătire. De asemenea, trebuie adoptat un sistem unitar de raportare şi a unui
indicator calitativ de evaluare a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere cu privire la
fundamentarea acestora pe informaţiile relevante de pe piaţa locală a forţei de muncă.
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2.4.2. PLAN DE ŞCOLARIZARE 2013-2014
Nivel de
invatamant
Prescolar

Primar

Gimnazial
Liceal

Scoala
Surduc
Brîglez
Cristolţel
Tihău
Surduc
Briglez
Cristolţel
Tihău
Turbuţa
Surduc
Surduc

Nr.clase/grupe
2
1
1
1
5
1
1
2
1
8
1

Clasa-profil

0-IV
0-IV
I-IV
0,I,II,III,IV
I-IV
V-VIII
a IX-a- Tehnic
mecanic

1

a X-a- TehnicTextile-Pielărie

1

a XI-a- Tehnic
mecanic

1

a XII-a- TehnicTextile-Pielărie

1

a X-a- Tehnic
mecanic

2

a XII –a, a XIIIa - Tehnic
mecanic

2

a XIV-a

27

TOTAL

Calificare
profesională

Tehnician
mecanic în
intreţinere şi
reparaţii
Tehnician în
industria
textilă
Tehnician
mecanic în
intreţinere şi
reparaţii
Tehnician în
industria
textilă
Tehnician
mecanic în
intreţinere şi
reparaţii
Tehnician
mecanic în
intreţinere şi
reparaţii
Tehnician
mecanic în
intreţinere şi
reparaţii

Forma
învăţământ
Program normal
Program normal
Program normal
Program normal
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi

zi
zi

zi
Seral

Seral

Seral

2.4.2. PLAN DE ŞCOLARIZARE 2014-2015
Nivel de
invatamant
Prescolar
Primar

Scoala
Surduc
Cristolţel
Tihău
Surduc
Tihău
Turbuţa

Nr.clase/grupe
2
1
1
5
2
1

Clasa-profil

0-IV
0,I,II,III,IV
I-IV
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Calificare
profesională

Forma
învăţământ
Program normal
Program normal
Program normal
zi
zi
zi

Gimnazial
Învăţământ
profesional

Surduc
Surduc

8
1
1

Liceal

V-VIII
a IX-a- Tehnic
/textile pielărie
a X-a- Tehnic
mecanic

1

a XI-a- TehnicTextile-Pielărie

1

a XII-a- Tehnic
mecanic

1

a IX-a- Tehnic
mecanic

1

a XII –a, Tehnic
mecanic

2

a XIII-a, a XIVa Tehnic
mecanic

28

TOTAL

Confecţioner
produse textile
Tehnician
mecanic în
intreţinere şi
reparaţii
Tehnician în
industria
textilă
Tehnician
mecanic în
intreţinere şi
reparaţii
Tehnician
mecanic în
intreţinere şi
reparaţii
Tehnician
mecanic în
intreţinere şi
reparaţii
Tehnician
mecanic în
intreţinere şi
reparaţii

zi
zi
zi

zi
zi

Seral

Seral

Seral

2.4.2. PLAN DE ŞCOLARIZARE 2015-2016
Nivel de
invatamant
Prescolar
Primar
Gimnazial
Învăţământ
profesional

Scoala
Surduc
Cristolţel
Tihău
Surduc
Tihău
Turbuţa
Surduc

Nr.clase/grupe
2
1
1
5
1
1
7
1

1

Clasa-profil

0-IV
0,I,II,III,IV
I-IV
V-VIII
a IX-a- Tehnic
mecanic
a X-a- TehnicTextile-Pielărie
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Calificare
profesională

Tehnician
mecanic în
intreţinere şi
reparaţii
Confecţioner
produse textile

Forma
învăţământ
Program normal
Program normal
Program normal
zi
zi
zi
zi
zi

zi

liceal

TOTAL

1

a IX-a- Tehnic
mecanic

1

a X-a- TehnicTextile-Pielărie

1

a XII-a- Tehnic
mecanic

1

a XIII –a,
Tehnic mecanic

1

a XIV-a Tehnic
mecanic

25
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Tehnician
mecanic în
intreţinere şi
reparaţii
Tehnician în
industria
textilă
Tehnician
mecanic în
intreţinere şi
reparaţii
Tehnician
mecanic în
intreţinere şi
reparaţii
Tehnician
mecanic în
intreţinere şi
reparaţii

zi

zi
Seral

Seral

Seral

2.4.2. PLAN DE ŞCOLARIZARE 2016-2017
Nivel de
invatamant
Prescolar
Primar
Gimnazial
Învăţământ
profesional

Scoala
Surduc
Tihău
Surduc
Tihău
Surduc

Nr.clase/grupe
2
1
5
1
6
1

1
1
1
Liceal

TOTAL

Clasa-profil

0-IV
I,II,III,IV
V-VIII
a IX-a- Tehnic
mecanic/textile

a X-a- Tehnicmecanic
a XI-a- Tehnic
textile
a IX-a- TehnicTextile-Pielărie

1

a X-a- Tehnic
mecanic

1

a XI –a, Tehnic
mecanic

1

a XIII -a Tehnic
mecanic

24

72

Calificare
profesională

Mecanic auto/
Confecţioner
produse textile

Forma
învăţământ
Program normal
Program normal
zi
zi
zi
zi

Mecanic auto

zi

Confecţioner
produse textile
Tehnician în
industria
textilă
Tehnician
mecanic în
intreţinere şi
reparaţii
Tehnician
mecanic în
intreţinere şi
reparaţii
Tehnician
mecanic în
intreţinere şi
reparaţii

zi
Seral
Seral

Seral

Seral

Partea a 3-a – PLANUL OPERATIONAL 2020-2021
2.5. OBIECTIVE STRATEGICE
Reconsiderarea managementului din perspectiva egalizării şanselor.
Realizarea Planului managerial al Liceului Tehnologic Nr.1 Surduc pentru anul şcolar
200/2021, în concordanţă cu strategia M.E.C.
Organizarea activităţii pentru începerea, desfăşurarea şi finalizarea anului şcolar 2020/2021 în
cele mai bune condiţii.
Aplicarea legislaţiei în vigoare la toate nivelurile.
Monitorizarea activităţii şi intervenţia, pe baza diagnozei şi a evaluării, pentru eficientizarea
procesului educaţional.
Formarea unei culturi organizaţionale de tip reţea.
Eliminarea factorilor perturbatori din sistem.
Asigurarea aplicării corecte a curriculum-ului naţional şi monitorizarea atentă a curriculum-ului la
decizia şcolii.
Încurajarea şi sprijinirea participării la programele de (auto)formare continuă.
Găsirea unei motivaţii puternice în vederea încadrării cu personal didactic calificat
Pozitivarea şi/sau eliminarea conflictelor.
Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea.
Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia, în sens pozitiv, în
scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune.
Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii învăţământului, recomandat
de ARACIP
ŢINTE STRATEGICE
În vederea realizării intenţiilor majore ce derivă din misiunea şcolii, echipa managerială
împreună cu întreg colectivul unităţii îşi propune următoarele ţinte strategice:
a) educaţie:
asigurarea educaţiei elementare pentru toţi copii;
asigurarea pentru toţi elevii a unui standard de educaţie comparabil cu cel european;
înzestrarea copilului cu acele cunoştinţe, capacităţi şi aptitudini care să stimuleze raportarea
efectivă şi creativă la mediul social şi natural şi să-i permită continuarea educaţiei în alte
domenii;
formarea atitudinilor pozitive în relaţionarea cu mediul social prin toleranţă, responsabilitate,
solidaritate, etc);
formarea capacităţilor de a comunica eficient în situaţii reale;
promovarea valorilor umane, descoperirea şi dezvoltarea talentelor şi aptitudinilor;
asigurarea dreptului la egalitate de şanse;
stimularea cadrelor în vederea perfecţionării;
b) management:
- reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi a claselor în vederea ridicării
performanţelor;
- asigurarea transparenţei actului managerial şi asigurarea formării şi dezvoltării profesionale
a personalului din unitate.
- având în vedere procesul de întinerire a colectivului didactic, precum şi evoluţia în viitor a
planului de şcolarizare se va realiza o bună încadrare a şcolii cu profesori bine pregătiţi din
punct de vedere profesional şi pedagogic, prin titularizarea acestora pe toate posturile
devenite
vacante;
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-strategia echipei manageriale va fi orientată spre crearea unei atmosfere propice
realizării reformei prin spirit de competiţie, îndemn la studiu şi autoperfecţionare, aplicarea
de elemente novatoare în activitate;
perfecţionarea activităţii întregului personal didactic va sta în centrul preocupărilor echipei
manageriale;
atenţie deosebită se va acorda susţinerii examenelor de sfârşit de ciclu
se va acorda o atenţie sporită în ai pregăti pentru viaţă şi pe cei care dintr-un motiv sau altul
nu vor urma o facultate;
echipa managerială se va ocupa şi în continuare de a stabili cât mai multe punţi de legătură
între cadrele tinere şi cei cu experienţă la catedră astfel încât în final câştigul să fie pentru
ambele categorii;
pentru personalul nedidactic şi administrativ se vor stabili sarcini concrete şi cu termen,
insistându-se şi la această categorie pe existenţa unei atmosfere de lucru destinsă, serioasă şi
eficientă;
se va urmări păstrarea ordinii în şcoală şi în preajma şcolii prin colaborare cu poliţia locală.
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PARTEA A 3-A
PLANUL OPERAŢIONAL AL LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 1 SURDUC
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021
PRIORITĂŢILE, OBIECTIVELE ŞI ŢINTELE ŞCOLII

PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacităţii de management și creşterea calităţii procesului instructiv – educativ
Obiectiv: Optimizarea practicii manageriale la nivelul unității de învățământ prin diagnoza, prognoza reală și asigurarea conexiunilor la nivelul
funcțiilor
Ţinta: Derularea unui învăţământ modern, articulat cerinţelor de dezvoltare actuală a societăţii româneşti în context european.
Context: Managementul unităţii şcolare vizează funcţionarea tuturor compartimentelor, cunoaşterea, actualizarea, popularizarea şi aplicarea cadrului
legislativ în vigoare. Gestionarea activităţii din toate compartimentele cu asiguraerea unei îndrumări și monitorizări deschise și principiale, relaţionarea
cu instituţile, cu agenţi economici, ONG-uri, mass-media şi colaborarea permanentă cu părinţii și elevii.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
1.1. Proiectarea
activităţii la nivel de
şcoală:
- elaborarea documentelor
manageriale specifice CA,
Comisiilor Metodice, Comisia
diriginţilor, CEAC, comisiilor
permanente și temporare;
-revizuirea periodică a
Regulamentului de funcţionare şi
organizare a şcolii;
-reactualizarea fişei postului prin
adaptarea la noutăţile legislative.

Termen

Responsabil

15 Octombrie Membrii
2020
echipei
manageriale,
Membrii CA,
Membrii
CEAC,
Responsabilii
comisiilor
metodice
Responsabilii
comisiilor
permanente și
temporare

Surse de
finanțare
Nu este
cazul

Parteneri
Consiliului
Local și
Primăria
Orașului Jibou
Părinţii
Elevii

Evaluare și
monitorizare
Demers managerial bazat pe Documentele
manageriale
direcţii de acţiune clar
Planul
definite. Grafic de activități
managerial
cu mod de lucru bine definit
Planul
și responsabilități pentru
operațional
fiecare structură /
PAS
componentă.
Documentele
CA și CP
Portofoliul
comisiilor
metodice
Dosar CEAC
Fișa postului
și fișa
personală
Indicatori de performanță

1.2. Proiectarea eficientă și modernă
a activităţilor de predare-învăţare şi
evaluare a
cunoştinţelor și competenţelor în
vederea creşterii calităţii procesului
educaţional și a
obiectivităţii evaluării, într-un context de
siguranță și egalitate de șanse

Membrii echipei
manageriale,
Conform
Responsabilii
graficelor de comisiilor
desfăşurare metodice,
Noiembrie Membrii CEAC.
2020- Iunie
2021
Conform
graficului
de
activități
August 2021

1.3. Eficientizarea activităţii personalului
didactic
auxiliar și nedidactic printr-o bună
repartizare,
corectă şi riguroasă a sarcinilor specifice
în fişele
posturilor

Octombrie Membrii echipei
2020 manageriale,
Responsabilii de
Ianuarie compartimente
2021

Permanent

ONG
Părinţii
Elevii

Cadrele
didactice
Părinţii
Elevii

August
2020
1

1.4. Elaborarea C.D.S. şi C.D.L. în raport
Conform
cu opţiunile elevilor şi nevoile
calendarul
comunităţii locale
ui

Directorii
Cadre didactice
Reprezentanții
agenților
economici
parteneri

Inspectori de
specialitate
Agenți
economici

Activităţi didactice
curriculare și
Portofoliile
extracurriculare atractive și cadrelor
motivante pentru elevi.
didactice
Creşterea
Portofoliul
nivelului de succes la
examene şi la concursuri
CEAC
specifice (promovabilitate la Documentele
Bac cu minim
comisiilor
10 % mai mare,
promovabilitate
100% la examene de
certificare, rezultate la
concursuri şcolare) Activități
remediale și de sprijin la
disciplinele de examen
(Evaluare națională și
Bacalaureat) Continuarea
Activitate de calitate în toate Fișa postului
compartimentele şcolii într-o Fișa de
atmosferă motivantă şi
autoevaluare
colegială. Răspunsuri
a
prompte, de calitate la
personalului
toate cererile formulate din
didactic și
şcoală și
didactic
de alte categorii de solicitanţi. auxiliar Fișa
de evaluare
a personalului
contractual
Satisfacerea nevoii de
CDL-urile
formare
elaborate și
profesională și de
avizate de ISJ
dobândire a
competențelor cerute de
agenții economici
parteneri
P

1.5. Informarea permanentă a
personalului didactic privind noile
abordări conceptuale ale
Reformei şi ale curriculumului naţional

Permanent

Directorii
Comisia CEAC

1.6. Implementarea metodelor active de
învățare și a metodelor alternative de
evaluare; Adaptarea stilului de predare și
a strategiilor la particularitățile și nevoile
de învățare si de comunicare specifice
grupurilor de elevisi/sau
colectivului cu
care se lucreaza.

permanent

Echipa
manageriala
Responsabilii
comisiilor
metodice
Psihologul scolii
Comisia C.E.A.C.

1.7. Stimularea şi încurajarea elevilor
pentru participarea la olimpiade și
concursuri școlare, sesiuni de
comunicari ştiinţifice, competiții
sportive, acțiuni de voluntariat

Conform Cadre didactice
calendarului Diriginți
Comisia pentru
concursuri
şcolare

MEN
ISJ Sălaj,
CCD

Şedinţe de informare
Baza de date
organizate
creată
lunar, afișarea permanentă a
noutăţilor apărute și crearea
unei baze de date privind
legislația din domeniu
75% din cadrele didactice
Portofoliile
din scoala aplica
cadrelor
metodele active de
didactice
invatare

Agenţi
economici
Comitetul
de părinți
ISJ Salaj

Participarea unui număr cât Diplome și
mai
premii
mare de elevi la
obținute
olimpiade, concursuri
școlare sesiuni de
comunicări

Prioritatea 2: Corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii

Obiectiv: Creșterea capacităţii de adaptare a absolvenților la schimbările sociale și profesionale de pe piaţa muncii locală, regională şi naţională
Ţinta 2.1: Adaptarea dinamică a ofertei educaţionale a școlii la cerinţele pieţei muncii și la nevoile elevilor
Ţinta 2.2: Constituirea bazei de date la nivelul şcolii, cu privire la cuprinderea absolvenţilor şcolii.
Ţinta 2.3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale a elevilor
Context: Dinamica pieţei muncii locală, regională şi naţională, dezvoltarea rapidă în plan tehnologic, modificările legate de aspectele financiare și
economice, solicită din partea unităţii de învățământ un diagnostic real al nevoilor de formare, deschidere și flexibilitate în selectarea calificările propuse
pentru formarea forţei de muncă.
Rezultate măsurabile:
- Statistici, analize referitoare la cuprinderea absolvenţilor în forme superioare de învăţământ (liceu seral, şcoala postliceală, facultate) sau pe
piaţa muncii.
- Numărul elevilor care fac practică la locul de muncă.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
2.1. Realizarea unui dialog real, deschis
și principial cu reprezentanții agenților
economici din domeniile pentru care
școala este acredidată sau autorizată să
pregătească forță de muncă
2.2 Asigurarea accesului la informaţii
pentru fiecare grup ţintă, privind
şansele de şcolarizare prin acţiuni de
promovare a şcolii. ( Site-ul şcolii,
site-ul ISJ Sălaj, publicare PAS,
diseminarea informaţiilor)
2.3. Analiza gradului de corelare a ofertei
şcolare cu recomandările PLAI şi PRAI.
Realizarea unei analize a proiectului
planului de şcolarizare şi prezentarea
proiectului în Consiliul profesoral.

Termen

Responsabil

Noiembrie Membrii echipei
manageriale,
2020
Responsabilii
comisiilor
metodice A.C.
Tehnologii
Octombrie Responsabil
2020 CEAC, Comisia
Martie
metodică
Tehnologii,
2021
diriginţi, agenţi
economici
Decembrie
2020
Ianuarie
2021

Director,
Consiliul de
administraţie
, Cadre
didactice

Surse de
finanţare

Parteneri
Reprezentanții
agenților
economici
Reprezentanți
AJOFM

Sponsorizări Inspectoratul
Școlar
Județean Sălaj

ISJ Sălaj
CLDPS Sălaj

Indicatori de
Evaluare şi
performanţă
monitorizare
Prognoză reală a
Planul de
necesarului de calificări
şcolarizare
din domeniu în
perspectiva anului 2021 –
2022
Informaţii
complete şi
actualizate oferite
beneficiarilor

Acorduri
de
practică,
informaţii
statistice

Realizarea
planului
propus

Planul de
şcolarizare

2.4. Stabilirea ofertei educaţionale bazată
pe
analiza pieței muncii, pe domeniile pentru
care
școala poate pregăti personal calificat

Februarie
2021

Membrii echipei
manageriale,
Membrii CA,

Reprezentanții
agenților
economici
ISJ, CLDPS Sălaj

Planul de şcolarizare
propus,
realizat 100 % ca
număr de clase şi
efective de elevi.

Planul de
şcolarizare

2.5. Promovarea ofertei
educaţionale prin modalități
bazate pe principii incluzive,
nediscriminatorii care promovează
egalitatea de
șanse.
Acordarea de burse de studiu elevilor cu
rezultate
bune la învățătură de la profilul tehnic,
domeniul
electric.

2.6. Colaborarea cu familiile elevilor şi
cu instituţiile abilitate în scopul
monitorizării traseului urmat de
absolvenţii şcolii Completarea bazei de
date cu informaţii despre absolvenţii
2.7. Asigurarea calităţii instruirii practice
a
elevilor prin încheierea contractelor de
pregătire practică cu agenții economici
de profil care solicită școlarizarea
elevilor

Aprilie Mai
2021
Pe
parcursul
anului
școlar
Decembrie
2020
–
iunie
2021
Noiembrie
2020

Membrii echipei
manageriale,
Membrii
Comisiei pentru
promovarea
imaginii şcolii,
Administrator
financiar.

Resurse
ISJ Sălaj
CJRAE Sălaj
proprii
Sponsorizări Școlile Gimnaziale
din bazinul Someș
Consiliul
reprezentativ
al părinților

Consilier
educativ,
psihologul
şcolii, Diriginţii
claselor
Cadre didactice
de specialitate,
CA, Agenţi
economici,

Venituri
proprii

-

Consiliul
reprezentativ
al părinților

Ziua Porților Deschise in
Săptămâna Școala
Altfel Materiale
promoţionale realizate:
pliante, afişe, site- ul
şcolii, roll-up, articole și
emisiuni în mass–
media
Numărul întâlnirilor cu
elevii
și părinții din școlile
gimnaziale (cel puțin
80% din școlile
Gradul de
completare a bazei de
date.

Planul de
școlariza
re
realizat
Numărul de
burse acordate

Bazei de
date privind
traseul
absolvenţilo
r şcolii.
Creșterea cu 10 % a
Agenții
Contracte de
numărului
de
agenți
pratică
economici cu care
economici care solicită
încheiate cu
s-au încheiat
școlarizare în
agenţii
contracte de
învățământul profesional economici,
pregătire practică în anul școlar 2021tabele şi
2022.
grafice
pentru
instruirea
practică
Burse
d

Prioritatea 3: Dezvoltarea resurselor umane şi cuprinderea în sistemul de formare continuă

Obiectiv: Participarea cadrelor didactice, a personalui didactic auxiliar și a personalului nedidactic la programe de formare continuă și de perfecționare
Ţinta 3.1: Asigurarea accesului la cursuri de formare pentru resursele umane din şcoală.
Ţinta 3.2: Iniţierea de proiecte internaţionale în scopul dezvoltării de noi competenţe pentru cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice şi al
contactului cu sisteme educaţionale europene.
Context: Creşterea calităţii actului instructiv-educativ ca urmare a dezvoltării competențelor profesionale ale personalului prin folosirea metodelor şi
practicilor adecvate. Calitatea actului educaţionale este dată în şcoală de: pregătirea cadrelor didactice, comunicarea profesor – elev, utilizarea metodelor şi
mijloacelor didactice interactive, rolul tuturor disciplinelor în actul educaţional, atingerea standardelor naţionale, prognoza şi diagnoza activităţilor propuse.
Depăşirea caracterului de învăţământ informativ
Rezultate măsurabile:
- Activitatea de informare a întregului personal organizată semestrial.
- Număr de persoane instruite, număr de proiecte şi de parteneri din Uniunea Europeană.
Surse de
Indicatori de
Evaluare şi
Parteneri
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
Termen
Responsabil
monitorizare
finanţare
performanţă
3.1. Asigurarea informării permanente
Conform
Directori,
CCD Sălaj
Asigurarea transparenței, a Certificate
a personalului din școală cu privire la
programelor Secretara
ISJ Sălaj
vizibilității și transmiterii
și
anunțate
Responsabilul
ofertele de
adeverințe
Furnizori de
informațiilor referitoare
formare anunțate de instituții de profil și
Comisiei
formare Centre
la programele de formare privind
furnizorii de formare profesională.
programele
pentru
de formare
oferite
de formare
dezvoltare
continuă a
urmate
profesională și
cadrelor
evoluție în
didactice
carieră
CCD Sălaj
Creşterea cu 30 % a
3.2.Participarea cadrelor didactice, a
Conform
Directorii,
5000 lei
portofoliile
numărului
ISJ
Sălaj
propus
personalului didactic auxiliar și a
programelor Responsabilul
cadre
de cadre didactice care
Furnizori de
în buget
personalului nedidactic la cursuri de
Comisiei
anunțate
participă
didactice,
formare Centre
formare și de perfecționare organizate
pentru
la diferite cursuri de
formare și perfecţionare. certificate şi
de CCD Sălaj, Centre de formare
dezvoltare
de formare
Participarea a cel puțin 25 adeverinţe/
continuă a acdrelor didactice,
profesională și
continuă a
%
diplome
universități, parteneri economici
evoluție în
din personalul didactic
cadrelor
auxiliar
carieră
didactice
și a personalului
nedidactic la
programe de
formare și
perfecționare.

3.3. Participarea cadrelor didactice și a
personalului didactic auxuliar la târguri
de profil, expoziții, simpozioane, sesiuni
de comunicări, conferințe, congrese etc.
care să evidenţize
bunele practici pedagogice şi
experientele
didactice pozitive
3.4. Implementarea proiectului
Erasmus+ depus în apelul 2020 – prin
care elevi și cadre didactice participă la
actități de mobilitate
3.5. Perfecţionare prin obţinerea
examenului de
definitivat şi grade didactice

3.6. Activităţi metodice în cadrul
cercurilor pedagogice și a comisiilor
metodice pe catedre/arii curriculare

Iunie –
Iulie
202
1

Directorii,
Responsabilul
Comisiei
pentru
dezvoltare
profesională și
evoluție în
carieră

Iunie 2021 Director,
coordonator
echipă de
proiect

August
2021

Directorii,
Responsabilul
Comisiei pentru
dezvoltare
profesională și
evoluție în carieră

Inspectori de
Iunie 2021 specialitate
Directori
Responsabili de
cerc
Responsabili de
comisii metodice

Surse proprii Instituții
Sponsorizări organizatoare

Uniunea
Europeană
prin
ANPCDE
FP

Centre de
perfecționare
și examinare

Locală

Cel puțin 15 % din
angajații unității
participanți la activități
de perfecționare derulate
în
cadrul expozițiilor,
congreselor
simpozioanelor,
conferințelor
etc.
obţinerea de
certificate
Europass
mobility

certificate şi
adeverinţ
e/
diplome
Numărul
și
calitatea
lucrărilor
participanţilor
la
Rapoarte
finale

Număr de cadre didactice Certificate de
înscrise la gradele
obținere a
gradelor
didactice
didactice

Numărul de participanți
Numărul cadrelor
didactice implicate
activ, cu lucrări

Chestionare
de
impact care
vor releva
creşterea
calităţii
activităţilor
comisiilor
metodice/
catedrelor

Prioritatea 4: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare
Obiectiv: Modernizarea infrastructurii și dotarea atelierelor și laboratoarelor cu echipamente performante pentru asigurarea unei pregătiri teoretice și
Ţinta 4.1: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolare. Alocarea resurselor necesare desfășurării procesului instructiv-educativ
Ţinta 4.2: Dotarea cu echipamente de instruire conform standardelor europene
Context: Infrastructura de educație și formare reprezintă un factor esențial al procesului educațional, care are efect direct asupra elevilor.

Sprijinul partenerilor locali asigură creşterea calităţii actului instructiv-educativ ca urmare a investițiilor în dotarea cu echipament performant, conform
cerințelor .
Rezultate măsurabile:
- Elaborarea listei de priorităţi pentru investiţii şi reparaţii curente şi capitale
- Îmbunătăţirea condiţiilor de confort, siguranţă, igienă pentru elevii şcolii
Surse de
Indicatori de
Evaluare şi
Parteneri
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
Termen
Responsabil
monitorizare
finanţare
performanţă
martie 2021 Director,
în funcţie
Recepţia
Procese
4.1.Inventarierea necesarului şi
Buget
tehnician,
lucrărilor în
verbale de
de lucrările
Consiliul
efectuarea lucrărilor de reparaţii şi
administrator
graficul
recepţie a
efectuate
Local,
patrimoniu,
de reabilitare;
contabilitate,
stabilit
lucrărilor
venituri
Stabilirea priorităţilor de intervenţie
Autorităţi
împreună cu factorii locali de decizie.
proprii
judeţene
Efectuarea lucrărilor de reparaţii
4.2. Evaluarea necesarului de dotare cu
echipamente. Realizarea unei liste de
priorităţi corelat cu strategia ofertei de
formare.
Dotarea şcolii cu echipamentele necesare
4.3. Iniţierea unor proiecte cu Primăria și
Consiliul local Surduc în scopul
depunerii unor noi proiecte cu finanțare
națională sau europeană.
4.4. Încheierea unor proiecte de
parteneriat cu
agenți economici în vederea dotării
laboratoarelor și atelierelor școlare cu
echipament perfiormant necesar formării
competențelor profesionale descrise în
SPP

decembrie
2020
- iunie
2021

Administrator
financiar
Catedra tehnică

an şcolar Director,
2020-2021 Primar
Coordonator
proiecte
an şcolar Echipa
2020-2021 managerială
Reprezentanții
agenților
economici

Primăria și
în funcţie
Consiliul
de necesarul de
Local Agenţi dotare
economicii
Sponsori

Inventare

Primăria și
Consiliul
Local

Numărul
elevilor
cuprinşi în
proiecte

Rapoarte
de
necesitate
,
Activităţi
cuprinse
Proiectele
depuse

Prioritatea 5: Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru carieră a elevilor din şcoală și
reducerea absenteismului și abandonului școlar
Obiectiv: Oferirea oportunității elevilor de a explora, descoperi şi clarifica moduri de a trăi valorificându-şi resursele și alegerea unei cariere de succes
Ţinta 5.1: Elevii din şcoală vor beneficia de servicii de consiliere şi orientare pentru carieră.
Ţinta 5.2: Scăderea numărului de absențe cu 20 % față de anul școlar precedent pe fondul unei activități continue de consiliere și orientare profesională a
unui număr cât mai mare de elevi.
Ținta 5.3: Scăderea fenomenului de abandon școlar cu 10 % față de anul școlar precedent prin oferirea unui program de tip afterschool
Context: Învățământul profesional și tehnic din România se confruntă cu problema absenteismului, una din cele mai stringente probleme unul dintre factorii
care determină scăderea performanței școlare, reducerea vizibilă a succesului școlar. Se impune implicarea tuturor cadrelor didactice coordo nate de către
Consilierul școlar pentru identificarea factorilor care reduc starea de bine a elevilor, capacitatea acestora de-a se concentra pe instruirea și formarea lor fiind
prezenți la toate activitățile planificate în școală.
Rezultate măsurabile:
- Instrumente şi statistici referitoare la opţiunile elevilor .
- Număr de activităţi de informare adresate elevilor şi părinţilor organizate de cadrele didactice în parteneriat cu psihologii
didactice absolvente a modulului de consiliere şi orientare.
Surse de
Indicatori de
Parteneri
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
Termen
Responsabil
finanţare
performanţă
5.1. Aplicarea unor chestionare prin care
Noiembrie Diriginţi
Venituri
200 lei
Numărul
elevii să îşi exprime opţiunile (elevii
2020
Psiholog
proprii
elevilor
claselor a VIII-a, a XI-a ÎP3).
şcolar
chestionaţi
Profesori
ingineri
5.2. Prelucrarea datelor colectate şi
realizarea unui feedback către elevi,
părinţi şi profesori - analiza în raport cu
cererea pieţei muncii a ofertei de
şcolarizare

Decembrie
2020
Iunie 2021

Diriginţi
Psiholog
şcolar Cadre
didactice

Venituri
proprii

500 lei

Centralizarea
opţiunilor elevilor
Rezultate ale elevilor

şi cadre
Evaluare şi
monitorizare
Chestionare,
interviuri,
anchete prin
interviu, studii
de caz
Chestionare,
interviuri,tab
ele nominale
centralizate,
rapoarte,
trasee
educaţionale

5.3. Diagnosticarea periodică a situației
familiale
a fiecăruia dintre elevi, a nevoilor reale a
acestora, a așteptărilor legate de educația
și formarea lor

Noiembrie
2020

5.4. Elaborarea unui program de
consiliere şi de
sprijinire a elevilor cu probleme
emoționale, de disconfort școlar, cu
probleme de învățare, cu
tendinţe absenteism și abandon şcolar etc.

Noiembrie Directorii,
2020
Consilierul şcolar.

5.5. Monitorizarea frecvenţei elevilor
fizic la școală și în mediul online

Data de 4
Directorii,
a
Membrii
fiecărei
Comisie de
luni,
monitorizare a
pentru
frecvenței
luna
anterioară
Semestrial Directorii,
Consilierul
şcolar Membrii
Comisie de
monitorizare a
frecvenței

5.6. Efectuarea de analize periodice care
să vizeze evoluția în timp a numărului de
absențe și a motivelor care le- au generat,
în mod deosebit în cazul elevilor
identificați cu tendințe de absenteism
masiv și de abandon școlar

Director,
Consilierul
școlar,
Profesorii
diriginți

Uniunea
European
ă UAT
Surduc

CJRAE Sălaj
O.N.G. - uri de
profil
Consiliul
reprezentativ
al părinților

Situații statistice exacte Procese verbale
referitoare la fiecare
Documente
dintre elevi, care să
reflecte nevoile,
oportunitățile și riscurile
posibile în parcursul
școlar al acestora, în
evoluția lor personală și
profesională.

CJRAE Sălaj
Profesorii
diriginți
Consiliul
reprezentativ al
părinților
O.N.G.-uri și
Consiliul
reprezentativ
al părinților

Programul Consilierului
școlar adaptat la nevoile
elevilor, părinților și
cadrelor
didactice. Parteneriate
cu
organisme care pot
sprijini activitatea
consilierului
Situația statistică cu
numărul
de bsențe / elev.
Completarea lunară a
machetelor de
raportare absențe.

CJRAE Sălaj
Consiliul
reprezentativ
al părinților

Planuri de remediere a
situațiilor generatoare
de absenteism și de
prevenire a
abandonului școlar.

Documentele
consierului
școlar

Baza de date
Cataloage
Procesele
verbale ale
comisiei
Machete de
raportare
Documentele
Comisiei de
monitorizare a
frecvenței

5.7. Derularea unor activităţi
extraşcolare şi extracurriculare atractive,
motivante, incluzive și nediscriminatorii,
bazate pe principiile dezvoltării durabile

Conform
unui
grafic
anunțat
elevilor

Consilierul
proiecte și
programe
Responsabilul
comisiei activităţi
extraşcolare și
extracurriculare
Profesorii diriginți

Bugetul
proiectului
pentru
activități de
consiliere

Consiliul elevilor
ISJ Sălaj Instituții
publice
Consiliul
reprezentativ
al părinților
AJOFM
Instituții de
învățământ
superior

Cel puțin câte 2
activități în
fiecare lună la care să
participe un număr
mare de elevi din clase
și categorii diferite.(în
funcție de posibilități)
Activități de consiliere activități de dezvoltare
personală și activități de
consiliere și orientare în
carieră. Întâlniri cu
profesioniști din diverse
domenii de activitate,
cu reprezentanți ai
angajatotilor și ai
instituțiilor publice

Documentele
comisiei pentru
proiecte și
programe

PLAN OPERAŢIONAL 2020-2021
COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITǍŢII
Nr.
crt.
1.

Obiective specifice
Asigurarea cadrului
formal de funcţionare a
sistemului de
management al calităţii,
la nivelul unităţii de
învăţământ.

Activitǎţi

Resurse

Numirea coordonatorului, constituirea Consiliul de
comisiei şi aprobarea componenţei Administraţie (CA)
acesteia în Consiliul de Administraţie. Consiliul Profesoral
(CP)
Preluarea strategiei de evaluare internă
şi asigurare a calităţii în vederea
Consiliul de
implementării.
Administraţie
Aprobarea RAEI pentru anul şcolar
2019-2020
şi
a planului
de
CEAC

Responsabili
Directorul
unităţii

Termeni

Indicatori de realizare

sept. 2020

Directorul unităţii emite
Decizia de constituire a
CEAC în şcoală.
Strategie revizuită

CA şi CEAC
Coord. CEAC

Oct. 2020
RAEI
Plan Îmbunǎtǎţire

2.

3.

4.

5.

îmbunătăţire (PÎ) pentru anul şcolar
2020-2021.
Asigurarea cadrului
Planificarea activităţii CEAC pentru
operaţional de
anul şcolar 2020-2021.
funcţionare a sistemului Aprobarea planului operaţional al
de management al
comisiei în cadrul Consiliului de
calităţii, la nivelul
Administraţie.
unităţii de învăţământ
Eficientizarea
Revizuirea setului de proceduri şi
sistemului de asigurare completarea acestuia funcţie de
a calităţiii .
rezultatele auto-evaluării realizate în
anul şcolar precedent, de măsurile
propuse în planul de îmbunătăţire,
propunerile membrilor Consiliului de
Administraţie,
responsabililor
de
comisii, etc.
Analiza şi completarea Verificarea documentelor şcolii:
documentelor esenţiale -documente strategice;
privind
funcţionarea -documente de funcţionare (avize etc)
unităţii şcolare.
-documente privind resursele umane (
personal şi elevi) şi materiale – fişe de
post etc;
-documente privind situaţia şi mişcarea
elevilor -relaţia cu autorităţile locale/
ONG – uri;
-documente
curriculare
şi
ale
comisiilor metodice.
Asigurarea
calităţii Monitorizarea implementării planului
serviciilor educaţionale de îmbunătăţire, planului de acţiune al
oferite prin respectarea şcolii, planului managerial, planului
ciclului de îmbunătăţire operaţional al CEAC.
continuă.

CA

Director

CEAC
Calculator
Imprimantă
Consumabile

Coord. CEAC
Directorul
unităţii

Plan de îmbunătăţire.
Plan de acţiune al şcolii.
Strategia de evaluare
internă a calităţii.
Proceduri de asi-gurare a
calităţii
Calculator
Imprimantă
Documentele şcolii puse
la dispoziţie de către
structurile competente
Calculator
Imprimantă
Consumabile
Liste de verificare a
documentelor şcolii

CEAC
MonitoriConsiliul
de zare
Administraţie
permanentă.

Se revizuieşte şi se
completează proceduri
vizând asigurarea
calităţii.

Echipa
managerială
CEAC

Dec. 2020

Se elaborează şi
completează listele de
verificare a
documentelor şcolii.

Echipa
managerială
CEAC

Conform
termenelor prevazute
în
documentel
e
de

Se elaborează şi
comple-tează listele de
verificare, grafice de
monitorizare, fişa de
autoevaluare, fişa de
monitorizare.

Echipa managerială
Plan de îmbunătăţire
PAS
Plan managerial
Instrumente de
monitorizare (liste

Oct. 2020

Se elaborează şi se
aprobă planul
operaţional al comisiei

6.

7.

8.

Îmbunătăţirea continuă
a activităţii comisiilor în
vederea
optimizării
procesului de predareînvăţare-recuperare.

verificare, diagrama
Gantt etc)
Calculator
Imprimantă
Consumabile
Monitorizarea activităţii comisiilor Responsabili comisii
metodice şi a comisiilor pe probleme. Portofoliile comisiilor
Liste de verificare
Calculator
Imprimantă
Consumabile

Îmbunătăţirea continuă Monitorizarea activităţii serviciilor de
a activităţii serviciilor şi secretariat, asistenţă socială,
a magementului.
contabilitate, producţie.
Monitorizarea activităţii de management a resurselor materiale şi umane.

Echipa managerială
Corp profesoral
Secretar
Contabil
Documente specifice
Liste de verificare
Calculator
Imprimantă
Consumabile

Asigurarea calităţii şi Planificarea observării activităţilor de Echipa managerială
îmbunătăţirea continuă predare-învăţare-recuperare.
Responsabili comisii
a procesului de predaremetodice
Fişe de observare a
învăţare recuperare.
activităţii
Calculator
Imprimantă
Consumabile

proiectare
vizate.

Echipa
managerială
CEAC

Dec. 2020

CEAC

Dec. 2020

Iul. 2021

Sept. 2020

CEAC
Echipa
managerială

Noiembrie
2020

CEAC elaborează şi
completează listele de
verificare a
documentelor specifice
şi grafice de
monitorizare a
activităţii.
Responsabili comisiilor
întocmesc RA
semestriale.
Echipa managerială şi
responsabii serviciilor
întocmesc/ completează
rapoarte/
fişe
de
autoevaluare semestriale
şi anuale.

Se realizează
planificarea observării
activităţilor de predareînvăţare-recuperare.

Se întocmesc rapoartele
de monitorizare

Monitorizarea observării activităţilor Echipa managerială
de predare-învăţare-recuperare .
Responsabili comisii
metodice
Responsabil activităţi
extracurriculare
Planificarea observării
activităţilor
Fişe de observare
Liste de verificare
Calculator
Imprimantă
Monitorizarea portofoliilor cadrelor Consumabile
didactice şi a portofoliilor elevilor,
documentelor
vizând
activităţile Cadrele didactice
extracurriculare.
Xerox
Consumabile
Monitorizarea completării fişelor de Echipa managerială
autoevaluare de către cadrele didactice.

ianuarie
2021
martie
2021
mai 2021

Responsabili
Decembrie
de
comisii 2020
metodice
CEAC
Echipa
managerială
CEAC

Comisia de monitorizare Echipa
managerială
orar.
CEAC
Asigurarea feed-backRaportare internă şi externă a Consiliul de
Coord CEAC
ului şi a transparenţei în rezultatelor monitorizării procesului de Administraţie
ce priveşte
predare-învăţare-recuperare.
Consiliul Profesoral
managementul calităţii.
ISJ
Rapoarte
Calculator
Imprimantă
Consumabile
Monitorizare orar.

9.

Echipa
manageriala
CEAC

cuprinzând date
statistice.
Se elaborează şi
comple-tează listele de
verificare a
portofoliilor, evidenţa
activităţilor extracurriculare.
Se completează fişele
de observare şi fişele de
autoevaluare.
Se întocmesc note de
constatare în caz de
necesitate.

iunie 2021
Activitate
cu caracter
permanent.
Noiembrie
2020

Se întocmesc procese
verbale ale întrunirilor.

10.

11.

Îmbunătăţirea continuă Monitorizarea performanţelor privind
a rezultatelor învăţării.
rezultatele
învăţării,
frecvenţa
participării la programele de învăţare,
rezultatele participării elevilor la
concursuri,
competiţii,
evaluări
naţionale.

Comisia pentru
frecvenţă şi notare
Responsabil activităţi
extracurriculare
Documente şcolare
(cataloage, raportări
către CP şi ISJ).
Calculator
Imprimantă
Consumabile
Înlăturarea
oricărei Rezolvarea contestaţiilor.
Elevi
forme de discriminare, CEAC
monitorizează
activitatea Cadre didactice
asigurarea de şanse comisiei de rezolvare a sesizărilor şi Echipa managerială
egale.
contestaţiilor.

12.

Asigurarea calităţii şi
transparenţei sistemelor
de înregistrare, actualizarea şi păstrarea în
condiţii de siguranţă şi
confidenţialitate
a
documentelor - dovezi.

13..

Identificarea punctelor
tari şi a punctelor slabe
în vederea eviden-ţierii
şi întăririi aspectelor
pozitive şi a
ameliorării/înlăturării
aspectelor negative.

Verificarea, actualizarea, îmbunătăţirea şi păstrarea dovezilor în vederea
elaborării raportului de autoevaluare şi
a prezentării acestora la solicitarea
evaluatorilor interni şi externi.

Elaborarea raportului
autoevaluare.

anual

de

CEAC
Comisia
Diriginţilor

Comisia
de
rezolvare
a
contestaţiilor şi
sesizărilor.
CEAC
CA
Echipa
Serviciile de secretariat, managerială
asistenţă
socială, CEAC
contabilitate, producţie,
Responsabili comisii
Diriginţi
Cadre didactice
Echipamente TIC
Xerox
Consumabile
Portofoliul CEAC
Coord. CEAC
Calculator
Imprimantă
Xerox
Consumabile

Februarie
2021
Iunie 2021

Se realizează raportări
semestriale şi ori de
câte ori sunt solicitate
de către ISJ sau echipa
managerială

Ori de câte
ori este
necesar

Se întreprind acţiunile
prevăzute în procedurile
specifice.

Activitate
Existenţa şi punerea la
cu caracter dispoziţie la solicitarea
permanent evaluatorilor interni şi
externi a
dovezilor .

Oct. 2020

Se întocmeşte raportul
de autoevaluare şi se
diseminează
informaţiile prin
raportare internă şi
externă.

14.

Ameliorarea punctelor
slabe identificate prin
implementarea
propunerilor de
îmbunătăţire.

Elaborarea planului de îmbunătăţire.

Raport de autoevaluare
Calculator
Imprimantă
Xerox
Consumabile

Coord. CEAC

Oct.2020

Se întocmeşte planul de
imbunatăţire care
urmează a fi
implementat prin
revizuirea PAS.

PLANUL MANAGERIAL
AL ACTIVITATILOR EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE - AN SCOLAR 2020 -2021
Scop/ obiective

Actiuni

Resp.

Termene

Indicatori de performanta

I.Mentinerea la cursuri
a elevilor de varsta
scolara
Intensificarea activitatii
dirigintilor pentru
eliminarea
absenteismului si
abandonului scolar

Identificarea familiilor cu probleme speciale din
punct de vedere social, material, moral.
Oferirea de alternative educationale elevilor care
pot abandona scoala/familia, prin dezvoltarea de
activitati extrascolare.
Cooperarea cu factori sociali corespunzatori
pentru prevenirea/remedierea aspectelor negative
care ameninta cresterea, instruirea, educarea
elevilor.
Monitorizarea lunara a absentelor

Dirigintii
Directorii scolii
Cons. ed.
Prof. Bogdan A.
Consilier Scolar
Prof. Coste Radu

Permanent

Diminuarea numarului de
absente nemotivate fata de
anul scolar trecut
Cresterea motivatiei pentru
invatatura/activitati
educative din elevii
identificati

II. Optimizarea
activitatii educative
A. Planificarea
activitatii educative

Planificarea/realizarea sedintelor cu parintii
Alegerea comitetelor de parinti pe clasa si scoala
Planificarea activitatii Comitetului de parinti pe
clasa si a Consiliului Parintilor pe scoala.
Oganizarea alegerilor pentru Consiliul Scolar al
Elevilor si elaborarea documentelor aferente
Planificarea activitatii Consiliului Elevilor.
Elaborarea planului managerial al activitatilor
educative scolare si extrascolare.

Dirigintii
Invatatorii
C.A. Dir.
Cons. ed.

Septembrie
– octombrie
2020

Procesele verbale de la
sedintele cu parintii.
Completarea caietului
dirigintelui de catre toti
dirigintii.
Planificari la Consiliere si
Orientare.

Intocmirea calendarului activitatilor educative din
programul ISJ, MEN si al scolii.
B. Imbunatatirea si
eficientizarea actului
educativ

C. Asigurarea
circulatiei informatiei

D. Imbunatatirea
calitatii ativitatii
educative a profesorilor
diriginti

Studierea documentelor elaborate de I.SJ. si
Dirigintii
M.E.N. referitor la activitatea educative ( ore de
Invatatorii
dirigentie/consiliere) si aplicarea lor.
Cons. ed.
Elaborarea calendarului activitatilor educative.
Participarea la Consfatiurile directorilor educativi
Participarea la Cercurile pedagogice ale consilierilor
educativi, la Comisiile metodice ale dirigintilor din
scoala
Organizarea unui punct de informare despre
Director
actiunile educative scolare/extrascolare.
Cons. Ed.
Cunoasterea/aplicarea/semnarea regulamentului de Bogdan Anca
ordine interioara.
Bibliotecar
Sedinte ale Comisiei Dirigintilor.
Dîngă Ioan
Procurarea de lucrari utile pentru
diriginti/invatatori.
Cunoasterea particularitatilor individuale ale
Dirigintii
elevilor.
Cons. Ed.
Bogdan Anca
Stabilirea tematicii orelor de dirigentie conform
programei de consiliere si orientare , dorintei
Bibliotecar
Dîngă Ioan
elevilor, problemelor survenite.
Intocmirea Planului managerial al Comisiei
dirigintilor
Planificarea programului Comisiei dirigintilor.
Stabilirea de catre diriginti a programului activitatii
saptamanal si lunar de intalnire cu parintii elevilor
de liceu.
Informarea parintilor si elevilor asupra
regulamentului de ordine interioara al scolii.

oct. 2020

Graficul activitatilor
propuse de Consiliul Şcolar
Elevilor. (C.Ş.E)
Graficul activitatilor
educative scolare si
extrascolare

semestrial
Permanent

Imbogatirea fondului de
carte de specialitate din
biblioteca scolara.
Cunoasterea de catre elevi
si parinti a
drepturilor/indatoririlor pe
care le au elevii.
Amenajarea punctului de
informare
Permanent
Planificarile calendaristice
la dirigentie respecta
programa de Consiliere si
Orientare.
15 oct. 2020 Realizarea dosarului
Comisiei metodice a
dirigintilor.
- lista nominala a prof.
diriginti in an. sc. 20202021 aprobata de C.A.
- Formularea obiectivelor
generale anuale

Completarea caietului dirigintelui
Intocmirea si completarea dosarului Comisiei
Dirigintilor.
Participarea la Comisiile metodice ale dirigintilor
din scoala si sustinerea de activitati in cadrul
comisiei
Elaborarea programului si realizarea activitatilor in
cadrul saptaminii”Sa stii mai mult, sa fii mai bun”

E. Controlul si
indrumarea efectiva a
activitatii dirigintilor
III. Colaborarea scoala
–familie- alti factori
educationali
A. realizarea de
parteneriate cu
familiile elevilor

Monitorizarea activitatii educative a consilierului
educativ.
Efectuarea de asistente la orele de dirigentie.
Participarea directorilor si cadrelor didactice la
activitatile educative extrascolare
Mentinerea permanenta a lagaturii cu familiile
elevilor in vederea prevenirii comportamentului
antisocial.
Completarea la zi a documentelor specifice
muncii educative, a caietului dirigintelui si
valorificarea observatiilor asupra
comportamentului elevilor
Acordarea unei atentii speciale familiilor cu
dificultati materiale se a celor dezorganizate si a
elevilor cu parinti plecati in strainatate.

- Planificarea activitatilor
concrete ce urmeaza a fi
efectuate conform
obiectivelor generale
anuale
- Tematicile semestriale ale
orelor de dirigentie
- Referatele si informarile
de specialitate prezentate
la orele asistate din
Comisia Dirigintilor
- Procesele-verbale
incheiate la sedintele
Comisiei Metodice a
Dirigintilot
- Planurile de lectie ale
lectiilor asistate
Director

Permanent

Dirigintii
Psiholog Scolar

Permanent

1 activitate
demonstrative/semestru
Valenta educativa a
activitatilor extra curriculare
si extrascolare
Diminuarea cazurilor de
comportament antisocial
Parteneriate cu familiile
elevilor.
Acordarea de ajutoare
elevilor care provin din
familii cu dificultati
materiale.
Consilierea elevilor care
provin din familii
dezorganizate.

B. Realizarea de
parteneriale cu alti
factori educationali
(Consiliul Local,
Centrul Judetean de
Consiliere Antidrog,
Biblioteca Comunală,
Gradina Botanica
“Vasile Fati”, Casa de
Cultura, Cabinetul
medical, Primarie,
Politia de proximitate,
alte scoli din
judet/tara, Agentia
Judeteana de Mediu
C. Reducerea actelor
cu violenta din scoala

Realizari de activitati extrascolare/ extracurriculare
impreuna cu parintii.
Implicarea scolii in programe comunitare.
Actiuni in vederea mentinerii starii de sanatate a
elevilor.
Colaborarea cu institutii care au preocupari in
domeniul educational.
Pastrarea curateniei/igienei in salile de clasa,
grupuri sanitare, etc.
Verificarea tinutei, a igienei corporale a elevilor

Dirigintii
Invatatorii
Cons. ed.
Cab. Sc
Bibliotecar sc.
Poliția

Conform
calendarului
act. ed.
scolare si
extrascolare

Permanent

Monitorizarea activitatii profesorilor/elevilor de
serviciu.
Verificarea salilor de clasa la sfarsitul cursurilor.
Inchiderea scolii dupa ce a sunat pentru orele de
curs.
Inchiderea portilor scolii la ora 8 si interzicerea
accesului masinilor in curtea scolii.
Imterzicerea accesului persoanelor neautorizate in
scoal
Accesul elevilor/profesorilor in scoala doar pe
baza de uniforma si carnet de elev.
Colaborarea cu politia.
Identificarea mobilierului deteriorat la sfarsitul
cursurilor in fiecare zi.

Director
Prof./elev de
serviciu
Poliția

Permanent

Comportament ecocivic la
elevi
Activitatile derulate
conform planificarii din
parteneriatele educationale
propuse
Gradul de sanatate al
elevilor

Diminuarea actelor cu
violenta fata de anul scolar
trecut

D.Realizarea de
activitati scolare si
extrascolare cu elevii ai
caror parinti lucreaza in
strainatate
IV. Sporirea capacitatii
de implementare a
proiectelor
A. Implicarea tuturor
cadrelor didactice in
realizarea de activitati
extrascolare sau scolare

Alicarea sanctiunilor din regulaemtul de ordine
interioara.
Atragerea tuturor elevilor in activitati
scolare/extrascolare si implicarea lor activa in
realizarea acestora.
Identificarea elevilor ai caror parinti lucreaza in
strainatate.
Mentinerea legaturii cu parintii acestora, prin
convorbiri telefonice/rapoarte scrise/ e-mail trimise
lunar parintilor asupra activitatii scolare/
comportamentului elevilor.
Efectuarea de vizite la domiciliul elevilor.
Initierea , pregatirea, sprijinirea de activitati
cultural artistice, stiintifice,omagiale si
comemorative sportive, turistice.

Dirigintii,
invatatori,
conducerea scolii

Permanent

Invatatori,
diriginti, directori
Bibliotecar

Conf.
calendarului
activitatilor
educative

Imbunatatirea situatiei
scolare, progres la invatatura,
frecventa regulata a
cursurilor

Serbari scolare, organizate cu
ocazia diferitelor
evenimente/sarbatori,
aniversari, excursii, competitii
sportive, Spring Day in
Europe, Saptamana
invatamantului salajan Zile
omagiale, activitati din
Calendarul educativ al
ISJ,MEN, al scolii , saptamâna
“Să stii mai multe, sa fii mai
bun,”etc.

.

Partea a 4-a – CONSULTARE. MONITORIZARE.
EVALUARE.
4.1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE PENTRU
ELABORAREA PLANULUI DE ACŢIUNE AL ŞCOLII PAS
niveluri:

Pentru elaborarea planului de acţiune al şcolii au fost consultate şi cunoscute următoarele

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI);
Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI);
Resursele materiale, umane şi financiare ale şcolii.
Nivelurile interne şi externe consultate faciliteaza elaborarea planurilor strategice pe termen
lung pentru învăţământul profesional şi tehnic din România, având drept scop asigurarea
corespondentei între cererea actuala şi viitoare de abilităţi şi competente pe piaţa muncii din regiunea
noastră dar şi pentru contextul de politici şi dezvoltări la nivel european.
Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc a elaborat PAS în concordanţă cu realităţile locale având ca
ţintă atingerea obiectivelor formulate la capitolele anterioare.
În elaborarea PAS există uneori constrângeri deoarece nu există o informare exactă a
problemelor din reţelele externe şi interne iar în realitate în învăţământul românesc formarea
profesională nu este bazată în totalitate pe cerere.
Cu toate neajunsurile existente pe plan regional şi local colectivul de elaborare a PAS-ului
din şcoala noastră a încercat şi reuşit să elaboreze un document flexibil şi adaptabil la cerinţele locale
şi regionale.

4.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE SI
ACTUALIZARE A PLANULUI DE ACŢIUNE AL ŞCOLII -PAS
Monitorizarea şi evaluarea, propunerea acţiunilor şi repetarea încercărilor sunt sarcini care
revin ministerului, consorţiilor regionale şi comitetelor locale de dezvoltare. Aceste organisme au
acces la informaţii privind tendinţele şi evoluţiile de pe piaţa forţei de muncă în principal prin
cooperarea comună cu partenerii externi.
Managementul şcolii urmăreste derularea programului în şcoală şi colaborarea cu partenerii
economico-sociali şi întocmeşte raportul de autoevaluare stabilind periodic punctele tari şi punctele
slabe ale şcolii şi pe baza acestora planul de îmbunătăţire a activităţii cu ţinte şi responsabilităţi
precise.
Planul de îmbunătăţire a activităţii şcolii este amendat cu propunerile evaluatorilor externi
(Raportul Inspectoratului Şcolar), precum şi cu propunerile partenerilor economico-sociali.
Monitorizarea situaţiei absolvenţilor şcolii (angajaţi, continuare studii, şomeri etc.) oferă
feedback pentru prognozarea evoluţiei cererii de muncă pe calificări pentru actualizarea PAS.

