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PARTEA I  

  CONTEXTUL 
 

MISIUNEA ŞCOLII 

Să oferim locuitorilor judeţului Alba oportunităţi de educaţie şi formare profesională 

accesibilă şi de înaltă performanţă în domeniul lucrărilor publice şi construcţiilor sprijinind 

formarea resurselor umane necesare dezvoltării acestui sector prioritar în concordanţă cu 

programele de dezvoltare pe plan local şi regional. 

 

VIZIUNEA ŞCOLII 

În perspectiva dezvoltării societăţii româneşti viitorul educaţiei prefigurează imaginea 

şcolii în cadrul comunităţii şi direcţiile în care aceasta trebuie să progreseze. 

Să pregătim tinerii pentru viaţă şi pentru dinamica muncii în vederea formării unui om 

adaptabil la schimbare, mai bun, mai iubitor de cinste, adevăr şi muncă.  

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba îşi propune: 

 Să  dezvolte  interesul  pentru  educaţie  şi  emancipare  permanentă  în  sensul  promovării  

unui învăţământ modern, deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul la toate nivelurile şi 

formele de învăţământ, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru 

realizarea succesului personal şi profesional, în contextul actual al perioadei de 

postaderare la Uniunea Europeană; 

 Să ofere servicii de consultanţă, expertiză, monitorizare şi control de calitate, facilitând 

astfel procesul de descentralizare a sistemului educativ; 

 Să faciliteze comunicarea între structurile administraţiei centrale şi locale şi unităţile 

şcolare, promovând un dialog permanent, deschis şi flexibil între partenerii sociali şi 

educaţionali; 

 Să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor legislaţiei şcolare şi legislaţiei muncii. 

 

Liceul Tehnologic Dorin Pavel şi-a propus realizarea unui ansamblu de politici educaţionale 

centrate pe elev, având drept finalităţi: 
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 Să dezvolte le nivelul elevului gândirea creativă şi libera iniţiativă în formarea ca personalitate 

umană; 

 Să dezvolte competenţele de comunicare funcţională; 

 Să formeze conştiinţa apartenenţei la comunitate şi adaptabilitatea de a se pune în slujba 

societăţii; 

 Să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai 

potrivit; 

 Să valorifice experienţele personale şi să-şi asume un set de valori cu care să se poată integra 

în societate; 

 Să dobândească identitatea europeană în concordanţă cu identitatea naţională şi etnică; 

 Să asimileze valorile naţionale prin formarea de atitudini şi convingeri; 

 Să promoveze multiculturalismul, toleranţa confesională, etnică şi umană; 

 Să formeze şi să consolideze convingerile elevilor de a participa la actul educaţional ca 

parteneri,de a participa le dezbateri, simpozioane, concursuri, excursii; 

 Să asigure dezvoltarea psihosomatică armonioasă; 

 Să pregătească tinerii pentru lucru în echipă, pentru integrare în colectivitate; 

 Să satisfacă nevoia fiecăruia de a se simţi competent, deschis la schimbare, dorinţa de 

implicare în  respectarea valorilor democraţiei; 

  Să asigure un climat de siguranţă şi respect. 

       Prin activităţile pe care le desfăşoară, conform calendarului anexat, adaptează misiunea 

generală a inspectoratului şi a şcolii la condiţiile concrete ce decurg din particularităţile colectivelor de 

elevi. 

Educaţia  are  menirea  de a  deschide  porţile  viitorului oricărei  comunităţi, iar  şcoala  

reprezintă principalul factor prin care aceasta se realizează; pentru a putea atinge scopul propus, 

şcoala trebuie sa fie cu un pas înainte în formarea deprinderilor capabile să realizeze progresul în 

sensul dorit. 

       Într-o societate democratică ce posedă o economie de piaţă în dezvoltare, sistemul 

educaţional îşi propune idealul formării unei personalităţi libere, creatoare, întreprinzătoare. Educarea 

unui om nu se rezumă doar la transmiterea de informaţii, ci presupune si formarea de convingeri, 

concepţii corespunzătoare cerinţelor societăţii în care trăieşte şi va urma să muncească. 

        Procesul instructiv - educativ este prin excelenţă unul de comunicare, de realizare a unui 

dialog real, sincer, deschis, fără nici un fel de inhibiţii, de reţineri sau blocaje nejustificate. 

        Societatea de mâine - Oglinda şcolii de azi, acesta ar trebui să fie scopul preconizat şi dorit de 

membrii comunităţii în care şcoala are locul ei bine stabilit. 
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     Regiunea de dezvoltare CENTRU                       Harta administrativă a judeţului Alba  

 
 

 

PREZENTAREA GENERALĂ A ŞCOLII 

            Liceul Tehnologic “Dorin Pavel” este un centru de educație și formare cu o veche tradiție fiind 

fondat in 1884 ca Şcoala de arte si meserii. Un moment important îl reprezintă anul 1970 când i-a 

ființă Liceul Industrial de Construcţii fiind primul liceu industrial din Alba Iulia. 

Liceul Tehnologic “Dorin Pavel” se găsește în județul Alba care face parte din regiunea VII 

Centru. Deservește o zonă cu o suprafață de aproximativ 624167 ha. Școala noastră oferă o instruire 

în domeniile construcțiilor, lucrărilor publice, mecanic și electric. Având  în vedere că este singura 

școală care asigură o instruire de specialitate de nivelul 3, 4 şi 5 în domeniile amintite, ea recrutează 

elevi din tot județul.  

În anul şcolar în curs Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” funcţionează pe următoarele niveluri 

educaţionale:  

 

An şcolar 2018-2019 

Inv. primar Inv. gimnazial Inv. liceal     
zi 

Inv. liceal 
seral 

Inv. profesional Inv. profesional 
special 

Inv. 
postliceal 

127 70 65 183 46 30 69 

Total elevi: 590 – 28 clase 

Total personal Personal didactic Personal didactic auxiliar Personal nedidactic 

61 41 9 11 
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An şcolar 2017-2018 

Inv. primar Inv. gimnazial Inv. liceal     
zi 

Inv. liceal 
seral 

Inv. profesional Inv. profesional 
special 

Inv. 
postliceal 

108 46 80 157 41 21 103 

Total elevi: 556 – 27 clase 

Total personal Personal didactic Personal didactic auxiliar Personal nedidactic 

60 42 7 11 

 

 

An şcolar 2016-2017 

Inv. 

primar 

Inv. gimnazial Inv.liceal zi Inv. liceal seral Inv. profesional Inv. profesional 
special 

Inv. 
postliceal 

107 42 80 123 48 14 88 

Total elevi: 502 – 25 clase 

Total personal Personal didactic Personal didactic auxiliar Personal nedidactic 

57 39 7 11 

 

În urma derulării proiectului PHARE TVET  s-a reabilitat clădirea școlii prin construirea 

șarpantei, refacerea rețelei termice, electrice și de apă, a grupurilor sanitare, a atelierelor școlare , 

înlocuirea ferestrelor și a ușilor de la intrare și de la grupurile sanitare.  

Tot prin acest proiect au fost dotate cu echipamente de specialitate, birotică și materiale 

didactice laboratoarele de informatică, desen tehnic, materiale de construcții, instalații, electric și 

atelierele școlare. 

 

REZULTATELE  ANULUI  ŞCOLAR  2017-2018 

 La Examenul de Evaluare Națională numărul elevilor participanți a fost 0 deoarece nu 

a aexistat clasa a VIII-a; 

 La Examenul de Bacalaureat, din totalul de 27 candidați participanți la examen ( serie 

curentă și serii anterioare) - au promovat 2 candidați  in prima sesiune,  iar in sesiunea 

a doua din 15 candidați participanți la examen ( serie curentă și serii anterioare) – au 

promovat 2 candidați. 

 La Examenul de Certificare a competențelor profesionale Nivel 4 Calificare 

« Tehnician desenator pentru construcții și instalații, Tehnician în instalații electrice, 

Tehnician proiectant CAD » - s-au înscris 25 elevi din care 23 au promovat examenele 

de calificare 2 elevi nu s-au prezentat (promovabilitate 100 %) sesiunea iunie și 

august. 
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 La Examenul de Certificare a competențelor profesionale Nivel 3 calificare «electrician 

constructor » s-au înscris 11 elevi - care au și promovat, examenele de calificare, 

promovabilitatea fiind per total de 100 %. 

 La Examenul de Certificare a competențelor profesionale Nivel 5 - calificare 

« Tehnician devize și măsurători în construcții » s-au înscris 17 absolvenți din care au 

promovat examenul 15 absolvenți (2 neprezentați) promovabilitatea fiind de 100%. 

 La Examenul de Certificare a competențelor profesionale Nivel 5 - calificare 

« Tehnician electronist echipamente de automatizare » s-au înscris 16 absolvenți din 

care au promovat examenul 16 absolvenți (promovabilitate 100%). 

 S-au obținut două locuri  I la olimpiada județeană la disciplinele tehnologice, clasa a 

XI-a și clasa a XII-a la specializarea “Tehnician desenator pentru construcții și 

instalații”, elevii participând la faza națională. 

 

REZULTATELE  ANULUI  ŞCOLAR  2016-2017 

 La Examenul de Evaluare Națională au participat 3 elevi, toti fiind promovați și 

repartizați în clasa a IX-a pentru anul școlar 2016-2017; 

 La Examenul de Bacalaureat, din totalul de 12 candidați participanți la examen ( serie 

curentă și serii anterioare) - au promovat 3  in prima sesiune,  iar in sesiunea a doua 

din 15 candidați participanți la examen ( serie curentă și serii anterioare) – nu a fost 

nici un promovat la examenul de bacalaureat. 

 La Examenul de Certificare a competențelor profesionale Nivel 4 Calificare 

« Tehnician desenator pentru construcții și instalații, Tehnician în instalații electrice, 

Tehnician proiectant CAD » - s-au înscris 24 elevi din care 24 au promovat examenele 

de calificare (promovabilitate 100 %) sesiunea iunie și august. 

 La Examenul de Certificare a competențelor profesionale Nivel 3 calificare «instalator-

instalatii tehnico sanitare si de gaze » s-au înscris 9 elevi - care au și promovat, iar la 

calificarea «zidar-pietrar-tencuitor» sau înscris 7 elevi - care au și promovat  

examenele de calificare, promovabilitatea fiind per total de 100 %. 

 La Examenul de Certificare a competențelor profesionale Nivel 5 - calificare 

« Tehnician devize și măsurători în construcții » s-au înscris 8 absolvenți din care au 

promovat examenul toți cei înscriși (promovabilitate 100%). 

 La Examenul de Certificare a competențelor profesionale Nivel 5 - calificare 

« Tehnician electronist echipamente de automatizare » s-au înscris 9 absolvenți din 

care au promovat examenul 9 absolvenți (promovabilitate 100%). 
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 S-au obținut două locuri  I la olimpiada județeană la disciplinele tehnologice, clasa a 

XI-a și clasa a XII-a la specializarea “Tehnician desenator pentru construcții și 

instalații”, elevii participând la faza națională. 

 

REZULTATELE  ANULUI ŞCOLAR  2015-2016 

 La Examenul de Evaluare Națională au participat 10 elevi, toti fiind promovați și 

repartizați în clasa a IX-a pentru anul școlar 2016-2017; 

 La Examenul de Bacalaureat, din totalul de 21 candidați participanți la examen ( serie 

curentă și serii anterioare) - au promovat 3  in prima sesiune,  iar in sesiunea a doua 

din 14 candidați participanți la examen ( serie curentă și serii anterioare) - nu au 

promovat examenul de bacalaureat. 

 La Examenul de Certificare a competențelor profesionale Nivel 4 Calificare 

« Tehnician desenator pentru construcții și instalații, Tehnician în instalații electrice, 

Tehnician electrotehnist » - s-au înscris 19 elevi din care 19 au promovat examenele 

de calificare (100 %) sesiunea iunie și august. 

 La Examenul de Certificare a competențelor profesionale Nivel 3 calificare « zugrav-

ipsosar-vopsitor-tapetar » s-au înscris 12 elevi - care au și promovat examenele de 

calificare, promovabilitatea fiind per total de 100 %. 

 La Examenul de Certificare a competențelor profesionale Nivel 5 - calificare 

« Tehnician devize și măsurători în construcții » s-au înscris 19 absolvenți din care au 

promovat examenul toți cei înscriși (promovabilitate 100%). 

 La Examenul de Certificare a competențelor profesionale Nivel 5- calificare 

« Tehnician electronist echipamente de automatizare » s-au înscris 14 absolvenți din 

care au promovat examenul 13 absolvenți (100%), 1 absolvent neprezentându-se. 

 S-au obținut două locuri  I si II la olimpiada județeană la disciplinele tehnologice, clasa 

a XI-a și clasa a XII-a la specializarea “Tehnician desenator pentru construcții și 

instalații”,elevii participând la faza națională. 

 La specializarea “Tehnician în instalații electrice” s-a obținut locul III la faza județeană. 
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ANALIZA SITUAŢIEI PERFECŢIONĂRII CADRELOR DIDACTICE 
An şcolar 2016- 2017 

 

Nr. NUMELE SI 
PRENUMELE 

FUNCTIA GRAD / AN 

1 POPA JANA DIRECTOR, prof.electomecanică I - 2003 

2 CIMPEAN RADU DIRECTOR ADJ., prof.automatizari I - 2003 

3 BARTOS  ALINA SUPL. - PROF.  BIOLOGIE DEF 

4 BIRJAC MIHAELA PROF.BIOLOGIE I - 2006 

5 CHIRILA STEFAN PROF.INSTALATII I 

6 CIOBANU GABRIELA PROF.MATEMATICA DEF- 1983 

7 CIOTLOS ANGHELINA PROF.FIZICA-CHIMIE I 

8 CRISAN MIRONA PROF.ROMANA I - 2014 

9 CROITORU FELICIA PROF.PSIHOLOG I 

10 DUR VERONICA PROF.ENGLEZA I - 2011 

11 ENACHE GHEORGHE MAISTRU INSTRUCTOR 
CONSTRUCTII 

I - 1997 

12 GAVRILA ALICE PROF.MATEMATICA DEF - 1984 

13 GHEORGHIU ELENA INVATATOR DR 

14 GRIGA VASILE PROF.MECANICA I - 1996 

15 HOREANGĂ OTILIA INVATATOR I 

16 ILIOASA IULIA PROF.FIZICA si INFORMATICA II - 1998 

17 KOMIVES DENISA 
MARIA 

INVATATOR DEB 

18 MATES RODICA PROF.CONSTRUCTII DEF 

19 MIHAILA ELENA INVATATOR I - 1996 

20 MORAR MARIOARA PROF.CONSTRUCTII DR 

21 MUNTEAN IOAN PROF.CONSTRUCTII DEF - 

22 PAȘCA ANAMARIA 
GABRIELA 

PROF.MUZICA si DESEN  

23 POPITA AUREL PROF.ED.FIZICA I - 2000 

24 SANDRU MARIA PROF.DISCIPLINE TEHNICE I - 

25 STAN PETRU MAISTRU  INSTRUCTOR ELECTRIC I - 

26 STEFANESCU MARIAN PROF.MECANICA I - 2016 

27 BOTNARU LAVINIA PROF. RELIGIE I - 2006 

28 TEOMPA STEFAN PROF.ISTORIE I - 

29 TIMOFTE  DIANA PROF.FRANCEZA I - 2010 

30 TOMA ANA IONELA PROF.GEOGRAFIE II - 2015 

31 TREGER BIANCA PROF.ROMANA I - 2010 

32 VINTAN ENIKO INVATATOR DEF - 2000 

33 VLAD ISIDOR PROF/MAISTRU  MECANICA, 
CONSTRUCTII 

I - 

34 VOLONCIU IOANA PROF.ENGLEZA I - 

35 ANCA SIMONA PROF.PSIHOLOG I - 

36 JIBOTEAN  GHEORGHE PROF.MECANICA I - 

37 SCINTEIE  DORIN PROF.ELECTROTEHNICA I - 

38 COCONU LAURENTIU PROF.PSIHOLOG I - 2012 

39 BELASCU ALEXANDRA PROF.PSIHOLOG  
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CENTRALIZATOR  PRIVIND ACUMULAREA  DE CREDITE  PROFESIONALE 

TRANSFERABILE  IN  ULTIMII  5 ANI 

(1 sept. 2015- 31 aug.2016) 

 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

cadrului 
didactic 

Specializarea 
Perioada de 5 
ani în care se 

încadrează 

Gradul 
didactic 

Numărul de 
credite 

acumulate 

1. Popa Jana-dir. Electromecanică 2015-2020 I 120 credite 

2. 
Cîmpean Radu-

dir.adj 
Automatizari 
industriale 2015-2020 I 12 credite 

3. Bartoş Alina biologie 2015-2020 definitivat 0 credite 

4. Treger Bianca 
Limba şi literatura 

română 2016-2021 I 10 credite 

5. Teompa Ştefan Istorie 2014-2019 I 0 credite 

6. Botnaru Lavinia religie 2011-2016 I 120 credite 

7. 
Ciotlos 

Anghelina 
Chimie -Fizica 

2015-2020 I 0 credite 

8. Ilioasa Iulia 

Fizica, Informatica 
aplicata si 

programare 2015-2020 II 0 credite 

9. Timofte Diana Limba franceza 2012-2017 I 0 credite 

10. Gavrila Alice Matematica 2014-2019 definitivat 35 credite 

11. 
Stefanescu 

Marian 
Mecanica 

2012-2017 I 123 credite 

12. Muntean Ioan Constructii 2012-2017 definitivat 50 credite 

13. 
Stan Petru 

Viorel 
ms. Instr. 
Electrician 2015-2020 I 0 credite 

14 
Enache 

Gheorghe 
ms instr. Constructii 

2015-2020 I 0 credite 

15 
Toma Ana 

Ionela 
geografie 

2011-2016 II 145 credite 

16 Vintan Eniko institutor 2015-2020 definitivat 85 credite 

17 
Volonciu Ioana 

Monica 
engleza 

2014-2019 definitivat 70 credite 

18 Vlad Isidor institutor mecanica 2015-2020 I 0 credite 

19 Birjac Mihaela Chimie -Fizica 2014-2019 I 12 credite 

20 Dur Veronica engleza 2013-2018 I 41 credite 

21 Morar Marioara Constructii 2015-2020 DR 0 credite 

22 Chirila Stefan Instalatii 2015-2020 I 0 credite 

23 Horeanga Otilia invatator 2013-2018 I 5 credite 

24 
Crisan Mirona 

Olivia 
Limba şi literatura 

română 2016-2021 I 10 credite 

25 Griga Vasile institutor mecanica 2015-2020 I 0 credite 

26 
Gheorghiu 

Elena 
prof.pentru 
inv.primar 2015-2020 DR 180 credite 

27 Mihaila  Elena invatator 2016-2021 I 0 credite 

28 Ciobanu matematica 2013-2018 definitivat 0 credite 
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Gabriela 

29 Botnaru Lavinia religie 2013-2018 I 25 credite 

30 
Komives 
Denisa 

invatator 
 debutant 0 credite 

31 Mater Rodica constructii 2015-2020 definitivat 0 credite 

32 Popita Aurel educatie fizica 2015-2020 I 0 credite 

 

Proiectele şi activităţile la care şcoala noastră a participat în anul şcolar 2017-2018 

1. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 
 

Cadrele didactice  au îndrumat elevii și au participat la următoarele activități extrașcolare și 

extracurriculare care au avut loc la nivel de școală, județ sau național: 

Nr. 

crt. 

Denumirea activității Profesori 

participanți/coordonatori 

Data și locul de 

desfășurare 

1.  Ziua europeană a 

limbilor străine- 

Europa în culoare 

Coordonatori: 

 Timofte Diana 

 

 26 septembrie 

2017-CTDP 

2.  Geniile poeziei 

românești 

-activitate în parteneriat cu 

Despărţământul ASTRA 

,,Eugen Hulea” 

 Treger Bianca 

 Crișan Mirona 

4 octombrie 2017 

3.  Ziua mondială a 

educației 

Coordonator: 

 Ilioasa Iulia 

5 octombrie 2017 

 

4.  Spirite și tradiții de 

Hallowen 

Coordonatori: 

 Dur Veronica 

 Timofte Diana 

2017 

5.  Din bunătățile 

toamnei 

 Dur Veronica 2017 

6.  Thanksgiving Day  Dur Veronica 2017 

7.  Săptămâna 

legumelor și fructelor 

Coordonator: Felicia 

Croitoru 

 noiembrie 2017 

CTDP 
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donate Profesori colaboratori:  

 Crișan Mirona 

 Treger Bianca 

 Dur Veronica 

 Popa Jana 

 Volonciu Ioana 

 Botnaru Lavinia 

 Vințan Enikö 

8.  Frumoasa și bogata 

toamna 

Coordonator:  

prof. Mirona Crişan 

Profesori colaboratori:  

 prof. Jana Popa, 

prof. Ioana Volonciu, 

prof. Lavinia Botnaru, 

prof. Anamaria Pașca, 

prof. Iulia Ilioasa,  prof. 

Ştefan Teompa, prof. 

Diana Timofte, prof. 

Nicolae Dumbrăvescu. 

 

15 noiembrie 2017 

CTDP 

9.  Trăiască România 

Dodoloață 

Coordonatori:  

 prof. Mirona Crișan 

Profesori colaboratori:  

prof. Jana Popa, prof. 

Ioana Volonciu, prof. 

Lavinia Botnaru, prof. 

Anamaria Pașca, prof. 

Iulia Ilioasa,  prof. Ştefan 

Teompa, prof. Diana 

29 noiembrie 2017 

CTDP 
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Timofte, prof. Nicolae 

Dumbrăvescu 

10.  Ora de cod Organizatori: 

 Ciotloș Anghelina 

 Ilioasa Iulia 

4-8 decembrie 2017 

CTDP 

11.  Serbare de Crăciun Coordonatori:  

Jana Popa, Lavinia 

Botnaru, Mirona Crişan, 

Ana-Maria Pașca, Ioana 

Volonciu. 

Profesori colaboratori:  

 Bartoș Alina, Bidiga 

Adriana, Cenan Claudia, 

Cinezan Ramona, Croitoru 

Felicia , Dur Veronica, 

Gavrila Alice, Gheorghiu 

Elena, Ilioasa Iulia, 

Mihăilă Elena, Popița 

Aurel, Teompa Ștefan, 

Timofte Diana, Treger 

Bianca, Vințan Eniko 

20 decembrie 2017 

12.  Eminescu – 

Luceafărul poeziei 

românești 

Coordonatori: prof. 

Bianca Treger, prof. 

Mirona Crişan, prof. Jana 

Popa 

  

ianuarie 2018  

13.  Lansare de carte-

”Vinovatul”- de O. 

Bucur 

Treger Bianca 30 ianuarie 2018 
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14.  Alcoolul, o alegere 

greșită 

Popa Jana 

Agentia Nationala 

Antidrog, Centrul de 

Prevenire, Evaluare si 

Consiliere Antidrog 

5 octombrie.2017 

15.  Combaterea actelor 

de violență- 

prevenirea 

absenteismului 

Popa Jana 

Inspectoratul Judetean de 

Politie, Politia 

Municipiului Alba Iulia 

2.02.2017 

16.  Timpul: adevăr sau 

iluzie!? 

Coordonator 

Ciotloș Anghelina 

permanent 

17.  ROSE-program 

permanent de 

meditații la 

disciplinele de 

bacalaureat 

Coordonator: Popa Jana 

Profesori participanți: 

 Treger Bianca 

 Crișan Mirona 

 Gavrilă Alice 

 Ciobanu Gabriela 

 Bîrjac Mihaela 

 Filimon Alina 

 Ilioasa Iulia 

 Timofte Diana 

 Dur Veronica 

 Simona Anca 

 Coconu Laurențiu 

permanent 
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Proiectele şi activităţile la care şcoala noastră a participat în anul şcolar 2016-2017  

2. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 
  Cadrele didactice  au îndrumat elevii şi au participat la următoarele activităţi 

extraşcolare şi extracurriculare care au avut loc la nivel de şcoală, judeţ sau naţional: 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii Profesori 
participanţi/coordonatori 

Locul de 
desfăşurare 

Data 

1. Ziua limbilor europene Profesorii de limbi straine Sali de clasa 29.09.2016 

2. Proiectul JOBS (Orientare 
profesionala – training in 
intreprinderi si scoli) 

Prof. Iulia Ilioasa 
Prof. Mirona Crisan 
Prof. Ioana Volonciu 
  

Sali de clasa Octombrie 2016 
– Mai 2017 

3. Ziua internationala a cadrelor 
didactice 

Toate cadrele didactice Sala de 
festivitati a 
scolii 

Octombrie 2016 

4. Toamna – Univers al culorilor Dirigintii Sala de 
festivitati a 
scolii 

Noiembrie 2016 

5. Activitati extracurriculare in 
cadrul saptamanii Scoala 
Altfel – Sa stii mai multe, sa fi 
mai bun! 

Cadrele didactice din 
scoala 

 21-25. 11.2016 

6. Ziua nationala a Romaniei 1 
Decembrie – sarbatoarea 
unei natiuni 

Profesorii de istorie, 
muzica,desen 

Sala de 
festivitati a 
scolii 

Decembrie 2016 

7. Ziua drepturilor omului Profesor: Stefan Teompa Sali de clasa 10 decembrie 
2016 

8. Ora de cod (Hour of code) Profesor Iulia Ilioasa  Decembrie 2016 

9. Eminescu – expresia 
integrala a sufletului 
romanesc 

Profesorii de limba romana Sala de 
festivitati a 
scolii 

Ianuarie 2017 

10. Sarbatoarea Micii Uniri Profesorii de istorie, 
muzica, desen 

Sala de 
festivitati a 
scolii 

Ianuarie 2017 

11. Ziua Internationala a 
Nonviolentei in scoala 

Dirigintii si invatatorii Salile de clasa Ianuarie 2017 

12. Dragobetele – ziua dragostei 
si a bunavointei 

Dirigintii si invatatorii Salile de clasa Februarie 2017 

13. Martisorul Dirigintii si invatatorii Salile de clasa Martie 2017 

14. Ziua femeii Consilierul educativ 
Cadre didactice 

Sala de 
festivitati a 
scolii 

Martie 2017 

15. Ziua internationala a 
francofoniei 

Profesorii de franceza Salile de clasa Martie 2017 

16. Ziua mondiala a pamantului Profesorii de chimie, 
biologie, fizica, geografie 

Biblioteca Martie 2017 

17. Ziua internationala a cartii si 
a dreptului de autor 

Profesorii de limba romana 
si de limbi straine 

Biblioteca Aprilie 2017 

18. Ziua internationala a Apei Profesori de chimie, Laborator de Aprilie 2017 
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biologie, romana fizica chimie 

19. Pastele la Romani Profesori de religie, 
engleza, diriginti 

Sala festiva Mai 2017 

20. Ziua Europei Profesori de istorie, 
consilier educativ, 
profesori de limbi straine 

Sala festiva Mai 2017 

21. 1 Iunie – Ziua Copilului Consilier educativ, diriginti, 
invatatori 

Sala de 
festivitati 

Iunie 2017 

22. Campania BATEREL Consilier educativ, diriginti, 
invatatori 

Sali de clasa Serptembrie – 
15 iulie 2017 

 

 

Proiectele şi activităţile la care şcoala noastră a participat în anul şcolar 2015-2016  

3. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 
  Cadrele didactice  au îndrumat elevii şi au participat la următoarele activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare care au avut loc la nivel de şcoală, judeţ sau naţional: 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii Profesori 
participanţi/coordonatori 

Data şi locul de 
desfăşurare 

1. Ziua europeană a limbilor străine Coordonatori: 
● Volonciu Ioana 
● Dur Veronica 
● Timofte Diana 
● Crişan Mirona 
● Treger Bianca 
● Croitoru Felicia 
● Teompa Ştefan 

23-26 septembrie 
2015 - CTDP 
 

2. Frunze ruginii cad pe cărări 
 

Coordonatori: 
● Mihăilă Elena 

● Toma Diana 
● Vinţan Eniko 
● Gheorghiu Elena 
● Gherman Cristina 

septembrie, 
octombrie, noiembrie 
2015 CTDP 
 

3. Săptămâna mondială a spaţiului 
cosmic 

Organizatori: 
● Ciotloş Anghelina 
● Ilioasa Iulia 
● Toma Ionela 

4-10 octombrie 2015 - 
CTDP 

4. Mâncaţi fructe pe stomacul gol! Coordonatori: 
● Bîrjac Mihaela 
● Ilioasa Iulia 

20 octombrie 2015 - 
CTDP 

5. Olimpiadele Kaufland Coordonator: 
● Ştefănuţ Lavinia 

octombrie-decembrie 
2015 

6. Balul bobocilor 2015 Organizatori: 
● Treger Bianca 
● Ştefănuţ Lavinia 
● Ciotloş Anghelina 
● Volonciu Ioana 
● Ilioasa Iulia 
Participanţi: 

Clubul EL NINO Alba 
Iulia 
Octombrie 2015 
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● Popa Jana 
● Cîmpean Radu 

Sponsori: 
● Cenan Claudia 

7. Sport şi nutriţie Echipa de proiect: 
● Croitoru Felicia 
● Cîmpean Radu 
● Treger Bianca 
● Cenan Claudia 
● Dur Veronica 
● Popa Jana 
● Morar Mărioara 
● Buda Adriana 
● Popescu Mirela 
● Mateş Silvia 
● Oţel Mihaela 
● Hada Cornelia 
● Ciotloş Anghelina 
● Bîrjac Mihaela 
● Gavrilă Alice 
● Ştefănuţ Lavinia 
● Timofte Diana 
● Şandru Maria 
● Ilioasa Iulia 

19-26 octombrie 
2015-CTDP 

8. Conferinţa internaţională ”Career 
Management in Knowledge Based 
Society” 

Participanţi: 
● Ilioasa Iulia 
● Popa Jana 
● Coconu Laurenţiu 

5 noiembrie 2015 – 
Univeristatea 1 
Decembrie 1918 

9. Caravana ECOTIC Coordonator:  
Crişan Mirona 
Participanţi: 

● Mihăilă Elena 
● Toma Diana 
● Vinţan Eniko 
● Gheorghiu Elena 
● Gherman Cristina 
● Ştefănuţ Lavinia 
● Teompa Ştefan 

16 noiembrie 2015 

10. Expoziţie de artizanat şi produse 
tradiţionale din Ardeal 

Coordonator: Felicia Croitoru 
Colaboratori:  

● Ştefănuţ Lavinia 
● Volonciu Ioana 
● Treger Bianca 
● Buda Adriana 
● Crişan Mirona 
● Cîmpean Radu 
● Popa Jana 
● Morar Mărioara 
● Ciobanu Gabriela 
● Cenan Claudia 
● Ciotloş Anghelina 

23 noiembrie 2015 - 
Universitatea 1 
Decembrie 1918 Alba 
Iulia 
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● Ilioasa Iulia 

11. Săptămâna legumelor şi fructelor 
donate 

Coordonator: Felicia Croitoru 
Profesori colaboratori:  

● Crişan Mirona 
● Volonciu Ioana 
● Teompa Ştefan 
● Ştefănuţ Lavinia 
● Vinţan Eniko 
● Gheorghiu Elena 
● Mihăilă Elena 
● Treger Bianca 
● Ilioasa Iulia 
● Dur Veronica 
● Popa Jana 
● Morar Mărioara 
● Bogasieru Dana 
● Buda Adriana 

 

16-21 noiembrie 2015 
CTDP 

12.. Ziua Naţională a României 

1 Decembrie - sărbătoarea unei 
naţiuni 

Echipa de proiect: 
● Felicia Croitoru 
● Crişan Mirona 
● Volonciu Ioana 
● Teompa Ştefan 
● Ştefănuţ Lavinia 
● Şandru-Sebaş Marinela 

 

23 noiembrie 2015 
CTDP 

13. Hai să dăm mînă cu mână Coordonatori: 
● Mihăilă Elena 
● Toma Diana 
● Vinţan Eniko 
● Gheorghiu Elena 
● Gherman Cristina 

decembrie 2015 
CTDP 

14. Ora de cod Organizatori: 
● Ciotloş Anghelina 
● Ilioasa Iulia 

7-13 decembrie 2015 
CTDP 

15. În aşteptarea lui Moş Crăciun Coordonatori: 
● Mihăilă Elena 
● Toma Diana 
● Vinţan Eniko 
● Gheorghiu Elena 
● Gherman Cristina 

14-18 decembrie 2015 
CTDP 

16. Serbarea de Crăciun Echipa de proiect: 
● Felicia Croitoru 
● Crişan Mirona 
● Volonciu Ioana 
● Teompa Ştefan 
● Ştefănuţ Lavinia 
● Şandru-Sebaş Marinela 
● Popa Jana 
● Cenan Claudia 

14 decembrie 2015 
CTDP 

17. De ce, cum şi ce învăţ? Profesor coordonator al Octombrie - 22 
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POSDRU/190/1.1/S/156882 activităţii elevilor- Iulia 
Ilioasa 
Profesor creator de 
materiale educaţionale: 
Ştefănescu Marian 

decembrie 2016 
CTDP 

18. Eminescu şi eternitatea Echipa de proiect: 
● Cenan Claudia 
● Treger Bianca 
● Dur Veronica 
● Croitoru Felicia 

 

14 ianuarie 2016 
CTDP 

19. Eminescu - Luceafărul poeziei 
româneşti 

Coordonatori: 
● Mihăilă Elena 
● Toma Diana 
● Vinţan Eniko 
● Gheorghiu Elena 
● Gherman Cristina 

15 ianuarie 2016 
CTDP 

20. Gând pentru Eminescu Echipa de proiect: 
● Felicia Croitoru 
● Crişan Mirona 
● Volonciu Ioana 
● Teompa Ştefan 
● Ştefănuţ Lavinia 
● Şandru-Sebaş Marinela 
● Bîrjac Mihaela 
● Gavrilă Alice 

15 ianuarie 2016 
CTDP 

21. Pe-al nostru steag e scris UNIRE Coordonatori: 
● Mihăilă Elena 
● Toma Diana 
● Vinţan Eniko 
● Gheorghiu Elena 
● Gherman Cristina 

24 ianuarie 2016 
CTDP 

22 Conf.WEB.Momente importante din 
istoria, stiinta si cultura ROMÂNIEI 
in calendarul lunii octombrie 

 Ciotloş Anghelina Octombrie 2015 
CTDP 

23 Concurs pe edu.moodle.ro-
Sarbatorile romanilor 

 Ciotloş Anghelina Ianuarie 2016-CTDP 

 
 

4.  Proiecte şi Programe Europene 
   În cadrul comisiei de proiecte şi programe europene s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

• prof. Veronica Dur  

Implicarea în activităţi, grupuri pe site-ul eTwinning, dupa cum urmează :  

 forum-ul Creating a thinking classroom – se axează pe folosirea metodelor 

contemporane pentru crearea unui mediu de învăţare interactive, pe promovarea 

învăţării communicative şi cooperante;  
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 grupul Borderless flavours – reţete tradiţionale locale şi obiceiuri la masă în ţările 

Uniunii Europene; schimb de reţete între profesori;  

 camera profesorilor Friendly help and advice – Here we are to help one another – 

oferirea sprijinului în tot ceea ce ţine de site-ul eTwinning, împărtăşirea experienţelor 

eTwinning;  

  grupul Culture and foreign language learning – schimb de idei între profesorii ţărilor 

Uniunii Europene;  

 participarea la webinarurile Cambridge Engaging parents in their children’s language 

learning (21 septembrie 2015), Supporting mixed ability learners at Key for Schools 

(A2) and Preliminary for Schools (B1) levels (16 noiembrie 2015), Literacy in primary 

CLIL (14 decembrie 2015), Supporting mixed ability learners at PET/KET levels – 

reading/writing skills (27 ianuarie 2016). 

 

• prof. Anghelina Ciotloş a participat în cadrul următoarelor activităţi:  

- Conferința WEB  - participarea la activităţi pe edu.moodle.ro (24 nov 2015); 

- Participarea pe edu.moodle.ro la concursul Sărbătorile românilor (14 ian 2016); 

- Participarea în cadrul atelierului pentru scrierea proiectelor eTwinning (5 feb 2016); 

- Participarea în cadrul cursului INTRODUCERE IN LINUX (curs în derulare din 5 ian 2016); 

- Participarea în cadrul proiectului de fizică aplicată - Ateliere fără frontiere –Assoclic –eligibil 

în 20 ianuarie 2016. 

• prof. Jana Popa a participat la a VII-a ediţie a simpozionului internaţional ”Portrete de dascăli”, cu 

studiul ştiinţific  Dascălul-exemplu şi model pentru un învăţământ de calitate, în Serbia, în localitatea 

Veliko Gradişte, din Serbia de Răsărit. S-au adresat dascălilor adunaţi la simpozion Iulian Niţu, 

consulul României în Zajecear, Draşko Gruijc, reprezentantul ministrului educaţiei din Serbia şi 

reprezentanta primăriei din Veliko Gradişte. 
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CONTEXTUL NAŢIONAL 
 

Priorităţi europene 
 Orizontul de timp (2018) în care se încadrează prezentul plan de acţiune este marcat de 

obiectivul aderării României la Uniunea Europeană care s-a  realizat in anul  2007. 

  Educaţia şi formarea profesională, în strânsă legătură cu politicile de ocupare a forţei de 

muncă, constituie una dintre componentele prioritare ale politicilor şi programelor UE.   

Reperele care definesc politicile de educare, formare profesională şi ocuparea forţei de muncă 

sunt: 

 Tratatul de la Amsterdam;  

 Procesul Luxemburg; 

 Consiliul European de la Lisabona (martie 2000);  

 Consiliul European de la Feira (2001);  

 Memorandum asupra învăţării permanente: (octombrie 2000); 

 “Procesul Barcelona” (iniţiat prin Consiliul European de la Barcelona din 2002); 

 „Procesul Copenhaga” (iniţiat la Conferinţa Europeană a Miniştrilor Educaţiei, din 

noiembrie 2002); 

 Indicatorii europeni în educaţie pentru 2010  („Benchmarks”); 

 Comunicatul de la Maastricht (14 decembrie 2004) privind viitoarele priorităţi ale cooperării 

europene . 

Priorităţi naţionale 
Priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului până în anul 2018: 

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. 

Asistenţa UE pentru reforma învăţământului profesional şi tehnic 

Sistemul ÎPT/TVET din România se află într-un proces de reformă continuă, care a fost iniţiată 

în 1996 cu sprijinul programului Phare VET RO 9405. În prezent, proiectele dezvoltate în cadrul ÎPT  
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beneficiază de asistenţă din partea UE prin programul multianual PHARE componenta TVET1 atât 

pentru infrastructura şcolară cât şi pentru dezvoltarea instituţională, de care din Regiunea Centru 

beneficiază 25 de şcoli începând cu Programul Phare 2001 şi 11 şcoli selectate pentru Programul 

Phare 2004-2006. 

Obiective si prioritati regionale şi locale 
Liceul Tehnologic “Dorin Pavel” este situat în Regiunea VII Centru care va beneficia de un 

învățământ profesional și tehnic consolidat, eficient, orientat către piață și adoptat nevoilor de 

schimbare ale comunității locale și aspirațiilor individuale. Acestea se încadrează în contextul 

politicilor și priorităților europene în domeniul ocupării forței de muncă al educației și formării 

profesionale. 

           Judetul Alba şi-a definit prin PLAI 2009-2013 următoarele priorităţi şi obiective : 

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei IPT cu nevoile de calificare 

Obiectivul 1.1: Identificarea nevoilor de calificare; 

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

Obiectivul 1.3:  Diversificarea serviciilor oferite prin şcolile din ÎPT; 

Obiectivul 1.4:   Asigurarea calităţii serviciilor oferite prin şcolile din ÎPT. 

PRIORITATEA 2: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

Obiectivul 2.1:  Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi 

ocuparea unui loc de muncă. 

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

Obiectivul 3.1:  Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT. 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din ÎPT 

Obiectivul 4.1:  Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic 

din ÎPT; 

PRIORITATEA 5: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT 

Obiectivul 5.1: Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, pentru   

asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT. 

PRIORITATEA 6: Asigurarea accesului la  IPT și cresterea gradului de cuprindere în educație. 

           Obiectivul 6.1: Creşterea  motivaţiei  elevilor  pentru învăţare prin crearea unui program de 

dezvoltare socio-profesională  pentru facilitarea tranziţiei spre învăţămâtul terţiar. 
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PARTEA a II-a 
      ANALIZA NEVOILOR 

 

Analiza mediului extern 

Demografia: 
La 1 iulie 2009, judeţul Alba numără 373755 persoane (14,8% din populaţia Regiunii Centru. 

Datele statistice furnizate de INS evidenţiază o scădere semnificativă a populaţiei în perioada 

dintre ultimele două recensăminte (1992 şi 2002), tendinţă care continuă şi în prezent (v. perioada 

2002-2009). 

 Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural) 

Conform datelor statistice la nivelul anului 2005,  judeţul Alba are un grad relativ ridicat de 

urbanizare(58,0%), mai redus decât cel regional(59,9%) dar peste media naţională. (54,9%).  

 Distribuţia pe sexe 

Structura pe sexe indică pe ansamblul populaţiei la nivel judeţean o uşoară 

preponderenţă a persoanelor de sex feminin (50,6%), apropiat de   ponderea la nivel regional 

(51,0 . În mediul rural, raportul este echilibrat, cu un uşor avantaj pentru populaţia masculină  

 Structura pe grupe de vârstă  

Datele statistice privind evoluţia populaţiei după 1990 indică un declin demografic general, 

mai accentuat pentru grupele de vârstă tinere.  

În schimb a crescut numărul şi ponderea populaţiei vârstnice. 

Structura  pe  vârste  la  1  iulie  2009 , indică pentru grupa de vârstă 0- 14 ani 15,4% la nivel 

regional,iar la nivel judeţean 14,6%. 

 Structura pe sexe în cadrul grupelor de vârstă. 

Deşi este majoritară pe ansamblu, populaţia feminină este în minoritate în grupele tinere  

de vârstă (până la 39 de ani, conf.  piramidei vârstelor detaliate de ADR pt. 2004, pe baza datelor 

INS). În mediul rural, diferenţa în favoarea populaţiei masculine se păstrează până la vârste mai 

înaintate decât în urban  

 Structura pe vârste şi medii rezidenţiale    

Extremele de vârstă - grupele 0-14 şi peste 65 ani - au o pondere mai mare în mediul rural 

faţă de urban.  

Ponderea populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) este  mai mare în mediul urban (63,7%, 

faţă de 73,8% în rural) - situaţie valabilă pentru toate grupele de vârstă din intervalul 15-64 ani. 
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Pierderea de către mediul rural, începând cu grupa de vârsta 15-24 ani, a avantajului iniţial 

(grupa 0-14 ani) datorat unei rate superioare de natalitate, pare să indice tendinţa tinerilor de a 

părăsi satul. 

 Mişcarea  migratorie 

Datele statistice oficiale înregistrează doar migraţia internă şi externă rezultată din schimbările 

oficiale de domiciliu. În realitate nu poate fi însă ignorat fenomenul îngrijorător al emigraţiei, în 

special în rândul tinerilor şi al persoanelor calificate, cu tendinţă de accentuare pe termen mediu în 

perspectiva integrării în UE.  

Conform unor estimări, migraţia temporară a forţei de muncă în străinătate se situa la nivelul 

ţării în 2003 la cca. 1,7 milioane persoane (conf. Oficiului Internaţional pentru Migraţii, citat în PND 

2007-2013, p.16).  

Deşi incomplete, datele Eurostat privind evoluţia nr. de cetăţeni români înregistraţi oficial în 

alte ţari europene evidenţiază o creştere semnificativă a emigraţiei (v. Studiul de piaţa muncii, WYG 

International, 2007,  Phare TVET 2004-2006) 

 Proiecţii demografice 

Datele extrase din prognoza demografică realizată de ADR Centru pe baza datelor furnizate 

de către Institutul Naţional de Statistică pentru perioada 2005-2025 indică (într-o variantă medie) o 

reducere a populaţiei Judeţului Alba faţă de 2005 cu 55,6mii locuitori până în 2025 (-14,7 %), 

respectiv cu 21,7 mii loc. până în 2015(-5,72 %).   

Pentru prognoza detaliată, pe grupe de vârstă v. Anexele 1b şi 1c 

Pe grupe mari de vârstă, faţă de 2005, cea mai accentuată scădere se constată în grupa 0-14 ani, 

cu 15,46 % (-9 mii pers.) până în 2015, respectiv cu 33 % (-19,2 mii pers.) până în 2025. 

Ponderea persoanelor cu vârste cuprinse intre 15 si 64 de ani va înregistra o scădere mai 

accentuata la nivel judeţean pana in 2025 (15,1% ) decât la nivel regional (10,4 %).  

Se constată o uşoară creştere a numărului persoanelor în vârstă (peste 65 ani)(5,9%), mult 

mai mică  decât media  regională (17,3%). 

În ceea ce priveşte populaţia de vârstă şcolară şi preşcolară, se prognozează reduceri 

semnificative în  grupele 11-14 şi 15-18 ani, care, faţă de 2005, scad cu 22,6% până în 2015, 

respectiv 37,8 %, iar până în 2025 cu 24,9%,  respectiv 43,2% . 

Un interes particular pentru grupul ţintă principal al activităţii de planificare strategică în 

învăţământul profesional şi tehnic îl reprezintă grupa de vârstă 15-18 ani din care fac parte elevii de 

liceu şi cei de şcoală de arte şi meserii.  
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În perioada 2005-2015, pentru efectivele din grupa de vârstă 15-18 ani se prognozează la 

nivel regional o reducere cu  60150  persoane (-36,7%). La nivelul judeţului se prognozează o 

reducere cu cca. 9245  persoane (-37,8%) . 

Situaţia este şi mai dramatică până în 2025 când se prognozează o reducere a 

efectivelor din grupa de vârstă 15 – 18 ani cu 43.2%. 

Pentru grupa de vârstă 19 – 24 ani se prognozează până în 2015 o reducere a efectivelor cu 

22,2% ( 7214 persoane), sub nivelul regional unde reducerea este de 29,9% (70923 persoane), iar 

până în 2025 reducerea prognozată ar fi de 37% ( 12020 persoane) 

Structura detaliată pe vârste şi evoluţia până în 2025 este prezentată grafic în piramida 

comparativă a vârstelor.  

Pe de altă parte, în intervalul de analiză 2015-2025 se constată o consolidare relativă a vârstei 

de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii, ceea ce în mod logic conduce la o nevoie crescândă 

de formare continuă - în atenţia şcolilor interesate de compensarea pierderilor de populaţie 

şcolară!  

 
PROIECTIA EVOLUTIEI DEMOGRAFICE 2003-2025 

      
Sursa: INCSMPS, conf.INS, «Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în 2025» (realizată în 2003) - 
varianta medie. 

Valorile pentru anii intermediari proiecţiei INS au fost stabiliţi de INCSMPS printr-o procedură de interpolare. 
 

Pentru 2005, alături de valorile din proiecţie (interpolare), sunt evidenţiate şi datele statistice conf. Anuarului 2006. 

  

  

2003 
2005 

Proiecţie 
2005 

ANUAR 
2010 2013 2015 2020 2025 

2013-2005 2025-2005 

Nr. % Nr. % 

România  21,733.6 21,614.7 21623.8 21,226.3   20,696.6 20,026.4 19,243.4     
-

2,371.3 -11.0 

0-14 3,632.7 3,432.5 3372.7 3,152.9   3,024.6 2,798.7 2,511.8     -920.7 
-

26.8% 

15-64 14,993.1 15,033.4 15059.7 14,990.2   14,606.0 13,956.6 13,384.0     
-

1,649.4 
-

11.0% 

65 si peste  3,107.8 3,148.8 3191.4 3,083.2   3,066.0 3,271.1 3,347.6     198.8 6.3% 

Regiune 2,545.2 2,538.4 2530.5 2,509.5 2,479.9 2,460.6 2,391.7 2,305.3 -58.5 -2.3% -233.1 -9.2% 

0-14 426.3 404.8 397.4 377.8 371.0 366.6 337.1 299.0 -33.8 -8.3% -105.8 
-

26.1% 

15-64 1,781.9 1,790.1 1787.0 1,787.4 1,760.3 1742.4 1,667.7 1,600.2 -29.8 -1.7% -189.9 
-

10.6% 

65 si peste  337.0 343.5 346.1 344.3 348.6 351.6 386.9 406.1 5.1 1.5% 62.6 18.2% 

Alba  385.5 381.8 379.2 371.0 362.8 357.5 341.7 323.6 -19.0 -5.0% -58.2 
-

15.2% 

0-14 63.6 59.2 58.2 52.3 50.2 48.8 44.4 39.0 -9.0 
-

15.2% -20.2 
-

34.1% 

15-64 265.6 265.8 263.7 263.2 257.3 253.5 238.7 223.9 -8.5 -3.2% -41.9 
-

15.8% 
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65 si peste  56.3 56.8 57.3 55.5 55.3 55.2 58.6 60.7 -1.5 -2.6% 3.9 6.9% 

              

 

          

 

Concluzii privind analiza demografică: 

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

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

corespunzătoare în capitalul uman. 

b) Reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi agravată de migraţia externă (cu 

tendinţă de accentuare după 2015, în cadrul procesului de integrare în UE). Apare pericolul unui 

deficit de forţă de muncă tânără înalt calificată (IT, ştiinţe şi tehnologie, medicină, etc.) precum şi  

de tineri lucrători cu diverse calificări căutate pe piaţa europeană a muncii (construcţii, asistenţă 

socială şi medicală, etc.). 

Se desprinde nevoia de: 

 Creştere a nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere de a participa la forţa 

de muncă judeţeana/regională. 

 Racordare realistă la piaţa europeană a muncii a activităţilor de informare, orientare şi 

consiliere  

c) Se prognozează reduceri semnificative ale populaţiei şcolare (faţă de 2015): 

   7-10 ani:  cu 8,4%  până în 2015;  până în 2025 cu 20,8%  

 11-14 ani:  cu 22,6% până în 2015;  până în 2025 cu 24,9%  

Cel mai însemnat declin se proiectează pentru grupul ţintă principal, în care se încadrează elevii 

de liceu / şcoala profesionala: 

 15-18 ani:  cu 37,8% până în 2015; până în 2025 cu 43,2% (faţă de 2005) 
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În cifre absolute, în intervalul de timp 2005-2015 scăderea de efective în grupa de vârstă 15-18 

ani ar fi de cca. 9245 persoane, reprezentând echivalentul dispariţiei la nivel judeţean a unui 

număr de cca 20 de şcoli de mărime medie. 

Reduceri semnificative de efective se înregistrează şi pentru grupa de vârstă 19 – 24 ani : 22,2% 

până în 2015 respectiv 37% până în 2025. 

În schimb, proiecţiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015-2025) o 

consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii, ceea ce va conduce la o 

nevoie crescândă de formare continuă - oportunitate în atenţia şcolilor interesate de 

compensarea pierderilor de populaţie şcolară ! 

Faţă de aceste constatări, se recomandă: 

 Măsuri la nivelul reţelei şcolare: 

 Optimizarea alocării resurselor, prin: 

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

 Colaborarea şcolilor în reţea sau chiar formarea unor consorţii de şcoli, care împreună 

să realizeze: 

 o ofertă cuprinzătoare şi diversificată;  

 eliminarea paralelismelor nejustificate; 

 colaborare pentru acoperire teritorială optimă; 

 diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţi). 

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

d) Fenomenul de îmbătrânire demografică (creşterea populaţiei în vârstă de peste 65 de ani cu 

5,9% până în 2025, faţă de 2005) conduce la: 

 Nevoi sporite de personal calificat - asistenţă socială şi medicală; 

 Nevoi educaţionale specifice (educaţie non-formală). 

e) Ponderea semnificativă a populaţiei feminine (50,6 % la nivel judeţean la 1 iulie 2005), 

reclamă: 

 Din partea ofertei de pregătire - calificările dorite de populaţia feminină; 

 Programe de sprijin (facilităţi) pentru participarea la educaţie (ex. pentru mamele care participă 

la cursuri de formare continuă: îngrijirea copiilor în cadrul şcolii pe parcursul orelor de curs).  

f) Populaţia rurală. Deşi gradul de urbanizare al judeţului este ridicat, ponderea populaţiei rurale 

este semnificativă: 41,8 % în 2015 . 

 Structura pe grupe de vârstă indică o populaţie mai îmbătrânită şi o pondere mai 

mică a populaţiei în vârstă de muncă din mediul rural, combinat cu tendinţa tinerilor de a 

părăsi ruralul. 
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          Faţă de aceste constatări, sistemul de educaţie şi formare profesională este chemat să 

contribuie prin măsuri specifice vizând: 

 Asigurarea accesului la educaţie  în condiţii de calitate şi varietate de opţiuni; 

 Ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul diversificării şi creşterii competitivităţii economiei 

rurale; 

 Educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului cultural specific şi resurselor 

naturale din mediul rural; 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în mediul rural. 

g) Diversitatea etnică caracteristică regiunii, implică:  

 Educaţie multiculturală; 

 Soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor (având în vedere 

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

 Programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate (conf. recensământului din 2002, 

18,7% din populaţia rromă a ţării se înregistrează în regiunea Centru). 

Economia: 

În 2015, valoarea PIB/locuitor (12449.5 RON/loc.) plasa judeţul Alba pe locul 4 în clasamentul 

judeţelor regiunii după Braşov, Sibiu şi Mureş şi sub media regională (13549,2) fiind cu cca 8.1% mai 

mic decât media regională. 

Judeţul Alba se situează pe locul 4 ca și contribuţie la formarea PIB regional. 

In judeţul Alba s-a înregistrat o creştere, în termeni reali, a PIB-ului, de 106,2%.  Creşterea 

puternică a PIB-ului judeţului Alba a fost determinată atât de dezvoltarea unor ramuri ale industriei 

prelucrătoare (industria alimentară, industria lemnului) cât şi reducerii semnificative a subvenţiilor 

acordate industriei miniere şi a restrângerii activităţii din acest sector. 

Evoluţia structurii valorii adăugate brute (VAB) la nivel judeţean  pe ramuri de activitate  

evidenţiază o tendinţă de  creştere a ponderii VAB în servicii, construcții şi în industrie, în paralel 

cu scăderea ponderii agriculturii. 

La nivelul judeţului Alba cele mai mari investiţii brute s-au înregistrat in sectorul industriei 

prelucrătoare, urmate de comerţ, sectorul transport, depozitare și comunicaţii, construcţii. 

Dinamica unităţilor locale active, pe clase de mărime 

În  Judeţul  Alba,  sunt  înregistrate  un  număr  de  8270  de  firme  ca  unităţi  locale  active  în 

industrie, comerţ şi alte servicii , cu un număr total de 69417de angajaţi. 

După  structura  numărului  de  IMM  pe  sectoare  de  activitate ,  Regiunea  Centru  se  

caracterizează prin cea mai mare pondere (13,3%), a numărului de IMM  specializate în industrie. 

În cadrul industriei, în Regiunea Centru, cel mai bine reprezentate sunt IMM specializate în 
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industria  lemnului  şi  în  mecanică,  urmate  de  industriile  textilă  şi  alimentară.  Coerent  cu  

potenţialul forestier şi cu tradiţia locală,  Regiunea Centru se caracterizează prin cea mai mare 

pondere a IMM specializate în industria lemnului şi a produselor din lemn (19,8% din IMM din 

regiune active în industrie). 

În cadrul serviciilor, la nivel regional, se detaşează comerţul (aproape 43% din totalul IMM-urilor 

din servicii), urmate de “alte servicii” (cca. 38%), transporturi (10,8%) şi turism (cca.9%). 

Se constată evoluţia în creştere la nivel naţional a ponderii numărului de salariaţii ai IMM din 

construcţi, transporturi şi “alte servicii”. 

Infrastructura de transport, tehnică, edilitară, de comunicaţii şi de mediu 

Poziţia strategică a regiunii Centru (graniţe comune cu 6 din cele 7 regiuni) a condus la o 

infrastructură diversificată  de  drumuri  şi  căi  ferate,  în  cadrul  căreia  se  intersectează  axe  

rutiere  importante  pentru legăturile  pe  direcţiile  N-V  şi  S-E,  iar  pentru  transporturile  feroviare,  

regiunea  reprezintă  o  adevărată placă turnantă pentru întreagă ţara (nodurile de calea ferată 

Teiuş, Braşov, Sibiu). 

La nivelul judeţului Alba situaţia liniilor de cale ferată și drumuri se prezintă astfel: 

 linii de cale ferată 230 km din care 136 km sunt linii electrificate; 

 drumuri publice 2646 km din care doar 1071 km de drumuri modernizate, lucru ce va  

duce  la  nevoi  de  calificare  in  domeniul  construcţiilor  de  drumuri  și  căi 

ferate. 

Piaţa muncii: 

 Numărul mediu al muncitorilor pe activităţi ale economiei naţionale 

La nivelul judeţului Alba numărul de salariati existenţi pe total economie in anul 2015 este de: 

 83.830, din care 4,6% lucrează în agricultură, vânătoare şi piscicultură faţă de 2,3% la nivel 

regional;  

 37%  lucrează în industrie faţă de 34,4  % la nivel regional; 

  6,7% lucrează în construcţii faţă de 7,7% la nivel regional; 

  15,2%  lucrează in comerţ faţă de 16,4% la nivel regional; 

  2,1% lucreaza in hoteluri si restaurante faţă de 3% la nivel regional; 

   6% in transport, depozitare şi comunicatii faţă de 7,3% la nivel regional;  

 1,5% in intermedieri financiare, fata de 1,8% la nivel  regional; 

  0,2%  in  tranzacţii  imobiliare  şi  alte  servicii  faţă  de  0,4%  la  nivel  regional; 

   8,5%  in  administraţie publică şi apărare faţă de 8,8% la nivel regional; 
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 8,4% in sănătate faţă de 7,5% nivel regional si 8,4% in invatamint fata de 8,7% la nivel 

regional. 

 La nivelul judeţului Alba numărul de muncitori existenţi pe total economie in anul 2015 este de: 

 59193, din care 4,8% lucrează în agricultură, vânătoare şi piscicultură faţă de 2,7% la nivel 

regional şi 3,1% la nivel naţional; 

 56%  lucrează în industrie faţă de 53,5 % la nivel regional şi 47,2% la nivel naţional; 8,1% 

lucrează în construcţii faţă de 9,5% la nivel regional şi 11,5% la nivel naţional; 

  12,8% lucrează in comerţ faţă de 14% la nivel regional şi 14,5% la nivel naţional; 2% lucreaza 

in hoteluri si restaurante faţă de 3,2% la nivel regional şi 2,6% la nivel naţional; 7% in transport, 

depozitare şi comunicatii faţă de 7,4% la nivel regional şi 8,5% la nivel naţional; 

  0,1% in intermedieri financiare, la fel şi la nivel regional şi 0,2% la nivel naţional;1,8% in 

tranzacţii imobiliare şi alte servicii faţă de 2,6% la nivel regional şi 5% la nivel naţional; 0,5% in 

administraţie publică şi apărare faţă de 0,6% la nivel regional şi 0,8% la  nivel  naţional;  

  3%  in  sănătate  faţă  de  2,2%  nivel  regional  respectiv  2,3%  nivel  naţional.Profilul  industrial  

al judeţului şi numărul muncitorilor peste media regională şi naţională din agricultură, justifică 

oferta din TVET pentru aceste domenii. 

După anul 2015 nu mai sunt disponibile informații despre numarul mediu al muncitorilor. 

Profilul dominant la nivel regional al cererii de forţă de muncă pare să fie dat de 

următoarele domenii (în ordinea  numărului  de  locuri  de  muncă  vacante  la  nivel  regional):  

mecanică, comerţ, construcţii,  economic, industrie  textilă  şi  pielărie, fabricarea  produselor  

din  lemn,  turism  şi  alimentaţie,  electric,  electromecanic, electronică automatizări, industrie 

alimentară, materiale de construcţii, silvicultură. 

Construcţii: la nivel regional şi în majoritatea județelor, numărul de locuri a crescut iar numărul 

de şomeri a scăzut (cu unele fluctuații justificate de caracterul sezonier), iar balanța  locuri de muncă-

şomeri până în 2007 a înregistrat un deficit accentuat de forță de muncă. 

Mecanica este domeniul care înregistrează la nivel regional un număr semnificativ de locuri de 

muncă vacante dar şi  de  şomeri.  Raportul  locuri  de  muncă-şomeri  rămâne  deficitar,  cu  tendintă  

de  ameliorare  față  de  începutul perioadei analizate (2015-2020). 

Similar  cu  mecanica,  domeniile electric  şi  electromecanic  până  în  2020  s-a  înregistrat   

la  nivel  regional  şi  în majoritatea județelor - o tendinţă de creştere a locurilor de muncă vacante 

şi de scădere a numărului de şomeri, raportul locuri de muncă-şomeri rămâne însă deficitar (cu 

tendință de ameliorare). 
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Domeniul de 
pregătire 

Tendinţă locuri 
muncă vacante 

Tendinţă 
şomeri 

Diferenţă locuri 
vacante-şomeri 

(2015) 

Ocupaţii / grupe de ocupaţii relevante 
(prin numărul de locuri de muncă 

vacante în cadrul domeniului) 

Construcţii, 
instalaţii şi 

lucrări 
publice 

↑ Regiune, AB ↓ Regiune, 
AB 

(+) Regiune, AB Zidari, Dulgheri, Zugravi, Instalatori, 
Constructori în beton armat şi asimilaţi, 
Tehnicieni constructori, Montatori de 
izolatii termice și acustice etc. 
OBS. Sector caracterizat prin fluctuaţii 
sezoniere. 
 
 

Mecanică ↑ Regiune, AB (≈) 
Regiune, 
AB 

(-)Regiune,AB Ocupaţii cu locuri de muncă ↑, şomaj 
↓, în județele menţionate cu 
↑↓, execedent locuri de muncă în 
județele menţionate cu (+): 
- Constructori montatori structuri 
metalice (↑↓ AB) 
- Conducător auto 
- Sudori şi debitatori autogeni (↑↓AB) 
- Operatori prelucratori la masini unelte 
(↑↓,(+) AB) 
- Mecanic auto 
 
 

Electric ↑ Regiune, AB ↓ Regiune, 
AB 

(-)Regiune, AB - Electricieni montatori și reparatori de 
linii electrice aeriene și subterane 
(↑↓AB) 
- Electricieni în construcții 

 

Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru  

învăţământul postliceal 

 

Pentru  şcoala  postliceală, se  desprind la  nivel  regional  domeniile: comerţ,  servicii,  

sănătate şi asistenţă pedagogică, economic, informatică, construcţii, instalaţii,  

arhitectură,  sistematizare  –  domenii  cu  dinamica pozitivă la nivel regional şi în majoritatea 

judeţelor: tendinţă de creştere a locurilor de muncă şi balanţă favorabilă locuri de muncă-şomeri. 

Dintre grupele de ocupaţii de interes pentru şcoala postliceală, cu cerere în creştere şi 

balanţă locuri de muncă- şomeri favorabilă la nivel regional sau cu tendinţă spre un echilibru 

relativ, se remarcă mai ales: 

În domeniul construcţii, instalaţii, arhitectură, sistematizare: Tehnicieni constructori 
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Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru  

învăţământul superior 

Pentru învăţământul superior, dintre grupele de ocupaţii cu număr semnificativ de locuri de muncă 

vacante la nivel regional, se desprind cu tendinţă de creştere a locurilor de muncă în paralel cu o 

evoluţie în scădere sau fluctuantă a numărului de şomeri dar cu balanţă favorabilă locuri de muncă-

şomeri (în ordinea numărului de locuri de muncă vacante la nivel regional în 2015):specialişti în 

informatică, ingineri constructori, specialişti în sistemul financiar, specialişti în administraţia 

publică 

La aceştia se adaugă inginerii mecanici cu tendinţă de creştere a locurilor de muncă (cel mai 

mare număr de locuri de muncă vacante la nivel regional) în paralel cu scăderea numărului de şomeri, 

dar cu balanţă deficitară locuri de muncă-şomeri (cu tendinţă de ameliorare). 

 

Evoluţia şomajului şi a locurilor de muncă vacante înregistrate la AJOFM în perioada 

octombrie 2015 – 2020, în contextul crizei economice şi financiare 

 

Analiza  pe  ocupaţii  a  intrărilor  în  şomaj  în  perioada  octombrie  2015 - 2020  completată  cu 

informaţiile privind disponibilizările anunţate in perioada ianuarie - martie 2015 în județele din regiune 

pare să indice că cele mai afectate sunt cele provenind din activitățile economice dependente de 

industria auto (fabricarea de componente şi accesorii pentru mijloace de transport), industria textilă şi 

pielăriei, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente, fabricarea de echipamente electrice, prelucrarea 

lemnului şi fabricarea mobilei. De asemenea, pe fondul reducerii generale a activităţilor economice, au 

avut de suferit şi activităţile de transport.  

Reducerea puterii de  cumpărare  pe  fondul  crizei  economice  pare  să  înceapă  să  afecteze  şi  

alte  sectoare  (industria  alimentară, comerţ)  iar  dificultăţile  de  finanţare  se  răsfrâng  negativ  într-o  

măsură  mai  mare  sau  mai  mică  în  majoritatea activităţilor economice.  

Un caz aparte este reprezentat de sectorul construcţiilor afectat de restrâgerea 

investittiilor şi a creditelor ipotecare. Pe de altă parte, în cazul construcţiilor trebuie ţinut cont că 

perioada analizată (octombrie 2015 - 2020) s-a suprapus cu sezonul de iarnă.  

Este de aşteptat că investiţiile în infrastructură anunţate de guvern în cadrul măsurilor anticriză şi 

finanţările prin programele europene să conducă la relansarea activităţilor de construcţii şi lucrări 

publice. 
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PROIECŢIA CERERII ŞI OFERTEI DE LOCURI DE MUNCĂ PE TERMEN MEDIU 

(2015-2020) 

1. Scenariul MODERAT a fost construit pe baza următoarelor ipoteze: 

 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  2015  –  2020).  

 S-a  considerat  că  în  cadrul  fiecărei  ramuri,  diviziunile  componente  urmează evoluţia 

ramurii. S-a optat pentru alegerea pentru perioada 2014-2020 a unor ritmuri de creştere a 

VAB inferioare  anului  2015  deoarece  s-a  dorit  luarea  în  considerare  a  prezumtivei  crize  

economice  pe  care specialiştii o previzionează după anul 2015. 

 

2. Scenariul OPTIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT: 

 VAB în 2015 înregistrează un ritm de creştere de 1.1 faţă de 2012 în industrie, un ritm de 

scădere de 0.9 faţă  de  2012  în  construcţii,  în  timp  ce  în  servicii  se  menţine  constantă  pe  

perioada  2015-2020.   

Pentru perioada 2015- 2016 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). 

 

3. Proiecţia cererii potenţiale, a cererii înlocuite si a cererii agregate de forţă de muncă 

la nivel de regiune de dezvoltare şi la nivel de judeţ – scenariul moderat 

În  ipotezele  scenariului  de  bază  (moderat)  poiecția  cererii  potențiale  relevante  pentru  

invătământul profesional și tehnic indică, la nivel regional, trenduri de reducere continuă între 

2012-2020 în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sus-Est, Sud-Vest și trenduri de scădere în 

perioada 2012-2014 urmate de trenduri de creștere între 2015 și 2020 în regiunile Sud, Centru, 

Vest, Bucureţti-Ilfov. 

Proiecţia cererii potenţiale de forţă de muncă la nivel judeţean a fost estimată prin 

dezagregarea proiecţiilor la nivel regional privind populaţia ocupată. Proiecţia în structură de 

ocupaţii pentru fiecare judeţ în parte a plecat  de  la  asumpţia  că  este  puţin  probabil  să  se  

producă  în  următorii  trei  ani  modificări  structurale semnificative faţă de anul 2009. 
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4. Proiecţia cererii de forţă de muncă pe activităţi economice, la nivelul regiunii 

 – scenariul moderat-  

  NE SE S SV V NV C B TOTAL 
 

 

 

Construcții 

2011 86058 86720 11644

7 

3941

3 

5840

7 

6326

1 

6639

6 

11288

5 

62958

8 

2012 85582 87565 11612

6 

3774

8 

5879

3 

6192

5 

6569

7 

11820

1 

63163

7 

2013 85828 89169 11678

9 

3637

9 

5968

5 

6109

5 

6554

7 

12460

3 

63909

6 

 

5. Proiecţia cererii de formare profesională la nivel regional şi judeţean  

– scenariul moderat 

 

Domeniu

l de 

pregătir

e 

Grupe de ocupaţii Activităţi economice 

Construcţ
ii 

instalaţii 
şi lucrări 
publice 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii (31) 
Meseriași  și  muncitori  calificați  în  
industria extractivă și construcții (71) 

Construcţii 
Industria construcţiilor metalice şi a  
produselor  din  metal  (exclusiv 
maşini, utilaje şi instalaţii) Producţia  şi  
furnizarea  de  energie electrică   şi   
termică,   gaze,   apa calda şi aer 
condiţionat 
Distribuţia apei; salubritate, 
gestionarea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare 

Electric Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii (31)  

 Meseriaşi şi muncitori calificaţi în metalurgie, 
construcţii metalice şi asimilaţi (72) 

 

 Operatori  la  maşini,  utilaje  şi  asamblori  
de masini, echipamente şi alte produse (82) 

 

Mecanică Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii (31) Dispersie mare transectorială 

 Alte ocupaţii asimilate tehnicienilor (31)  
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 Meseriaşi  şi  muncitori  calificaşi  în  
industria extractivă şi construcţii (71) 

 

 Meseriaşi şi muncitori calificaţi în metalurgie, 
construcţii metalice şi asimilaţi (72) 

 

 Meseriaşi  şi  muncitori  calificaţi  în  
mecanică fină, artizanat, imprimerie şi 
asimilaţi (73) 

 

 Operatori la instalaţii fixe şi lucrători 
asimilaţi(81) 

 

 Operatori  la  maşini,  utilaje  şi  asamblori  
de masini, echipamente şi alte produse (82) 

 

 Conducători de vehicule   şi operatori 
instalaţii mobile (83) 

 

 

6. Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţul Alba 

 
Domeniul de educaţie şi formare profesională 

Ponderi previzionate ale cererii 
de formare profesională pentru 

        2013-2020(%) 

Agricultură 6 

Chimie industrială 2 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 9 

Comerţ 8 

Economic 10 

Electric 5,5 

Electromecanică 2,5 

Electronică şi automatizări 5 

Fabricarea produselor din lemn 5 

Industrie alimentară 3 

Industrie textilă şi pielărie 7 

Materiale de construcţii 2,5 

Mecanică 23 

Turism şi alimentaţie 8 

- Protecţia mediului 

- Silvicultură 

 

3 Tehnici poligrafice 0,5 
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7.  Proiecţia cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu, la orizontul anului 2015 

În  2015,  Institutul  National  de  Cercetare  Ştiintifică  în  domeniul  Muncii  şi  Protectiei  Sociale  

(INCSMPS) realizat în cadrul Programului Phare TVET o proiecție pe termen lung (2015) a cererii 

şi ofertei estimate la nivel regional și judeţean, în trei scenarii de prognoză. 

Scenariul mediu prevede (valori estimate, comparativ 2015, fată de 2010): 

 Diminuare  a  cererii  în:   

 agricultură  -11%  (regiune  -  18,5%); 

   industria  extractivă  -7,3%  (regiune  -6%);  

 administratie publică şi apărare, învătământ. 

 Creşteri ale cererii în: 

 industria prelucrătoare 16,5% (regiune +13,2%); 

  construcţii 5,5%(regiune +24,5 %) şi în majoritatea serviciilor;  

 comert 16,5% (regiune +25,6%); hoteluri şi restaurante 11%( regiune +27,3%); 

  transporturi, depozitare, comunicatii 13,2% (regiune +21,3%); tranzactii imobiliare, 

închirieri şi activităti de servicii prestate în principal firmelor 2,2% (regiune +15,9%). 

 Deficit de forţă de muncă la nivelul judeţului Alba în:  

 construcţii (unde cererea va fi în 2015 cu 1,1 mii mai mare  decât  oferta); 

  comerţ  (cu  0,8  mii),  transporturi,  depozitare,  comunicaţii  (cu  0,7  mii),  hoteluri  şi 

restaurante (cu 0,3 mii). 

Structura pe grupe de vârstă  
Datele statistice privind evoluţia populaţiei după 1990 indică un declin demografic general, mai 
accentuat pentru grupele de vârstă tinere. În schimb a crescut numărul şi ponderea populaţiei 
vârstnice . Structura pe vârste în 2010 indică pentru grupa de vârstă 0-14 ani (16,2% la nivel 
judeţean), pondere mai mari decât media regională(15,5%) . 

 
 

                                    Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei, 2007   
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Conform studiului ADR Centru "Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolara şi şcolara din Regiunea 

Centru în perioada 2005-2025", realizat pe baza prognozei INS, se estimează reduceri 

semnificative la nivel judeţean pe totalul populaţiei şcolare şi preşcolare (3-24 ani) şi în toate 

grupele de vârstă analizate, cu excepţia grupei 7-10 ani (cu creştere prognozată de 2,9% până în 

2015) 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE 
AN ȘCOLAR 2018-2019 

 

 

NR 
CRT. 

CLASA NR. 
CLASE 

DOMENIUL SPECIALIZAREA 
CLASEI 

NIVEL  

1. Pregătitoare 1    
2. Pregătitoare, 

alternativa 
educațională 
Waldorf 

1    

3. I-a 1    
4. II-a 1    
5. III-a 1    
6. IV-a 1    
7. V-a 1    
8. VI-a 1    
9. VII- a 1    
10. VIII-a 1    
11. X  A 1 CONSTRUCTII Teh.desenator pt.  

c-tii si instalatii 
Nivel 4 

 
12. 

XI-A 1 CONSTRUCTII Teh.desenator pt.  
c-tii si instalatii 

 
Nivel 4 

13. XII  A 1 CONSTRUCTII Teh.desenator pt.  
c-tii si instalatii 

 
Nivel 4 

14. IX- profesionala 1 CONSTRUCTII Instalator instalații 
tehnico-sanitare și de 
gaze 

Nivel 3 

15. IX- profesionala 
invatamant 
special 

1 CONSTRUCTII Zugrav, ipsosar, vopsitor, 
tapetar 

Nivel 3 

16. X- profesionala 1 ELECTRIC Electrician constructor Nivel 3 

17. X- profesionala 
invatamant 
special 

1 MECANIC Constructor montator de 
structuri metalice 

Nivel 3 

18. XI-profesionala 1 CONSTRUCTII Instalator instalații 
tehnico-sanitare și de 
gaze 

Nivel 3 

19. XI- profesionala 
invatamant 
special 

1 MECANIC Constructor montator de 
structuri metalice 

Nivel 3 

20. IX  Seral RD 1 CONSTRUCTII Teh.desenator pt.  Nivel 4 
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c-tii si instalatii 

21. X  Seral RD 1 MECANIC Teh. proiectant C.A.D Nivel 4 

22. XI  Seral RD 1 CONSTRUCTII Teh.desenator pt.  
c-tii si instalatii 

Nivel 4 

23. Clasa a XI-a 
seral 
SEMESTRU II 

1 ELECTRIC Tehnician în instalatii 
electrice  

Nivel 4 

24. XII Seral RD 1 CONSTRUCTII Teh.desenator pt.  
c-tii si instalatii 

Nivel 4 

ELECTRIC Teh.in instal.electr. Nivel 4 

25. XIII Seral RD 1 ELECTRIC Teh.in instal.electr. Nivel 4 

MECANIC Teh. proiectant C.A.D Nivel 4 

26. Anul I 
Postliceala 

1 ELECTRONICA SI 
AUTOMATIZARI 

Tehnician electronist 
echipamente de 
automatizare 

Nivel 5 

27. Anul II Postliceala 1 CONSTRUCTII Tehnic.devize si 
masuratori in c-tii 

Nivel 5 

28. Anul II Postliceala 1 ELECTRONICA SI 
AUTOMATIZARI 

Tehnician electronist 
echipamente de 
automatizare 

Nivel 5 

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE 
AN ȘCOLAR 2017-2018 

 

 

NR 
CRT. 

CLASA NR. 
CLASE 

DOMENIUL SPECIALIZAREA 
CLASEI 

NIVEL  

1. PREGATITOARE 1    
2. I-a 1    
3. II-a 1    
4. III-a 1    
5. IV-a 1    
6. V-a 1    
7. VI-a 1    
8. VII- a 1    
9. IX  A 1 CONSTRUCTII Teh.desenator pt.  

c-tii si instalatii 
Nivel 4 

10. X  A 1 CONSTRUCTII Teh.desenator pt.  
c-tii si instalatii 

Nivel 4 

 
11. 

XI-A 1 CONSTRUCTII Teh.desenator pt.  
c-tii si instalatii 

 
Nivel 4 

12. XII  A 1 CONSTRUCTII Teh.desenator pt.  
c-tii si instalatii 

 
Nivel 4 

13. IX- profesionala 1 ELECTRIC Electrician constructor Nivel 3 

14. IX- profesionala 
invatamant 
special 

1 MECANIC Constructor montator de 
structuri metalice 

Nivel 3 

15. X- profesionala 1 CONSTRUCTII Instalator instalatii 
tehnico-sanit.si de gaze 

Nivel 3 

16. X- profesionala 
invatamant 
special 

1 MECANIC Constructor montator de 
structuri metalice 

Nivel 3 
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17. XI-profesionala 1 ELECTRIC Electrician constructor Nivel 3 

18. IX  Seral RD 1 MECANIC Teh. proiectant C.A.D. Nivel 4 

19. X  Seral RD 1 CONSTRUCTII Teh.desenator pt.  
c-tii si instalatii 

Nivel 4 

 
20. 

XI  Seral RD 1 CONSTRUCTII Teh.desenator pt.  
c-tii si instalatii 

Nivel 4 

 Clasa a XI-a 
seral 
SEMESTRU II 

1 ELECTRIC Tehnician în instalatii 
electrice  

Nivel 4 

21. XII Seral RD 1 MECANIC Teh. proiectant C.A.D. Nivel 4 

ELECTRIC Teh.in instal.electr. Nivel 4 

22. 
23. 

XIII Seral RD 1 ELECTRIC Teh.in instal.electr. Nivel 4 

CONSTRUCTII Teh.desenator pt.  
c-tii si instalatii 

Nivel 4 

24. Anul I Postliceala 1 CONSTRUCTII Tehnic.devize si 
masuratori in c-tii 

Nivel 5 

25. Anul II Postliceala 1 CONSTRUCTII Tehnic.devize si 
masuratori in c-tii 

Nivel 5 

26. Anul I 
Postliceala 

1 ELECTRONICA SI 
AUTOMATIZARI 

Tehnician electronist 
echipamente de 
automatizare 

Nivel 5 

27. Anul II Postliceala 1 ELECTRONICA SI 
AUTOMATIZARI 

Tehnician electronist 
echipamente de 
automatizare 

Nivel 5 

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE 
AN ȘCOLAR 2016-2017 

 

 

NR 
CRT. 

CLASA NR. 
CLASE 

DOMENIUL SPECIALIZAREA 
CLASEI 

NIVEL  

1. PREGATIT. 1    
2. I-a 1    
3. II-a 1    
4. III-a 1    
5. IV-a 1    
6. V-a 1    
7. VI-a 1    
8. VIII- a 1    
9. IX  A 1 CONSTRUCTII Teh.desenator pt.  

c-tii si instalatii 
Nivel 4 

10. X  A 1 CONSTRUCTII Teh.desenator pt.  
c-tii si instalatii 

Nivel 4 

 
11. 

XI-A 1 CONSTRUCTII Teh.desenator pt.  
c-tii si instalatii 

 
Nivel 4 

12. XII  A 1 CONSTRUCTII Teh.desenator pt.  
c-tii si instalatii 

 
Nivel 4 

MECANIC Teh.proiectant CAD 

13. IX- profesionala 1 CONSTRUCTII Instalator instalatii 
tehnico-sanit.si de gaze 

Nivel 3 

14. IX- profesionala 
invatamant 

1 MECANIC Constructor montator de 
structuri metalice 

Nivel 3 
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special 

15. X- profesionala 1 ELECTRIC Electrician constructor Nivel 3 

16. XI-profesionala 1  
CONSTRUCTII 

Zidar-pietrar-tencuitor  
Nivel 3 

Instalator instalatii 
tehnico-sanit.si de gaze 

17. IX  Seral RD 1 CONSTRUCTII Teh.desenator pt.  
c-tii si instalatii 

Nivel 4 

18. X  Seral RD 1 CONSTRUCTII Teh.desenator pt.  
c-tii si instalatii 

Nivel 4 

19. XI  Seral RD 1 MECANIC Teh.proiectant CAD Nivel 4 

 
20. 

XII Seral RD 1 ELECTRIC Teh.in instal.electr. Nivel 4 

CONSTRUCTII Teh.desenator pt.  
c-tii si instalatii 

Nivel 4 

21. XIII Seral RD 1 ELECTRIC Teh.in instal.electr. Nivel 4 

CONSTRUCTII Teh.desenator pt.  
c-tii si instalatii 

Nivel 4 

22. Anul I Postliceala 1 CONSTRUCTII Tehnic.devize si 
masuratori in c-tii 

Nivel 5 

23. Anul II Postliceala 1 CONSTRUCTII Tehnic.devize si 
masuratori in c-tii 

Nivel 5 

24. Anul I 
Postliceala 

1 ELECTRONICA SI 
AUTOMATIZARI 

Tehnician electronist 
echipamente de 
automatizare 

Nivel 5 

25. Anul II Postliceala 1 ELECTRONICA SI 
AUTOMATIZARI 

Tehnician electronist 
echipamente de 
automatizare 

Nivel 5 

 

 

ANALIZA MEDIULUI INTERN (AUTOEVALUAREA) 

 

Analiza mediului intern se bazează pe următoarele documente: 

 rapoartele de activitate din anii şcolari anteriori (2004 – 2017); 

 rapoartele de autoevaluare, anuale, întocmite la nivelul catedrelor; 

 concluziile întâlnirilor profesorale la nivelul ariilor curriculare; 

 datele statistice anuale privind examenele de admitere şi de absolvire, 

inserţie profesională, ş.a. 

Autoevaluarea realizată cuprinde toate activităţile şi elementele şcolii: 

 calificări şi curriculum; 

 predarea şi învăţarea; 

 materiale şi resurse didactice; 

 rezultatele elevilor; 

 consilierea şi orientarea vocaţională oferită elevilor; 

 resursele fizice şi umane; 
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 parteneriate şi colaborări. 

 

 Calificări şi curriculum 

             Rezultatele bune obţinute demonstrează că activitatea s-a desfăşurat după un curriculum 

adecvat şi diversificat, cadrele didactice dând dovadă de profesionalism.  

Oferta educaţională a fost corelata cu cerinţele de pe piata muncii. Liceul nostru a fost 

receptiv la evoluția profesiilor și calificărilor pe piața muncii și a introdus în ultimii ani calificări noi: 

 tehnician proiectare CAD, 

  tehnician în instalatii electrice (pentru ruta directă),  

  tehnician electrotehnist și tehnician în construcții și lucrări publice (pentru ruta 

progresivă).  

Demersurile didactice s-au axat pe formarea și dezvoltarea competențelor funcționale de bază 

necesare pentru integrarea pe piața muncii. Pe acest segment al profilului tehnologic de construcții și 

lucrări publice se constată o creștere a interesului din partea părinților și a elevilor pentru a se forma 

și pregăti în calificări ca:  

 zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar;  

 zidar- pietrar- tencuitor; instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze; 

  electrician constructor. 

 O alta motivație a alegerii acestei calificări este și certitudinea ca după absolvire, se pot 

integra pe piața muncii și pot iniția afaceri pe cont propriu. In acest sens există o colaborare foarte 

stransă între organele locale AJOFM, Direcția muncii și agenții economici. 

Cadrele didactice sunt informate privind noua structură a curriculumului specific liceului 

tehnologic. În elaborarea curriculumului de dezvoltare locală s-a urmărit adaptarea la cerinţele 

agenţilor economici şi la specificul local.  

 
CENTRALIZATOR OPŢIONALE AN ŞCOLAR 2018-2019 

 
Nr. 
crt. 

 

DENUMIRE OPŢIONAL Clasa Aria 
curriculară 

PROFESOR 
PROPUNĂTOR 
 

 
Obs. 

1 ”Învăţăm engleza cu 
NINO” 

Cls. preg. Limbă şi 
comunicare 

Prof. Volonciu Ioana 
1 oră 

 
CDȘ 

2 ”Educaţia pentru valori 
morale” 

a I-a Om și 
societate 

Prof.Botnaru Lavinia 
1 oră 

 
CDȘ 

3 “Engleza prin povești și 
jocuri” 

a II-a 
 

Limbă şi 
comunicare 

Prof. Volonciu Ioana 
1oră 

 
CDȘ 

4 ”Educaţia pentru valori 
morale” 

a III-a Om și 
societate 

Prof.Botnaru Lavinia 
1 oră 

 
CDȘ 

5 ”Engleza în povești și 
teatru” 

a IV-a 
  

Limbă şi 
comunicare 

Prof. Volonciu Ioana 
1oră 

 
CDȘ 
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6 ”Să fii mai bun, prin 
intermediul literaturii, 
muzicii și culturii” 
 

 
 

a V-a 
 
 

Opțional 
integrat la 
nivelul mai 
multor arii 
curriculare 
 

 
Prof. Botnaru Lavinia 
1 oră 
 

 
CDȘ 

7 ”Să fii mai bun, prin 
intermediul literaturii, 
muzicii și culturii” 
 

a VI-a 
 
 
 

Opțional 
integrat la 
nivelul mai 
multor arii 
curriculare 
 

 
Prof. Botnaru Lavinia 
1 oră 
 

 
CDȘ 

8 Interpretare de text și 
redactare 

 
a VII-a  

Limbă și 
comunicare 
 

Prof. Crișan Mirona 
1 oră 
 

 
CDȘ 

9 Matamatică aplicată a VIII-a Matematică 
şi Ştiinţe ale 
naturii 

Prof. Gavrilă Alice 
1 oră 

CDȘ 

10 Elemente si materiale 
necesare realizarii unei 
constructii 
 

a IX-a inv. 
prof. 

Discipline 
tehnice 

Prof. ing. Muntean 
Ioan 
Maistru instructor 
Enache Gheorghe 
 

CDL 

11 Elemente si materiale 
necesare realizarii unei 
constructii 
 

a IX-a inv. 
prof. 

special 

Discipline 
tehnice 

Prof. ing. Muntean 
Ioan 
Maistru instructor 
Enache Gheorghe 
 

CDL 

12 Utilitatea desenului tehnic 
in constructii 

a X-a liceu Discipline 
tehnice 

Prof. ing. Muntean 
Ioan 
Maistru instructor 
Enache Gheorghe 
 

CDL 

13 Montarea și utilizarea 
aparatelor electrice de 
joasă tensiune 

a X-a înv. 
prof. 

Discipline 
tehnice 

Prof. ing. Popa Jana 
Maistru instructor 
Stan Viorel 

CDL 

14 

 

Atelierul mecanic a X-a inv. 
prof. 

special 

Discipline 
tehnice 

Prof. ing. Stefanescu 
Marian  
Prof. ing. Griga Vasile 
 

CDL 

15 Utilizarea CAD în 
construcții 

a XI-a liceu Discipline 
tehnice 

Prof. ing. Stefanescu 
Marian  
Prof. ing. Muntean 
Ioan 
 

CDL 

16 Instalații interioare de apă 
și canalizare 

a XI-a înv. 
prof 

Discipline 
tehnice 

Prof. ing. Stefanescu 
Marian  
Prof. ing. Muntean 
Ioan 
 

CDL 

17 Confecționarea 
elementelor metalice 

a XI-a înv. 
prof. 

special 

Discipline 
tehnice 

Prof. ing. Stefanescu 
Marian  
 

CDL 
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CENTRALIZATOR OPŢIONALE AN ŞCOLAR 2017-2018 
 

Nr. 
crt. 

 

DENUMIRE OPŢIONAL Clasa Aria 
curriculară 

PROFESOR 
PROPUNĂTOR 
 

 
Obs. 

1 ”Învăţăm engleza cu 
NINO” 

Cls. preg. Limbă şi 
comunicare 

Prof. Volonciu Ioana 
1 oră 

 
CDȘ 

2 ”Educaţia pentru valori 
morale” 

a I-a Om și 
societate 

Prof.Botnaru Lavinia 
1 oră 

 
CDȘ 

3 Engleza pentru cei mici a II-a 
 

Limbă şi 
comunicare 

Prof. Volonciu Ioana 
1oră 

 
CDȘ 

4 Engleza distractivă a III-a 
 

Limbă şi 
comunicare 

Prof. Volonciu Ioana 
1oră 

 
CDȘ 

5 ”Engleza prin jocuri și 
dialoguri” 

a IV-a 
  

Limbă şi 
comunicare 

Prof. Volonciu Ioana 
1oră 

 
CDȘ 

6 ”Engleza în povești și 
teatru” 
 
  ”Să scriem corect în 
limba română” 
 
”Să fii mai bun, prin 
intermediul literaturii, 
muzicii și culturii” 
 

a V-a 
 
 

a V-a 
 
 

a V-a 
 
 
 

Limbă și 
comunicare 
 
Limbă și 
comunicare 
 
Opțional 
integrat la 
nivelul mai 
multor arii 
curriculare 
 

Prof. Volonciu Ioana 
1 oră 
 
Prof. Crișan Mirona 
1 oră 
 
Prof. Botnaru Lavinia 
1 oră 

 
CDȘ 

7 „Să dezlegăm tainele 
gramaticii” 
 
Matematică aplicată 
 

a VI-a 
 
 

a VI-a 

Limbă și 
comunicare 
 
Matematică 
şi Ştiinţe ale 
naturii 

Prof. Crișan Mirona 
1 oră 
 
Prof. Gavrilă Alice 
1 oră 

 
CDȘ 

8 ”Educație pentru valori 
morale” 

 
a VII-a  

Om și 
societate 

Prof. Botnaru Lavinia 
1 oră 
 

 
CDȘ 

9 Elemente si materiale 
necesare realizarii unei 
constructii 
 

a IX-a liceu Discipline 
tehnice 

Prof. ing. Muntean 
Ioan 
Prof. ing. Mates 
Rodica 
 

CDL 

10 Aplicatii in domeniul 
electric 

a IX-a inv. 
prof. 

Discipline 
tehnice 

Prof. ing. Popa Jana 
Maistru instructor 
Stan Viorel 

CDL 

11 Atelierul lacatuserie a IX-a inv. 
prof. 

special 

Discipline 
tehnice 

Prof. ing. Stefanescu 
Marian  
Prof. ing. Griga Vasile 

CDL 
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12 Utilitatea desenului tehnic 
in constructii 

a X-a liceu Discipline 
tehnice 

Prof. ing. Mates 
Rodica 
Prof. ing. Muntean 
Ioan 

CDL 

13 Utilitatea desenului tehnic 
in realizarea elementelor 
de instalatii  
 

a X-a inv. 
prof. 

Discipline 
tehnice 

Prof. ing. Muntean 
Ioan  
Prof. ing. Mates 
Rodica 
 

CDL 

14 Atelierul mecanic a X-a inv. 
prof. 

special 

Discipline 
tehnice 

Prof. ing. Stefanescu 
Marian  
Prof. ing. Griga Vasile 
 

CDL 

 

Centralizator opţionale în şcolar 2016-2017 
   

Nr. 
crt. 

 

DENUMIRE OPŢIONAL Clasa Aria curriculară PROFESOR 
PROPUNĂTOR 

 
Obs. 

1 Să învăţăm engleza cu NINO 
 

Cls. 
preg. 

Limbă şi 
comunicare 

Prof. Volonciu Ioana 
1 oră 
 

 
CDȘ 

2 Educaţie pentru valori morale  
a I-a 

Om şi societate Prof. Ştefănuţ Lavinia 
 1 oră 

CDȘ 
 

3 Engleza pentru cei mici 
 
 

 
a II-a 

Limbă şi 
comunicare 
 

Prof. Volonciu Ioana 
1 oră 
 

CDȘ 
 

4 Engleza distractivă 
 
 

 
a III-a 

Limbă şi 
comunicare 
 

Prof. Volonciu Ioana 
1 oră 
 

 
CDȘ 

5 Engleza prin jocuri şi dialoguri a IV-a Limbă şi 
comunicare 

Prof. Volonciu Ioana 
1 oră 

 

6 TIC  
a V-a 

Matematică şi 
Ştiinţe ale naturii 

Prof. Ilioasa Iulia 
1 oră 

CDȘ 

7 „Educaţie pentru valori 
morale” 

 
a VI-a 

 
Om şi societate 

 
Prof. Ştefănuţ Lavinia 
1 oră 

CDȘ 

8 Moda lingvistică 
 
Matematica aplicată 
 
 

 
a VIII-a  

Limbă şi 
comunicare 

Matematică şi 
Ştiinţe ale naturii 

 

Prof. Crişan Mirona 
1 oră 
Prof. Gavrilă Alice 
1 oră 
 

 
 
CDȘ 
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9 "Meserii in domeniul 
constructiilor si instalatiilor" 

a IX-a 
liceu 

Discipline tehnice Muntean Ioan  si Mates 
Rodica 90 ore/an 

CDL 
 
 
 

10 "Meserii in domeniul 
constructiilor si instalatiilor" 

a IX-a 
inv. 
prof 

Discipline tehnice Muntean Ioan  si Mates 
Rodica 150 ore/an 

CDL 
 
 
 
 

11 "Atelierul mecanic" 
 

a IX-a 
inv.prof
.spec. 

Discipline tehnice Prof.Stefanescu Marian 
si Griga Vasile 
120 ore/an 

CDL 
 
 

12  
" Sa lucram impreuna" 

a X-a  
liceu 

Discipline tehnice Mates Rodica si 
Enache Gheorghe 
90 ore/an 

CDL 
 
 
 

13 "Aplicatii ale instalatiilor si 
echipamentelor electrice 
 

a X-a  
inv.prof

. 

Discipline tehnice Cimpean Radu, Popa 
Jana si Stan Viorel 
270 ore/an 

CDL 
 
 
 
 

 
 

HARTA PARTENERIATULUI SOCIAL 

Anul scolar 2018-2019 

 
 
 
 
 

UNITATE
A 

SCOLAR
A 

PARTENERI SOCIALI 
1)

 
Obiectul colaborarii

3)
 

Informaţii privind colaborarea pt. 

instruirea practică
 5)

 

Denumirea 
şcolii si 
localitatea 

Denumirea 
organizaţiei 
partenere 

2) 
 

Sediu 
(localitate

a) 
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s
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u
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 p

ra
c
ti
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 d
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 c
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 p
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4
) 
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 p
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s
o
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D
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F
o
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a
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a
 a

d
u
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r 

P
a
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n
e
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a

t 
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 p
ro

ie
c
te

 U
E

 

 

Nivelul 
de 

calificare 
pentru 
care 

asigură 
instruire 
practică

 
 

Domeniul 
de 

pregatire  

 
Speciali
zarea 

Nr. elevi 
in  

practica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

14 15  16 

 
 

COLEGIUL 
TEHNIC 
„DORIN 
PAVEL” 

ALBA IULIA 
 

S.C. MARINEX 
S.R.L. 

Alba Iulia X  X                 
  

Nivel 3 Construcţii  
Şi lucrări 
publice 

Zidar-
pietrar-

tencuitor 

5 

S.C. MARINEX 
S.R.L. 

Alba Iulia X  X                 
  

Nivel 3 
special 

Construcţii  
Şi lucrări 
publice 

Zugrav, 
ipsosar, 
vopsitor, 
tapetar 

5 

S.C. MARCONST 
SRL 

Alba Iulia X  X         Nivel 3 Construcţii  
Şi lucrări 
publice 

Zidar-
pietrar-

tencuitor 

5 
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S.C. MARCONST 
SRL 

Alba Iulia X  X         Nivel 3 
special 

Construcţii  
Şi lucrări 
publice 

Zugrav, 
ipsosar, 
vopsitor, 
tapetar 

4 

S.C. ALBACONS 
SA  

Alba Iulia X          Nivel 3 Construcţii  
Şi lucrări 
publice 

Zidar-
pietrar-

tencuitor 

6 

S.C. 
PROINSTAL SRL 

Alba Iulia X          Nivel 3 Construcţii  
Şi lucrări 
publice 

Instalator 
instalații 
tehnico-
sanitare 

și de gaze 

5 

SC MEGA 
INSTAL SRL 

Alba Iulia X X         Nivel 3 Construcţii  
Şi lucrări 
publice 

Instalator 
instalații 
tehnico-
sanitare 

și de gaze 

4 

S.C. ALBACONS 
SA  

Alba Iulia X          Nivel 3 
special 

Construcţii  
Şi lucrări 
publice 

Zugrav, 
ipsosar, 
vopsitor, 
tapetar 

5 

S.C. 
INSTALATORUL 

S.A. 

Alba Iulia X          nivel 3 
 

Construcţii  
Şi lucrări 
publice 

Instalator 
instalații 
tehnico-
sanitare 

și de gaze 

10 

 
 

HARTA PARTENERIATULUI SOCIAL 

Anul scolar 2016-2017 

 

 

UNITATEA 
SCOLARA 

PARTENERI SOCIALI 
1)

 Obiectul colaborarii
3)

 
Informaţii privind colaborarea 

pt. instruirea practică
 5)

 

Denumirea 
şcolii si 
localitatea 

Denumirea 
organizaţiei 
partenere 

2) 
 

Sediu 
(localitatea) 
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 p
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 p
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E

 
 

Nivelul 
de 

calificare 
pentru 
care 

asigură 
instruire 
practică

 
 

Domeniul de 
pregatire la 
profesionala 
/ profilul si 

specializ. la 
liceu  

Nr. elevi 
in 

practica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

14 15 16 

 
 

COLEGIUL 
TEHNIC 
„DORIN 

PAVEL” ALBA 
IULIA 

 

S.C. MARINEX 
S.R.L. 

Alba Iulia X  X                 
  

nivel 4 Construcţii  
Şi lucrări 
publice 

12 

S.C. ALBA 
FINESTRE S.R.L. 

Alba Iulia X                   
  

nivel 4 Mecanic 4 

S.C. CASA 
NOUĂ S.R.L. 

Alba Iulia X          nivel 3 Construcţii  
Şi lucrări 
publice 

4 

S.C. 
PROFICONS 

S.R.L. 

Alba Iulia X          nivel 3 
 

Construcţii  
Şi lucrări 
publice 

1 

S.C. 
LĂCĂTUŞĂRIE 

DEVI  PLUS 
S.R.L. 

Alba Iulia X          nivel 3 Mecanic 5 

S.C.M.F. PROFIL 
CONSTRUCT 

Alba Iulia X          
nivel 3 

Mecanic 2 

S.C. 
INSTALATORUL 

S.A. 

Alba Iulia X          nivel 3 
 

Construcţii  
Şi lucrări 
publice 

5 
9 
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 Predarea şi învăţarea 

În elaborarea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale se urmăresc anumite criterii 

specifice profilului claselor şi nivelului de pregătire al elevilor.  

Pentru a alege strategiile de predare-învăţare adecvate la începutul anului şcolar se aplică 

teste iniţiale pentru a constata nivelul de pregătire al elevilor şi lacunele existente. Rezultatele 

evidenţiază nivelul mai ridicat de pregătire la elevii de la liceu şi scăzut la cei de la invățământul 

profesional: vocabular sărac, dificultăţi în aplicarea deprinderilor elementare (scris, citit, socotit), 

preponderenţa caracterului concret al gândirii, lipsa abilităţilor de studiu independent ,dar şi a celor în 

grup.  

70% din profesori folosesc învățarea centrata pe elev.  

Se urmăreşte evaluarea continuă a progresului şcolar atât prin metodele tradiţionale 

(chestionare orală, lucrări de laborator etc.) precum şi cele alternative (elaborare de proiecte, 

pregătirea de portofolii, testări, fişe de observaţii etc.) 

 Materiale şi resurse didactice 

Liceul Tehnologic “Dorin Pavel” dispune de 76 de calculatoare în trei laboratoare de 

informatică. Prin dotările care s-au facut prin programul PHARE, materialele didactice din laboratoare 

corespund standardelor cerute de UE. Acestora  li se adauga și materialele didactice confecționate 

din resursele proprii ale cadrelor didactice și elevilor. 

S-au dotat laboratoarele de fizica, chimie si biologie. 

Școala dispune de o biblioteca cu 21 839 de volume.  

 Rezultatele elevilor 

Inserția socio-profesională a absolvenților: 

În urma realizării unei statistici la nivelul colegiului privind situaţia absolvenţilor in anul şcolar 

2016-2017 s-au constatat următoarele : 

Din 22 absolvenți de la liceu tehnologic zi:  

3 - continuă studiile universitare;  

7- continuă studiile postliceale; 

3 - angajaţi; 

2- indemnizație de somaj; 

7- au statut profesional necunoscut (plecați in străinătate sau nu lucrează). 

Din 14 absolvenți ai școlii profesionale: 

3 – continuă studiile; 

1 – beneficiază de indemnizație de șomaj; 

10 – sunt angajați. 
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Dupa absolvirea şcolii elevii de la şcoala profesională îşi găsesc un loc de muncă în 

domeniul în care s-au pregatit, mulţi dintre ei fiind angajati la firmele la care și-au desfășurat 

activitatea practică din cursul școlii. Certificatele de competență profesională dobândite la 

absolvirea școlii, le permite absolvenților să presteze servicii în cadrul țărilor din UE. 

Se constată un numar mare de absențe de la cursuri cauzele depistate fiind : boala, învoiri, 

reținuți de părinți, fuga de la ore, rea voință. Pentru a remedia aceasta situație, se vor intensifica 

colaborarea cu părinții, familia elevilor, activitatea de consiliere a elevilor atât în cadrul orelor de 

dirigenție cât și în cadrul cabinetului de consiliere și după caz, vom apela la ajutorul Poliției Alba. 

Se impune în contiunare urmărirea mai consecventă a cazurilor de indisciplina școlară de 

către diriginți și se va pune accent pe luarea unor măsuri unitare de remediere a 

comportamentului elevilor. 

 Consilierea şi orientarea vocaţională oferită elevilor 

 Consilierea psihopedagogică se realizeaza de către un cadru didactic titular 

specializat, cu experiență în domeniul care își desfașoară activitatea în cadrul 

cabinetului de asistență psihopedagogică din școală.  

 Orientarea vocaţională se realizează de către cadrele didactice și profesorul consilier 

al școlii în timpul orelor de consiliere sau în cadrul cabinetului de asistență 

psihopedagogică. De asemenea informarea și orientarea în carieră a elevilor din anii 

terminali se realizează prin oferirea de informații privind piața muncii, instituții de 

educație și formare și prin consilierea în cariera a elevilor prin diferite metode de 

cunoaștere a trăsăturilor de personalitate, de investigare a intereselor profesionale, de 

luare a unei decizii privind cariera, de intocmire a unui plan personal de carieră. 

 Resurse fizice şi umane 

În anul acesta școlar se utilizează echipamentele și materialele didactice achiziționate prin 

programul PHARE,  s-a terminat reabilitarea atelierelor școlare și sălii de sport, se va continua 

schimbarea  mobilierului școlar. 

Structura de personal la Liceul Tehnologic « Dorin Pavel » se prezintă astfel: 

- personal didactic calificat   41 

- personal didactic auxiliar     9 

- personal nedidactic            11 

- total                                    61 

 Parteneriate şi colaborare 

Parteneriatul şcoală – familie este cel mai important pe parcursul educaţiei. La nivelul fiecărei 

clase din colegiu a funcţionat Comitetul de părinţi, Consiliul reprezentativ al părinţilor şi Asociaţia de 
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părinţi „Dorin Pavel” la nivelul colegiului, care s-au implicat direct în derularea activităţilor din unitatea 

noastră, la solicitarea cadrelor didactice, sprijinind şi susţinând prin iniţiative îmbunătăţirea calităţii 

vieţii elevilor. Contractul educaţional încheiat cu părinţii a responsabilizat beneficiarii direcţi ai 

educaţiei. S-au încheiat parteneriate/protocoale între unitatea de învăţământ şi alţi parteneri 

educaţionali: 

- autorităţi ale admninistraţiei publice locale; 

-  instituţii de cultură; 

- organizaţii non-guvernamentale în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

Elevii şcolii noastre provin din familii dezavantajate sociale (cu venituri scăzute, familii 

destrămate, monoparentale) sau familii din mediul rural cu venituri mici.  

La început  în clasa a IX-a interesul părinţilor de a se implica în viaţa şcolii şi de a răspunde 

iniţiativelor diriginţilor este la un nivel de 55%, apoi acest interes scade foarte mult. Există situaţii în 

care părinţii refuză să colaboreze cu şcoala pentru a preveni şi rezolva problemele disciplinare 

apărute. Pentru a remedia aceasta situație, s-au încheiat acorduri de parteneriat între școală/părinte 

și elev.  

Responsabilul coordonator cu pregătirea practică a elevilor este preocupat de modul în care 

se desfăşoară instruirea elevilor la agenţii economici pentru ca aceştia să nu fie folosiţi numai la 

activităţi anexe meseriei de bază. Datorită faptului că nu există programe de acţiune comună între 

şcoală şi agenţii economici, există o slabă implicare din partea acestora în dotarea materială a 

şcolii.(vezi harta parteneriatului). 

Colaborarea cu AJOFM şi CCI – Alba trebuie diversificată pentru a cunoaşte dinamica pieţei 

muncii. 

Desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţii de siguranţă se datorează şi bunei 

colaborări cu Jandarmeria şi Poliţia municipală care sprijină şcoala în rezolvarea problemelor de 

indisciplină mai grave.  

Trei cadre didactice au calitatea de mentor în pregătirea metodică a studenţilor de la 

Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 42 de studenţi desfăşurând practica pedagogică la 

colegiul nostru şcolar.  

S-au derulat urmatoarele parteneriate cu agenții economici și diferite organizații : 

MEGAINSTAL SRL, S.C. MARINEX SRL, S.C. ARAMIS CONSTRUCT SRL, S.C. DOMNICA SRL, 

S.C.DANISAM CONSTRUCT. 

 Analiza portofoliului de produse 

 Școala noastră  elaborează și promovează o ofertă diversificată de alte servicii educaționale 

la cerere, pentru diverse categorii de beneficiari: 
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 activităţi efectuate de elevi pentru diferiţi agenţi economici (zidărie, betonare, 

armături, finisaje, instalaţii tinichigerie, dulgherie-tâmplărie); 

 consiliere şi orientare prin cabinetul de asistenţă psihopedagogică; 

 practică pedagogică cu studenţii; 

 închirieri de spaţii : sala de sport, cantina, internat, sali de clasa ; 

 folosirea formatorilor din scoala la cursuri initiate de CCD si ISJ. 

 
ANALIZA SWOT scoate în evidenţă următoarele aspecte: 
 

SWOT Factori pozitivi Factori negativi 

Factori 
interni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puncte tari: 
- la Evaluarea Naţională, procentul de promovabilitate a 
fost peste  nivelul mediei pe judeţ; 
- exigenţa pe parcursul anului şcolar la disciplínele de 
examen la Evaluarea Naţională, corelate cu nivelul real 
al elevilor; 
- oferta  educaţională se adaptează cerinţelor de pe 
piaţa muncii, cerinţelor angajatorilor şi intereselor 
elevilor; 
- preocuparea cadrelor didactice pentru formarea 
continuă în specialitate şi metodică; 
- existenţa a doua cadre didactice care fac parte  din 
echipa de mentori a inspectoratului scolar; 
- reabilitarea atelierelor şi a sălii de sport; 
-  dotarea corespunzatoare a sălilor de clasa, 
cabinetelor/ laboratoarelor, atelierelor, a sălii de sport şi 
a bibliotecii; 
- şcoala noastră dispune de suficient personal calificat 
(învățători,  profesori, ingineri şi maiştrii instructori) 
pentru pregătirea profesională a elevilor în domeniile 
construcţii şi lucrări publice, electric şi mecanic;  
 -sistem AEL funcţional; 
- 20 cadre didactice calificate cu gradul didactic I, 2 
cadre didactice cu gradul didactic II, 11 cadre didactice 
cu gradul definitiv, 1 cadru didactic cu doctorat; 24 
cadre didactice cu dublă specializare; 
- cadrele didactice din unitate sunt interesate de propria 
dezvoltare profesională, dovadă fiind participarea 
acestora la stagii de formare continuă şi perfecţionare 
în specialitate, management educaţional, activitate de 
mentorat, iniţiere în utilizarea platformei AEL etc.;  
-  elevii primesc feed-back asupra propriului progres 
(dovezi: rapoarte catedre); 
- 85% dintre profesori folosesc măsuri pentru a 
promova egalitatea şanselor şi a împiedica 
discriminarea (dovezi: modalităţi de evaluare unitare la 
nivelul catedrelor); 
- 75% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficace 
cu elevii (dovezi: rezultatele testelor iniţiale comparate 
cu testele finale denotă progresul şcolar, conform 
rapoartelor catedrelor); 

Puncte slabe: 
- la examenul de bacalaureat 
rezultatele de promovabilitate au fost 
sub media județului; 
- notele de la Examenul de 
Bacalaureat sunt foarte apropiate de 
rezultatele şcolare curente; 
- rezultate slabe la testele predictive, 
ceea ce denotă o pregătire iniţială 
slabă a elevilor (dovezi: rapoarte 
catedre); 
- rată ridicată a absenteismului mai 
ales la clasele din învăţământul 
obligatoriu liceal (sursa: evidenţele 
şcolii privind absenţele); 
- provenienţa elevilor din familii cu 
statut social defavorizat şi din mediul 
rural; 
- admiterea în clasa a IX-a a elevilor 
fără nota de trecere la evaluarea 
națională sau proveniţi din etapa a 
III-a după desfăşurarea corigenţelor; 
- insuficientă colaborare a părinţilor 
cu şcoala, dezinteresul manifestat 
de aceştia; 
- conservatorismul unor cadre 
didactice privind organizarea şi 
desfăşurarea lecţiilor, centrarea 
activităţii didactice pe nevoile 
elevului, utilizarea tehnologiilor 
informatice etc. 
- lipsa abilităţii de a lucra în grup şi 
în echipă manifestată de către 
cadrele didactice; 
- reticenţa faţă de nou şi schimbare 
a unor cadre didactice şi accentul 
încă prea mare pus de cadrele 
didactice pe pregătirea teoretică în 
detrimentul celei practice; 
- număr mic de manuale la clasele a 
XI-a şi a XII-a (dovezi: rapoarte 
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- resursele materiale existente în şcoală sunt integrate 
în lecţie pentru sprijinirea învăţării în proporţie de 75% 
(dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare, planurile de 
lecţie, fişele de asistenţe la lecţie); 
- existenţa a doua cabinete de consiliere şi asistenţă 
psihopedagogica, a cabinetului de logopedie; 
- existenţa profesorilor psiholog şcolar şi consilier 
şcolar; 
- buna colaborare cu inspectoratul şcolar şi unităţile 
şcolare, Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” Alba-Iulia; 
- număr mare de parteneriate educaţionale încheiate cu 
unităţi şcolare din judeţ şi din ţară, cu O.N.G-uri, cu 
instituţii de cultură etc.; 
- bază materială funcţională şi tradiţia şcolii care permit 
calificarea elevilor în meseriile specifice domeniilor: 
construcţii și lucrări publice, mecanic şi electric; 
- număr mare de absolvenţi integraţi profesional; 
- condiţii foarte bune de cazare şi masă pentru elevii 
colegiului nostru; 
- colegiul nostru a primit autorizare pentru funcționarea 
şcolii postliceale in specializarea „Tehnician electronist 
echipamente de automatizare”; 
-oferirea de sprijin în efectuarea temelor și a unui 
program specific de activități extracurriculare în 
intervalul orar 13.00-15.00 pentru elevii ciclului primar 
de către învăţătoare, gratuit prin programul „Şcoală 
după şcoală” 
-parteneriate benefice cu agenţii econnomici în vederea 
oferirii de instruire practică. 
 

catedre); 
- lipsa mijloace didactice moderne: 
videoproiector, fleep-chart, laptop 
(sursa: fişele de gestiune) la unele 
discipline; 
- uzura fizică şi morală înaintată a 
materialului didactic existent, dar şi 
insuficienta utilizare a materialelor/ 
mijloacelor didactice acolo unde 
acestea există; 
- necorelarea fondului de carte al 
bibliotecii cu noul curriculum; 
- lipsa de conştiinţă morală a elevilor 
privind păstrarea şi întreţinerea 
spaţiilor şcolare; 
- utilizarea partiala a materialelor 
didactice de care dispune scoala. 
- mediile de intrare în liceu sunt mici, 
atrăgând elevi slabi pregătiţi; 
- numar mare de absențe a elevilor 
de la cursuri; 
- abandon scolar crescut  la clasele 
a IX si a X a de zi si la clasele de  
seral; 
-m ajoritatea elevilor provin din 
familii cu probleme de natura social- 
economica; 
- rata de promovare sub media pe 
tara la examenul de Bacalaureat; 
- implicarea cadrelor didactice în 
elaborarea de proiecte europene 
pentru atragerea de fonduri este 
deficitară.  

Factori 
externi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunităţi: 
- colegiul nostru tehnic este singura unitate  cu profil de 
construcții și lucrări publice din județ, acesta fiind un 
atuu în atragerea elevilor în acest profil; 
- în urma unor previziuni  bazate pe studii realizate de 
specialişti, meseriile din domeniul construcțiilor se află 
pe pozițiile 1, 2 și 3 într-un clasament al primelor 20 de 
meserii la orizontul anului 2016 (PRAI); 
- agenţii economici (START CONSTRUCT, MARINEX 
S.R.L., MEGAINSTAL S.R.L.) sunt interesaţi în a largi 
colaborarea cu şcoala noastră (parteneriat); 
- inserţia socio-profesională  a absolvenţilor; 
- efectiv mai mic al elevilor în clasele I-VIII, ceea ce 
permite învăţământul centrat pe elev, oglindit în 
rezultatele bune la evaluarea naţională; 
- existenţa posibilităţilor de obţinere a resurselor 
extrabugetare (prin închiriere, sponsorizări, donaţii, 
activităţi de prestări servicii); 
- există un deficit de forţă de muncă la nivel regional şi 
local în domeniul construcţiilor) 
- colaborarea cu universitatea “1 Decembrie 1918” 
Alba-Iulia pentru desfăşurarea practicii pedagogice a 
studenţilor la noi în şcoală 

Ameninţări: 
- amplasarea geografică a unităţii 
noastre şcolare în apropierea 
cartierului defavorizat Zona 
Industrială; 
- scăderea populaţiei şcolare; 
- 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 alocate şi alocarea celor 
existente fără a se ţine seama de 
mărimea şi specificul unităţilor de 
învăţământ; 
- lipsa motivaţiei elevilor datorată 
instabilităţii economice şi scăderii 
ratei de absorbţie a absolvenţilor de 
către piaţa forţei de muncă;  
- situaţia socio-economică precară a 
familiilor din care provin mulţi din 
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- se prognozează un deficit de forţă de muncă în 
domeniul construcţiilor; 
-  creşterea investiţiilor în construcţii; 
-existenta programului „bani de liceu”, “bursa 
profesională”; 
- introducerea unei metodologii didactice centrate pe 
elev şi procesele sale de învăţare menită să le dezvolte 
elevilor capacitatea de gândire critică, de luare a 
deciziilor, lucru în echipă, soluţionarea problemelor etc.; 
- înfiinţarea şcolii profesionale de 3 ani; 
- asigurarea mobilităţii ocupaţionale, prin introducerea 
sistemului naţional al calificărilor, comun formării iniţiale 
şi continue, precum şi consolidarea pregătirii prin 
curriculum modularizat (module de formare 
profesională);  
- existenţa ofertelor de formare/informare a cadrelor 
didactice şi managerilor prin programe locale, 
regionale, naţionale şi internaţionale; 
- existenţa Planurilor Regionale de Acţiune pentru 
Învăţământul Profesional şi Tehnic (PRAI), Planurilor 
Locale de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi 
Tehnic (PLAI) la nivel judeţean, iar la nivelul şcolilor 
prin Planurile de Acţiune ale Şcolilor (PAS); 
- posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu 
M.E.N., prin portal şi forum; 
- promovarea de către Guvernul României şi M.E.N. a 
parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului 
comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea actului 
educaţional. 
 

elevi; 
- creşterea efectivului obligatoriu de 
elevi la clasă şi efectuarea instruirii 
practice cu clasa întreagă, cu efecte 
asupra calităţii educaţiei şi dobândirii 
de abilităţi; 
- dezinteresul angajatorilor de a 
investi în formarea profesională a 
elevilor prin implicarea acestora în 
practica de specialitate; 
- absenţa unor mijloace legale de 
stimulare a agenţilor economici de a 
investi în educaţie; 
- resurse financiare insuficiente 
asigurate de comunitatea locală 
necesare investiţiilor, procurării de 
echipamente şi mijloace de 
învăţământ moderne pentru dotarea 
laboratoarelor; 
- tendinţa de creştere a numarului de 
elevi nesupravegheaţi datorită 
migraţiei forţei de muncă în 
străinătate;   
- rata şomajului în judetul Alba, şi in 
regiunea Centru se menţine la un 
procent destul de ridicat. 
 
 
 

 
ANALIZA PEST(EL) scoate în evidenţă următoarele aspecte: 

Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de factorii 

politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care se manifestă din mediul în care aceasta îşi 

desfăşoară activitatea. 

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi 

legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social 

intern şi de integrarea în structurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene. 

Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea de a 

păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ şi la 

asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului în 

care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care 

trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor. Analiza 

PEST(EL) a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea Colegiului Tehnic Dorin Pavel, 

Alba Iulia. 
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Factori politici: 
Cadrul legislativ, specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia 

sistemului de învăţământ - Planul strategic al Ministerului Educaţiei Naţionale cu priorităţile: 

descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea continuă, ofertă educaţională flexibilă, 

accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde europene: 

 apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în administraţie 

şi finanţare şi existenţa unor strategii de dezvoltare care valorifică potenţialul unităţilor de 

învăţământ; 

 deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare, evaluare şi consiliere; 

 liberalizarea unor sectoare şi domenii de activitate, precum şi existenţa unor programe la nivel 

guvernamental cu impact în activitatea educaţională (piaţa cărţii şi manualelor, achiziţiile de 

material didactic,programe de formare a personalului); 

 existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standardele 

europene şi internaţionale; 

 cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentru dezvoltarea 

infrastructurii învăţământului; 

 sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de   învăţământ prin 

proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către organismele europene - 

programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, 

îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem educaţional informatizat); 

 finanţarea  de  către  stat  a  programelor  de  asistenţă  socială  pentru  elevi  - Programul 

guvernamental „Lapte - Corn", Programul „Euro 200",acordarea burselor pentru elevii bani de 

liceu şi burse profesionale; 

 existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor cu 

finalităţi de educaţie şi formare profesională. 

 cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale. 

 
Factori economici: 
 cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile de la diverşi 

agenţi economici (donaţii, sponsorizări); 

 descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului, astfel încât 

unităţile şcolare să poată valorifica superior potenţialul financiar, uman şi material de care dispun; 

 orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a proiectelor; 
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 migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă din partea 

pieţei interne şi externe în diverse calificări şi profesii. 

 
Factori sociali:  

 fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ; 

 creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, creşterea ratei 

infracţionalităţii în rândul tinerilor, creşterea ratei divorţialităţii; 

 oferta educaţională adaptată intereselor elevilor; 

 aşteptările comunităţii de la şcoală; 

 rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare instituţională; 

 cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi pentru programe 

de învăţare pe tot parcursul vieţii transformă unităţile de învăţământ în furnizori de servicii 

educaţionale. 

 
Factori tehnologici: 

 civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, cunoştinţele să fie 

actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor didactice; 

 răspândirea  tehnologiilor  moderne  de  comunicare  şi  de  tehnică  de  calcul(internet, 

televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp scurt; 

 rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să înveţe pe tot parcursul vieţii, 

şi implică o reactualizare a cunoştinţelor profesionale pe fiecare treaptă a carierei; 

 generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, SEI,)conduce la modernizarea actului 

educaţional tradiţional. 

 
Factori ecologici: 

 integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea 

mediului de către unităţile şcolare; 

 educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară; 

 prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de mediu 

prin implicarea în proiecte ecologice; 

 economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel încât să 

se protejeze mediul înconjurător. 

 
Factori legislativi: 
Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc este 

reglementat prin următoarele documente:  
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 Legea Educatiei Nationale nr.1/2011; 

 OMENCŞ nr. 5079/2016 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

 Legea nr. 87/2006, privind aprobarea  OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 OMECTS nr.5349/07.09.2011,privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului 

„Școala după școală”; 

 OMECTS nr.4390/07.06.2012 privind infiintarea Consiliului National pentru prevenirea și 

combaterea violenței în mediul școlar; 

 Rolul educației și formării în materializarea strategiei „Europa 2020”; 

 OMECTS nr.5565/07.10.2011,Regulamentul privind actele de studii şi documente şcolare în 

învăţământul preuniversitar; 

 Hotărârile Guvernului României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării nr.233/24.03.2005; 

 Hotărârile Guvernului României privind aprobarea Strategiei pe termen scurt şi mediu pentru 

formarea profesională continuă, 2005-2010 ,2011-2016 OMEN nr.5005/ 04,12,2014 –privind 

organizarea examenelor de certificare a competenţelor profesionale; 

 Legislaţia generală şi specifică; 

 Convenţiile şi programele europene ce permit implicarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar în proiecte şi parteneriate internaţionale; 

 Alte acte normative în domeniu, documente şi convenţii specifice. 

Modificările legislative introduse în domeniul învăţământului preuniversitar, precum şi proiectele 

aflate în prezent în dezbatere (Descentralizarea învăţământului preuniversitar de exemplu) 

conturează tendinţe noi în dezvoltarea politicii educaţionale pe termen lung, cu efecte importante 

asupra întregului sistem în perspectiva integrării României în Uniunea 

REZUMATUL  ASPECTELOR  PRINCIPALE  CARE  NECESITĂ  DEZVOLTARE 

Creșterea economică la nivel național se poate realiza numai printr-o retehnologizare care la 

rândul ei presupune noi competențe din partea angajaților. Formarea inițială nu ține cont de aceste 

aspecte și are ca obiectiv prioritar dobândirea de noi competențe la elevii din sistem, competențe 

care să le permită o integrare socio-profesională la nivel local, județean, regional și național. 

Pentru îndeplinirea acestor deziderate trebuie avute în vedere următoarele probleme care s-

au identificat la nivelul unității noastre de învățământ: 

I.   -  populația școlară este în scădere; 

-  rata abandonului școlar se află în creștere; 

- nevoile de calificare care se schimbă datorită cerințelor angajatorilor; 
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- nevoia de reconversie de pe piața muncii și cererea persoanelor calificate în 

domeniul construcțiilor. 

În baza problemelor identificate s-a stabilit ca prioritate:  

 Corelarea ofertei educaţionale şi de formare profesională cu nevoile de calificare din 

judeţul Alba. 

 - lipsa de informare privind piața muncii; 

- lipsa abilităților de atingere a performanțelor individuale și profesionale în 

funcție de interesele și capacitățile fiecăruia; 

- lipsa informațiilor necesare trecerii de la un nivel de calificare la altul pe 

verticală; 

- insuficienta cunoaștere a condițiilor necesare ocupării unui nou loc de muncă. 

În baza problemelor identificate s-a stabilit ca prioritate: 

 Dezvoltarea capacităţii de informare şi consiliere profesională. 

        II.    - nu toate sălile de clasă  sunt dotate cu echipamente moderne și nici cu mobilier 

adecvat; 

 - achizițiile de carte ale bibliotecii din ultima perioadă precum și pregătirea 

bibliotecarei conduc spre reorganizarea bibliotecii în CDI; 

 -  fațada clădirii liceului este degradată; 

- cantina școlară necesită reabilitare; 

 - clădirea internatului necesită modernizări. 

În baza problemelor identificate s-a stabilit ca prioritate: 

 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii si dotarii unitatii scolare. 

III.   -   slaba motivație a elevilor pentru studiu; 

- interes scăzut pentru concursuri școlare și olimpiade; 

- motivația scăzută a profesorilor; 

- schimbările rapide în domeniul de specialitate al fiecărui cadru didactic 

Pornind de la aceste probleme s-a stabilit prioritatea :  

 Dezvoltarea competentelor profesionale ale resurselor umane din TVET .    

              IV.                 -    insuficienta implicare a agenților economici; 

- dezinteresul angajatorilor de a investi în formarea profesională; 

- insuficienta implicare a partenerilor sociali în îmbunățățirea bazei materiale 

a școlii. 

Pornind de la aceste probleme s-a stabilit prioritatea :   

 Dezvoltarea de parteneriate eficiente în TVET pentru o formare profesională de calitate. 
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V.              -   nivelul de trai scăzut al multor familii de unde provin elevii; 

- costurile cazării elevilor de la internat sunt în creștere; 

- insuficiența fondurilor la nivelul consiliului local pentru asigurarea finanțării 

complemetare a învățământului. 

In baza problemelor identificate s-a stabilit ca prioritate :  

 Creșterea până în anul 2020 a gradului de cuprindere in TVET a categoriilor cu risc de 

marginalizare. 
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Partea a III-a 
            PLANUL OPERAŢIONAL  2018-2019 

                                                                                                                                                                                  

 

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei educaţionale şi de formare profesională cu nevoile de 

calificare din judeţul Alba. 

Obiectiv 1.1: Implementarea unei proceduri de investigare a nevoilor de calificare în domeniul 

construcţiilor şi lucrărilor publice. 

Tinta / Rezultate masurabile: 

- Realizarea unei prognoze anuale privind nevoile de calificare în construcții 

și lucrări publice; 

- Existența unui sistem de monitorizare a inserției absolvenților pe piața 

muncii începând cu septembrie 2018. 

Context: Procesele de restructurare economică au dus la creșterea șomajului și în consecință 

elaborarea unor politici de intervenție directă care să asigure corespondența dintre sistemul 

educațional și piața muncii. Un factor deosebit de important în cadrul acestui proces este legat de 

crearea unui instrument orientat cu precădere asupra sistemului informațional al pieței muncii care să 

o faca mai transparentă și factorii decidenți în planificarea ofertei de formare profesională prin 

învățămâtul profesional tehnic . Această transparență se va face ca oferta de forță de muncă să 

realizeze mult mai sensibil și mai rapid la noile oportunități de ocupare. Mai mult prognozele de piața 

muncii oferă firmelor o indicație cu privire la riscurile problemelor, de recrutare pentru variate categorii 

de calificari, pentru care ele nu sunt capabile sa anticipeze proporțiile. În vederea actualizarii planului 

de acțiune sunt necesare metodologii și prognoze care au rolul de a răspunde la întrebări legate de 

domeniile de activitate cu potențial de dezvoltare care necesită personal cu anumită educație 

vocațională, care sunt calificările și competențele specifice pregătirii vocaționale care răspund nevoilor 

concrete ale pieței muncii, care sunt efectivele de elevi pregătite în sistemul vocațional și 

instrumentele care se gestionează previzional nevoia de pregătire vocațională. Pornind de la aceste 

observații se dorește implementarea unui sistem capabil să îndeplinească sarcinile enumerate mai 

sus. 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Rezultate 

aşteptate 

(masurabile) 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 
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1. Monitorizarea 

tendințelor și 

fluctuațiilor 

privind 

solicitările de 

forță de muncă. 

 

Studiul anual 

privind prognoza 

nevoilor de 

calificare a 

agenților 

economici din 

construcții 

Martie 

2019 

Director AJOFM 

Agenți 

economi

ci 

Camera 

de 

comerț 

 Resurse 

atrase 

2. Informarea  

periodică de la 

AJOFM, 

Camera de 

Comerț și alte 

instituții abilitate 

privind 

solicitările de 

forță de muncă. 

Actualizarea 

studiului 

Semestrial Director AJOFM 

Camera 

de 

Comerț 

 Resurse 

atrase 

3. Centralizarea 

datelor preluate 

din mass media 

cu privire la 

nevoile de forță 

de muncă 

Colecții de 

articole (ziare, 

reviste) pe 

calificări 

Permanent Director 

Bibliotecar 

Cadre 

didactice 

Bibliotec

ar 

  

4.Completarea 

unui registru de 

monitorizare a 

inserției 

profesionale și 

educaționale a 

absolvenților 

Registru de 

evidență a 

absolvenților 

Noiembrie 

2018 

Diriginții 

claselor 

terminale 

Cadre 

didactice 

și elevi 

- - 

Obiectiv 1.2: Raţionalizarea ofertei de formare profesională prin planul de şcolarizare. 

Tinta / Rezultate masurabile: 

- Menţinerea numărului de clase la liceu  (zi, seral),  profesională și postliceală. 

Context : Procesele de restructurare economică au dus la creșterea somajului și în consecință 

elaborarea unor politici de intervenție directă care să asigure corespondența dintre sistemul 

educațional și piața muncii. Oferta de forță de muncă se adaptează mai rapid la  oportunități de 

ocupare. 
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Acțiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Rezultate 

așteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanțare 

1. Intocmirea 

planului de 

școlarizare 

Planul Decembrie 

2018 

Director ISJ 

 

  

2.Reactualizare 

PAS 

PAS Periodic Director 

Echipa PAS 

  - 

Obiectivul 1.3  Diversificarea serviciilor oferite de școlile din IPT 

Ținta/rezultate măsurabile : Implicarea activă a școlii în programe de formare a adulților și alte 

servicii în folosul comunității. 

Context : Ca urmare a dinamicii pieței muncii în domeniul construcțiilor și lucrărilor publice și a ratei 

crescute a șomajului se impune recalificarea forței de muncă disponibilizată din alte domenii.  

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Rezultate 

aşteptate 

(masurabile) 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

 

Obiectivul 1.4 : Asigurarea calității serviciilor oferite prin școlile din IPT. 

Ținta/Rezultate măsurabile: Implementarea unui sistem de asigurare al calității în școala noastră. 

Context:  Comunitatea locală are un interes legitim față de existența continuă a unor calificări 

profesionale de înaltă calitate care să fie adecvate scopului, să se bucure de încredere și apreciere 

publică și să fie înțelese atât de elevi cât și de agenții economici. 

MEN  a elaborat  legea 87/2006  pentru Asigurarea Calității în Educatie prin care se urmărește 

realizarea condițiilor de pregătire, evaluarea în raport cu normele în vigoare și cu cerințele din 

standardele de pregătire. 

Pornind de la aceste observații se dorește asigurarea calităților serviciilor educaționale oferite de 

școala noastră.  

Atingerea standardelor de calitate exprimate prin indicatori de performanță cuprinse în documentele 

ARACIP și PHARE constituie o preocupare permanentă. 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Rezultate 

aşteptate 

(măsurabile) 

Data până  

la care 

vor fi 

finalizate 

Persoana 

responsabilă 

Parteneri Cost Sursa de 

finanțare 
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1. Elaborarea si 

implementarea 

planului 

operațional 

pentru 

asigurarea 

calității 

planul 

 

Nov.2018 Responsabil 

CEAC  

Membrii 

comisiei 

CEAC 

Cadre 

didactice 

 Resurse 

proprii 

2.Revizuirea 

regulamentului 

de organizare și 

funcționare a 

CEAC 

regulamentul 1oct.2018 Membrii 

comisiei  

Cadre 

didactice 

 Resurse 

proprii 

3. Actualizarea 

manualului de 

calitate 

manualul permanent Respoinsabil 

CEAC 

Membrii 

comisiei 

 Resurse 

proprii 

4..Declanșarea 

procedurilor de 

monitorizare 

internă 

proceduri permanent Responsabil 

CEAC 

Membrii 

comisiei CEAC 

Responsabili 

arii 

curriculare 

 Resurse 

proprii 

5. Elaborarea 

rapoartelor de 

monitorizare 

internă 

rapoartele  Dec. 

2018 

 martie 

2019 

 mai 2019  

Membrii 

comisiei CEAC 

Responsabili 

arii 

curriculare 

Administrator  

 

 Resurse 

proprii 

6. Elaborarea 

raportului anual 

de evaluare 

interna a calității 

raportul  Oct. 2018 

 

Director 

Membrii CEAC 

Cadrele 

didactice 

Administrator 

 

 Resurse 

proprii 

7.Benchmarking 

și schimb de 

bune practici 

între comisiile 

metodice din 

școală 

Ghid de bune 

practici în 

școală 

Iulie 2019 Membrii CEAC Responsabilii 

de comisii 

metodice 

 Resurse 

proprii 
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PRIORITATEA 2: Dezvoltarea serviciilor de orientare și consiliere 

Obiectiv 2.1: Extinderea și diversificarea activităților de informare și consiliere profesională. 

Ținta / Rezultate măsurabile:  

- creșterea gradului de acoperire și a calității serviciilor de orientare și consiliere 

- cunoașterea ofertei și alternativelor în domeniul lucrărilor publice de catre toți elevii din anii terminali și 

părinții acestora. 

Context: Eficiența activităților de orientare și consiliere precum și asigurarea calității în educatțe sunt 

aspecte cheie care condiționează – valorificarea avantajelor preconizate prin reformele în ITP care 

facilitează atingerea unui  maxim al performanțelor individuale, personale și profesionale, în funcție de 

interesele și capacitățile fiecăruia, în condițiile unui sistem deschis cu acces sporit pe verticală nivelurilor 

de calificare. Se constată la elevii care sunt în situația de a lua o decizie în deficit de informații de bază, 

perspectivele profesionale și, în funcție de acest lucru, cu privire la alternativele oferite de traseele de 

formare. Pentru a corecta această deficiență, este minimal ca un set de informații esențiale pentru elevii 

din anii terminali să fie în mod sistematic și controlat aduse la cunostința lor pentru a facilita o decizie în 

cunostința de cauză. 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Rezultate 

aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabil

e 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

1. Proiectarea și 

implementarea 

unui calendar 

obligatoriu de 

activități de 

informare și 

consiliere pentru a 

X-a, si XII-a ciclu 

superior al liceului. 

Acțiunile 

prinse în 

calendar 

noiembrie 

2018, 

implementarea 

în  sem. II 

2018-2019 

Consilier 

școlar 

Diriginți 

Agenți 

economici 

AJOFM 

CJAPP 

 Resurse 

atrase 

2. Realizarea  

grupelor de elevi 

pentru activități de 

consiliere și 

orientare în carieră. 

Efectuarea 

orelor de 

dirigenție în 

conformitate 

cu noile 

programe 

Noiembrie 

2018 

Consilier 

școlar 

ISJ 

CJAPP 

 

 Resurse 

atrase 
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3. Aplicarea 

tehnicilor de 

căutare a unui loc 

de muncă. 

Cunoașterea 

pașilor care 

presupun 

găsirea unui 

loc de muncă. 

Ianuarie. 2019 Consilier 

şcolar 

 

CJAPP 

Alba 

  

4. Cunoașterea 

surselor de 

informare și 

formare 

profesională. 

Identificarea 

principalelor 

surse. 

Mai 2019 Consilier 

şcolar 

AJOFM 

Alba 

  

5. Colaborarea 

consilierului cu 

rețeaua de 

consilieri școlari 

Materiale de 

promovare a 

carierei 

permanent Consilierul 

școlar 

CJAPP 

Consilieri 

școlari 

  

 

PRIORITATEA 3: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şi dotării unităţii şcolare. 

 

Obiectiv 3.1: Imbunătățirea condițiilor de învățare în școala noastră. 

Ținta / Rezultate măsurabile:  

- dotarea cu echipamente moderne a  sălilor de clasă ale şcolii până în 2018; 

-refacerea  fațadei la clădirea liceului; 

-reabilitare cantină școlară; 

-modernizare clădire internat; 

-reabilitarea curții și realizarea împrejmuirii. 

Context : Asigurarea calității și eficienței în procesul de formare profesională centrat pe elev și 

orientat spre formarea competențelor profesionale în concordanță cu cerințele standard de pregătire 

este condiționată de utilizarea unor echipamente adecvate, adaptate finalităților urmărite în diferitele 

faze ale procesului de instruire, cu accent pe pregătirea de bază. Pregătirea în specialitate 

complementar instruirii la agenții economici necesită echipamente de simulare, ateliere și laboratoare 

specializate. Aceasta presupune elaborarea și implementarea unui program de dotări pe prioritățile și 

nevoile de formare identificate. Trebuie asigurate condițiile necesare desfașurării corespunzatoare a 

activităților de pregătire a elevilor, începând cu infrastructura clădirilor, spațiile de învățământ, 

condițiile igenico-sanitare, de confort termic. 

Acțuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Rezultate 

așteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanțare 
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1. Achiziționarea 

de materiale 

didactice.  

Materiale 

didactice puse 

în funcțiune 

Permanent Responsabilii 

arilor 

curriculare 

Cadre 

didactice 

 MEN 

2. Atragerea de 

finanțări din partea 

agenților economici 

și a comunității 

locale pentru 

îmbunatățirea 

bazei materiale a 

școlii. 

Resurse 

extrabugetare 

Permanent Director 

 

Agenți 

economici 

parteneri 

  

4. Sensibilizarea și 

motivarea 

colectivului de elevi 

și cadre didactice 

pentru păstrarea 

bazei materiale 

existente. 

Degradarea 

unui numar  

cât mai mic de 

bunuri 

Permanent Director  Cadre 

didactice 

și elevi 

  

 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competențelor profesionale ale resurselor umane din TVET 

Obiectiv 4.1: Dezvoltarea competențelor metodice și de specialitate ale  personalului didactic din IPT 

Tinta / Rezultate masurabile:  

- toate cadrele didactice vor participa anual la cel puțin un curs de formare continuă. 

Context : Schimbările accelerate introduse de reformele din educație, particular cele din IPT și cele 

din mediul economic, social și a știintei și tehnicii fac necesar un efort susținut de adaptarea din partea 

școlii. Este esențială legătura sistematică a profesorilor cu agenții economici pentru a ține pasul cu 

noile tehnologii și cu cerințele angajaților precum și cu instituțiile implicate în formarea de specialitate. 

Facilitarea transferului pe scară largă de experiențe și bune practici între cadrele didactice precum și 

între profesori și agenți economici. 

Actiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Rezultate 

asteptate 

(masurabile) 

Data pana 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabil

e 

Parteneri Cost Sursa de 

finantare 
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1. Organizarea și 

derularea în 

parteneriat cu 

agenții economici a 

cursurilor de formare 

pentru ingineri și 

maiștrii 

Participarea 

la cursuri a 

unui procent 

de 70 % din 

prof.ing. 

Conform 

planificării 

Director  

Responsabilu

l ariei 

currciculare 

tehnologii 

Agenți 

economici 

ISJ 

Cadre 

didactice 

 Resurse 

atrase 

2. Participarea 

profesorilor la 

cursuri de formare 

Liste cu 

cadrele 

didactice 

formate 

Conform 

ofertelor de 

cursuri de 

formare 

Director  Universități 

CCD 

ISJ 

  

3. Participarea 

profesorilor la 

cercurile pedagogice 

pe specialități 

80 % din 

profesori sa 

participe 

activ la 

cercuri 

Semestrial  

Șefi de 

catedră 

ISJ 

CCD 

  

4. Schimburi de 

experiență în cadrul 

comisiilor metodice 

Participarea 

a 80% din 

profesori 

Lunar Șefi de 

catedră 

   

5. Participarea la 

simpozioane 

organizate pe plan 

local și județean 

Participarea 

a 50 % din 

cadrele 

didactice 

Permanent Consilier 

educativ 

 

ONG 

ISJ 

  

 

PRIORITATEA 5: Dezvoltarea de parteneriate eficiente in IPT pentru o formare profesională de 

calitate. 

Obiectiv 5.1: Creșterea implicării active a partenerilor sociali în planificarea dezvoltării  

Instituționale și în desfășurarea procesului de formare în sistemul IPT. 

Ținta / Rezultate măsurabile:  

- creșterea reprezentativității partenerilor sociali în Consiliul de  Administrație al școlii; 

- dezvoltarea de rețele funcționale de colaborare sistematică cu partenerii sociali. 

Context: Conducerea Colegiului Tehnic a consultat administrația locală și agenții economici în 

elaborarea planului de dezvoltare instituțională și al planului de școlarizare. 

 

Acțuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Rezultate 

așteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanțare 
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1. Evaluarea situației 

parteneriatului 

social, identificarea 

problemelor și 

realizarea unui plan 

de acțiune pentru 

ameliorarea 

parteneriatului. 

Nr. de agenți 

economici  

corelarea cu 

domeniile de 

pregătire din 

oferta școlii 

noiembrie 

2018 

Director 

Reprezentant 

al agenţilor 

economici 

Agenți 

economici 

Agenți 

sociali 

 Resurse 

atrase 

2. Diversificarea 

portofoliului de 

parteneraiate al 

școlii prin încheierea 

de noi convenții, 

creșterea numărului 

de parteneri implicați 

, diversificarea 

obiectivelor și 

activităților comune. 

Portofolii noiembrie 

2018 

Director 

Reprezentant 

al agenţilor 

economici 

Agenți 

economici 

  

3. Reviziurea anuală 

a harții 

parteneriatului 

Harta Noiembrie 

2018 

Director Agenti 

economici 

  

4. Imbunatățirea 

organizării 

examenlor de 

absolvire prin 

implicarea 

partenerilor in 

comisiile de 

examinare. 

Nr. de 

parteneri 

participanți în 

comisie 

Iunie 2019 Președintele 

comisiilor de 

examinare 

Agenți 

economici 

  

 

PRIORITATEA 6: Asigurarea accesului la  IPT și creșterea gradului de cuprindere în educație. 

Obiectiv 6.1: Creşterea  motivaţiei  elevilor  pentru învăţare prin crearea unui program de 

dezvoltare socio-profesională  pentru facilitarea tranziţiei spre învăţămâtul terţiar 

Tinta / Rezultate masurabile:  

- Creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţare, îmbunătăţirea  tranziţiei de la 
liceu la învăţământul terţiar, vizând dezvoltarea performanţelor elevilor din 
liceul nostru prin proiectul ROSE;  

- Creşterea ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat, reducerea 
abandonului şcolar prin proiectul ROSE; 
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- Creşterea oportunităţilor de continuare a studiilor. 

Context :  

Acțiuni pentru atingerea 

obiectivului 

 

Rezultate 

așteptate 

(măsurab

ile) 

 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabi

le 

Parteneri Cost Sursa de 

finanțare 

1.Programe de sprijin 

pentru elevii care vor să 

continue studiile prin 

schimbarea 

domeniului/traseului de 

pregătire” programe de 

recuperare și pregătire a 

elevilor pentru examenele 

de diferență. 

Rezultate 

pozitive la 

examenel

e de 

diferență 

pentru 

elevii care 

susțin 

aceste 

examene 

Permanent  Director  Școlile din 

rețea 

- - 

2. Adoptarea unui 

program de măsuri pentru 

identificarea și integrarea 

elevilor cu cerințe 

educaționale speciale 

(CES).  

Identificar

ea elevilor 

și 

planurile 

de 

intervenție 

pentru 

fiecare 

elev 

Ianuarie 

2019 

Consilierul 

școlar  

Diriginții    

3. Colaborarea cu 

autoritățile, instituțiile 

specializate și ONG-uri 

pentru oferirea de 

asistență specializată, 

consiliere și sprijin pentru 

familiile și elevii cu risc de 

abandon. 

Elevi și 

părinți 

consiliați  

Permanent Consilierul 

școlar 

Diriginții    
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4. Facilitarea mobilității 

elevilor în teritoriu 

Elevi 

interniști 

Elevi care 

servesc 

masa 

Elevi 

navetiști 

identificați 

Permanent Director  Diriginții    

 

 
PARTEA a IV-a 

 CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 
In elaborarea planului ne-am consultat cu : 

 cadrele didactice în vederea stabilirii priorităților strategice, a obiectivelor țintă, care ar trebui urmărite 

pentru realizarea misiunii pe care școala și-a asumat-o; 

 comunitatea părinților pentru a determina așteptările acestora de la unitatea școlară; 

 partenerii școlii pentru stabilirea planului comun de acțiune în vederea dobândirii competențelor cheie 

de către elevi și a nevoilor de competențe la nivel local. 

Planul operațional va fi monitorizat de către o echipă formată din trei cadre didactice care și-au adus 

contribuția la elaborarea proiectului. 

Întregul Plan de Acțiune al Școlii va fi monitorizat de director care are sarcina de a interveni ori de câte ori 

este necesar pentru ameliorarea rezultatelor obținute și stabilirea direcțiilor de acțiune viitoare. Concluziile 

desprinse sunt analizate în Consiliul Profesoral la sfârșit de semestru. Consilierul educativ este responsabil cu 

monitorizarea operativă primind lunar de la fiecare comisie metodică o evaluare a activității. Evaluările parțiale 

vor fi analizate în Consiliul de Administrație. 

Într-un Consiliu Profesoral din luna iunie 2019 se va analiza gradul de realizare a obiectivelor propuse 

pentru anul şcolar 2018-2019 și colectivul care elaboreaza PAS 2018-2019 îl va prezenta cadrelor didactice. 

Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 

   

Tipul activității  

 

Responsabili cu 

activitatea de 

monitorizare 

Frecvența 

monitorizării 

Datele 

întâlnirilor de 

analiză 

 

Întocmirea pachetelor de date care 

să sprijine monitorizarea țintelor   

Responsabil CEAC 

Director  

  Lunar  Decembrie 2018 

 Martie 2019 

Iunie 2019                                                                                                                                                       

Monitorizarea periodică a Director    Trimestrial Decembrie 2018 
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implementării acțiunilor individuale  Resp.comisiilor 

metodice        

Aprilie 2019 

Comunicarea acțiunilor corective 

rezultate în urma monitorizării 

Director    Trimestrial Decembrie 2018 

Aprilie 2019 

Analiza informațiilor privind 

programul realizat în atingerea 

țintelor 

Director  

Responsabil CEAC 

Consilier scolar 

 Anual Iunie 2019 

Stabilizarea metodologiei de 

evaluare și a indicatorilor de 

evaluare a impactului asupra 

comunității 

Director 

 

Anual Septembrie 2018 

Prezentarea progresului realizat Director  Aual Iunie 2019 

Evaluarea progresului în atingerea 

țintelor și actualizarea acțiunilor 

din PAS, în vederea evaluării 

Director 

 

Anual Iunie 2019 

 

 

 

Echipa de elaborare: 

 

Director prof. Popa Jana 

Director adj. prof. Cîmpean Radu 

Profesor Ilioasa Iulia 

Profesor Bîrjac Mihaela 

Profesor Ștefănescu Marian 

Profesor Timofte Diana 

Profesor Gheorghiu Elena 

Profesor Volonciu Ioana 
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Anexă la PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII  

CICLU PRIMAR ÎN ALTERNATIVA WALDORF 

2018  – 2023 

 
I. PREZENTAREA INSTITUŢIEI 

 

I.1. Date sintetice  

Denumire: Liceul Tehnologic Dorin Pavel   

Tipul şcolii: liceu tehnologic cu ciclu primar în alternativa Waldorf  

Limba de predare: limba română  

Sediu: str. Tudor Vladimirescu, nr. 39 

Contact: tel 0258 816938 fax 0258 811803, e-mail:dp.alba@mail.albanet.ro 

Anul înfiinţării clasei Waldorf: 2018  

Statut: instituţie de învăţământ de stat, cu personalitate juridică, de alternativă educaţională Waldorf  

Planuri-cadru: specific alternativei Waldorf, aprobat prin O.M.E.C. 5290/28.10.2014 pentri clasele 0- II, 

O.M.E.C. 5290/28.12.2001 pentru clasele III-VIII  

Curriculum: programa şcolară Waldorf, aprobat prin O.M.E.C. 5290/28.12.2001 (clasele I-VIII), O.M.E.C. 

5393/19.12.2000 (clasele IX-XII), O.M.E.C. 4922/22.09.2003 (învăţământ preşcolar), intregit de oferta 

educaţională a şcolii.  

Colectivul clasei: în 2018-2019: nr. elevi: 17/nr.clase: 1  

nr.cadre didactice: 2  

posturi didactice: 1 norma întreagă, 1 norma parțială 

Director: prof. Jana POPA 

 

I.2. Misiune, scop, valori  

Clasele cu alternative Waldorf se adresează părinţilor care doresc să ofere copiilor lor o educaţie cât mai 

aproape de natură, de ceea ce are nevoie copilul la fiecare vârstă.  

MISIUNEA claselor cu alternative Waldorf este să dăruiască lumii oameni cu o gândire independentă şi 

creativă, cu bucurie şi dragoste pentru viaţă, cu entuziasm şi putere pentru munca lor. 

SCOPUL nostru este de a educa omul ca un întreg, atât trupul, sufletul cât şi spiritul printr-un curriculum 

Waldorf testat de aprope o sută de ani şi recunoscut de M.E.N., care echilibrează disciplinele academice cu 

activităţile artistice şi practice, toate fiind bazate pe cunoaşterea şi respectarea etapelor de dezvoltare ale 

copilului.  

Elevii noştri au posibilitatea să îşi descopere şi dezvăluie capacităţile lăuntrice, echilibrând creativitatea, curajul 

(apreciind frumosul şi misterele lumii), încrederea şi respectul în şi faţă de sine (prin autodisciplină şi 

capacitatea de a da un scop vieţii lor).  
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VALORILE cultivate de instituţia noastră sunt: creativitatea, căldura sufletească, responsabilitatea, curajul, 

respectful, integritatea și libertatea. 

 

I.3. SCURTĂ PREZENTARE A PEDAGOGIEI WALDORF  

Importanţă ritmului  

În şcoala Waldorf, ritmul are un rol important în educarea voinţei, urmărindu-se ritmul unei ore, al zilei, al 

lunii şi al anului. Ritmul orei este reliefat de împărţirea cursului principal, ce se desfăşoară la începutul 

cursurilor în primele două ore, în trei părţi:  

- partea ritmică, prin care este solicitată voinţa copilului  

- partea cognitivă care se adresează intelectului şi  

- partea de povestire care se adresează simţirii.  

Utilizarea ritmului în educaţie permite ca întreaga fiinţă a persoanei educate să fie abordată şi nu numai 

componenta sa intelectuală.  

Ritmul zilei presupune studierea materiilor cu caracter cognitiv în prima parte a acesteia şi a celor artistice şi 

practice în cea de a doua parte. Acest lucru face posibilă adâncirea subiectelor teoretice prin aplicarea lor în 

practică şi prin însufleţirea lor artistică.  

Ritmul lunii se referă la existenţa unor module de 2-4 săptămâni în care zilnic între orele 8 şi 10 sunt studiate 

materiile principale.Aceste module poarta denumirea de epoci. 

O şcoală fără manuale  

Absenţa manualului unic contribuie la creşterea respectului faţă de cărţi şi la întărirea autorităţii profesorului, 

care are astfel o legătură directă în comunicarea cu elevii.  

Pe de altă parte, elevii se obişnuiesc să se documenteze din cât mai multe surse în studiul unei teme. De 

asemenea, profesorul poate astfel introduce în cadrul procesului de învăţământ noi informaţii sau materiale 

apărute în domeniul respectiv, şi are posibilitatea de a adapta nivelul predării şi al cerinţelor la nivelul clasei.  

Formarea unei păreri cât mai obiective, antrenamentul pentru facultate şi viaţa de autodidact sunt calităţi 

evidente pe care le dobândesc elevii astfel şcolarizaţi. 

 

Caietele şi instrumentele de scris  

Deşi pare mai greu la prima vedere, este mult mai sănătos pentru copil să scrie, de la început, pe caietul 

fără liniatură, întrucât liniatura este folosită exact cu scopul de a îngradi şi limita la norme clar stabilite scrisul 

copilului.  

Alternativa Waldorf nu pledează pentru un scris dezordonat, ci dimpotrivă, ordinea, latura estetică în general, 

sunt puternic cultivate în scoală.  

În absenţa liniilor, elevul va trebui să depună un efort mai mare pentru a-şi ordona scrisul. Desigur ca 

procesul va fi de mai lungă durată, rezultatul va fi însă mult mai solid, stiut fiind faptul că, după școală, 

liniatura este abandonată (scrisori, cereri. C.V. etc).  

Şi în legatură cu instrumentele de scris în şcoala Waldorf elevii lucrează mai mult cu suprafeţe, în 

special în primele clase. 

Astfel, în clasa I elevii scriu cu blocuri cerate. 

În clasa a II-a grosimea liniei se subţiază, folosindu-se creioane cerate.  

Din clasa a II-a copii vor scrie cu creioane colorate groase (jumbo).  

În clasa a III-a elevii exersează scrisul cu pana şi apoi încep să scrie cu stiloul.  

Pixul este evitat, cunoscut fiind faptul că acesta deformează scrisul. În continuare, caietele vor fi organizate în 

aşa fel, încât partea estetică, de scriere, de ilustrare şi de ornamentare să fie în permanenţă avute în vedere, într-
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un mod artistic, de calitate. Aceasta, cu atât mai mult cu cât redactarile în caiete reprezintă forma personalăde 

„manual” pe care o realizează elevii înşişi. 

Ponderea deosebită a cursurilor artistice şi practice  

Ponderea ridicată a cursurilor artistice şi a celor practice iese în evidenţa de la prima privire asupra 

orarului obişnuit din Şcoala Waldorf, întrucât aceasta îsi propune să realizeze o educaţie echilibrată, oferind pe 

de o parte fiecărui copil ceea ce i se potriveşte, însă intervenind şi cu preocupări în acele domenii spre care 

acesta nu are înclinaţii, dar care sunt necesare unei educaţii complete.  

Un argument în plus pentru acest principiu: de regula, educaţia intelectului prin ştiinţe cultivă distanţa, 

individualismul, antipatia şi concurenţa iar, dimpotrivă, educarea sufletescului prin arte şi mestesuguri cultiva 

simpatia, apropierea, lucrul în echipa şi colaborarea. 

Ambele laturi ale educaţiei sunt la fel de importante pentru un om echilibrat, dornic să-şi controleze 

singur viaţa, fără a se lăsa manipulat din exterior.  

Indirect însă, la nivelul manualităţii, cursurile artistice sau practice susţin materiile adresate intelectului. 

Iată două exemple: o în clasele mici, atât fetele cât şi băieţii tricotează, activitate care ajută puternic la formarea 

vederii în spaţiu, necesară îndeosebi maţematicii; o la începutul fiecarei zile, întreaga clasă parcurge o parte 

ritmică în care cântă, recită sau dansează (jocuri adecvate vârstei, însoţite de bătăi din palme, jocuri ritmice şi 

gesturi sugestive).  

Partea ritmică îi aduce pe toţi la unison, le canalizează energia şi îi pregateşte pentru oră.Importanţa 

cursurilor artistice rezidă şi în faptul că le educă stările sufleteşti.Ele sunt evidenţiate în arte, iar elevul trăieşte, 

în procesul reprezentării lor, caracteristicile propriei personalităţi, pe care astfel o cunoaşte şi o stăpâneşte 

bine.El îşi cultivă capacitatea de a percepe stările sufleteşti, dezvoltându-şi abilităţi de comunicare dincolo de 

calea verbală. 

O scoală fără note  

Prin note se evidenţiază preponderent competiţia dintre elevi, ceea ce duce deseori la blocaje în rândul 

elevilor timizi, frustrări şi inhibiţii printre cei slabi, aroganţă sau egoism între elevii buni şi foarte buni.  

Astfel, climatul de lucru al clasei poate fi uşor compromis, atmosfera devenind stresantă şi apăsătoare 

pentru mulţi elevi. Adevărata competiţie este nu între diferiţi elevi ai clasei, ci în fiecare elev în parte, cu 

propriile lui dificultăţi pe drumul dezvoltării calitţtilor, aptitudinilor şi potenţialului său.  

În acest fel, toţi elevii se percep unii pe alţii ca tovarăşi de drum, se acceptă în colectiv cu dificultaţile pe 

care le are fiecare şi se ajută unii pe ceilalti în depăşirea acestora. Conlucrarea şi spiritul de echipă sunt astfel 

puse în evidenţă şi exersate în domeniul social. 

Dar cum se desfăşoară procesul de învăţamânt din Şcoala Waldorf în absenţa notelor?Orele sunt mult 

mai libere, elevii fiind deosebit de deschişi, participând în mod natural la oră, fără frica de note 

proaste.Majoritatea elevilor întreabă când nu au înţeles şi ies cu curaj la tablă. 

Pe de altă parte, elevii buni sunt dispuşi oricând să-i ajute pe colegii aflaţi în dificultate. În general, 

elevii învaţă mânaţi de dorinţa de cunoaştere dar şi de conştiinţă.Elevii primesc în mod regulat teme şi lucrări 

de control. Scopul lor nu este însă de a obţine o notă cât mai mare, ci de a face o lucrare cât mai bună.  

Dar cum află părintii despre nivelul activitaţii copilului lor în şcoală? Foarte simplu: întâlnindu-se 

regulat cu cadrele didactice. Aceasta rămâne şi în sistemul cu note cea mai eficientă metodă de control a 

copilului. În plus, părintii pot vedea caietele de epocă sau apariţiile regulate ale elevilor în serbările lunare ale 

clasei sau ale scolii.  

La sfârşitul fiecărui an scolar, elevul primeşte un certificat în care fiecare profesor descrie activitatea sa 

din toate punctele de vedere. Din aceste certificate, părinţii află mult mai multe despre copilul lor decât dintr-o 

medie. În registrul matricol este cuantificată activitatea elevului la fiecare materie cu un calificativ sau o notă, 

echivalente cu evaluarea facută în timpul anului. 



 71 

 

Conducerea clasei de către învaţator, dincolo de clasa a IV-a  

Activitatea de îndrumare a clasei este realizată, de regulă, de către o personalitate, care îsi asumă 

corelarea şi coordonarea evoluşiei şcolare a elevilor pe parcursul unei trepte şcolare.  

Particularitatile de vîrstă, antropologice, care sunt unitare în perioada de la 7 la 14 ani, cer în mod 

obiectiv prezenţa unei aceleiasi persoane în aceasta funcţie coordonatoare.  

În sistemul clasic de învatamânt Waldorf, aceasta funcţie didactică este numită „învăţătorul clasei” şi 

are ca şi îndatoriri pedagogice predarea unui număr de discipline, cuprinse în epoci, de-a lungul celor opt ani de 

studiu pâna la liceu.  

Disciplinele predate în epocă sunt, de obicei, cele cognitive, iar predarea lor interdisciplinară este un 

deziderat esential al acestei pedagogii. Cu toţii cunoaştem faptul ca, la această vârsta, elevii percep 

evenimentele, acţiunile din realitate iar predarea trebuie să tină cont de acest fapt şi să mentină trează aceasta 

capacitate de observare, bazată pe interesul firesc al elevului.  

Experimente, excursii, observaţii minuţioase sunt modalitaţi fundamentale de organizare a 

învatamântului pâna la pubertate. Formele de lucru introduse în clasele primare sunt baza pe care se aşeaza 

munca de observare din clasele gimnaziale.  

De aceea este esenţial ca una şi aceeasi persoană să însoţeasca elevul pe parcursul acestor opt ani, când 

îşi formează instrumentele de cunoaştere.  

Din punct de vedere psihologic, schimbarea învăţatorului în clasa a cincea nu înseamnă doar despărţirea 

de o persoană, adesea îndragită, ci şi de un mod de lucru. În mod natural, aceasta despărţire se realizează la 

pubertate, când tânarul nu mai acceptă prezenţa unui model de imitat, ci îşi caută propria formă de exprimare. 

Aici este normal să apară mai multe personalităti în faţa elevului, pentru a-i da posibilitatea să aleagă elemente 

diverse şi de a-şi exersa formele proprii, prin acceptare sau combatere sănătoasă.  

Datorită formelor legislative şi de pregătire existente, această formă de organizare nu este oficial 

acceptată în România, dar este încurajată de unele inspectorate şi de cercetători în pedagogie şi de psihologi. 

Conducerea colegială  

Rudolf Steiner a cerut corpului profesoral să accepte ca fundament pedagogico-organizatoric discutarea 

tuturor problemelor şcolii, îndeosebi a celor pedagogice, în consiliul profesoral.  

Acesta este de fapt directorul şcolii. şi pentru că problemele curente se cer discutate pe măsura ce au loc, 

consiliul profesoral se întruneşte săptămânal. Aici profesorii spun ce predau, cum predau, dacă au avut succes 

cu o temă sau eşec cu alta. Aici sunt luate în discuţie clase de elevi sau elevii în parte, care trec printr-o situaţie 

mai dificilă sau mai deosebită şi au nevoie de atenţia întregului corp profesoral pentru a depăşi situaţia 

creată.Aici sunt dezbătute teme pedagogice generale, indiferent de specialitate, la care participă toţi profesorii şi 

învăţătorii, căci pe toti „membrii familiei” îi interesează drumul celuilalt. 

Imaginea copilului rămâne însă mereu ca imagine centrală a preocupării fiecarei teme, fie ea şi administrativă.  

Bineînţeles că mai există şi probleme delicate. Unul sau altul dintre dascăli are dificultăţi majore în 

stapânirea clasei; există dascăli noi în activitate, care trebuie îndrumaţi; se cer organizate încadrările cu personal 

pentru anul şcolar următor: toate acestea sunt discutate într-un cerc mai restrâns, în consiliul de administrţtie.  

La el participa acei pedagogi care au experienţa pedagogică şi în existenşa şcolii respective, care îşi 

asumă de bună-voie viitorul şcolii, ca viitor al propriei biografii. Dintre toţi colegii, unul este ales ca 

reprezentant al şcolii în faţa terţilor. Nu este de confundat acesta cu funcţia obişnuită a directorului, căci nu are 

puteri decizionale supreme, nu poate lua decizii singur şi nici nu are toate responsabilităţile pe umerii săi. 

Acestea sunt împărţite între diferţti profesori sau învăţatori.Purtarea responsabilităţii de către mai mulţi oameni 

duce la creşterea implicării în „familie”. 
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Materii şi activităţi specifice  

Prezentarea completă a tuturor materiilor Waldorf ar necesita un spaţiu prea mare şi de aceea ne 

propunem doar o prezentare succintă, care să ofere o imagine de ansamblu asupra stilului de predare şi a 

metodelor folosite.  

 

Scrisul şi cititul  

Scrisul şi cititul se învaţă în Şcoala Waldorf pe parcursul primelor clase, cu accent pe desenarea literelor 

şi organizarea estetică a scrisuluii şi a spaţiului scris. De aceea parcursul este la început lent, dar în clasa a IV-a 

elevii ajung la acelaşi nivel cu colegii lor din învăţământul tradiţional.  

Din ce motive se alege acest drum? Psihologii susţin că cel mai dificil de învăţat într-o viaţă de om este 

cititul şi scrisul, deoarece este o activitate a intelectului şi leagă copilul în mod artificial de gândirea abstractă a 

omului matur.  

Concret, cititul şi scrisul se învaţă în următorii paşi: întâi se lucrează literele mari de tipar. În funcţie de 

evoluţia clasei, învăţătorul va introduce la sfârşitul clasei I sau la începutul clasei a II-a, literele mici de tipar.  

Pe parcursul clasei a II-a se introduc apoi literele de mână, prin intermediul desenului de forme sau al 

celui dinamic. De asemenea, în modul de introducere a literelor (semne pentru sunete), consoanele se 

metamorfozează din imaginea a ceva ce începe cu această literă. Se pleacă de la imaginea picturală a lumii, de 

la întreg şi se ajunge la abstractizarea ei prin noţiuni. 

De exemplu, litera M se va naşte din imaginea unui munte cu două vârfuri; litera P poate să apară la 

„pom”, iar F de la „foc”. Aceasta este metoda de introducere a consoanelor.  

Primele semne învăţate sunt însă pentru vocale, care sunt prezentate copiilor ca provenind din 

sentimente: A – admiraţie, deschidere; E – reţinere, închidere în sine; I – înălţare, afirmare; O – îmbrăţişare, 

protecţie; U – necunoscut, cunoaştere.  

Limba română  

Dacă până la vârsta de 9 ani copilul se identifică pe deplin cu mediul în care trăieşte, după această vârstă 

el se interiorizează, se detaşează de cele ce-l înconjoară. Până la acest moment el se identifică cu limba 

maternă. Distanţându-se de aceasta, elevul poate să o analizeze şi să-i perceapă structura. Din acest moment, 

elevul poate începe studiul gramaticii, având primul contact raţional cu structura limbii şi cu regulile 

gramaticale. Astfel debutează un proces lung, care continuă până în clasa a VIII-a.  

Prima parte o reprezintă aprofundarea principalelor calităţi ale părţilor de vorbire, apoi copiii se 

familiarizează treptat cu structura propoziţiei, iar începând din clasa a VII-a cu structura frazei. 

În predarea literaturii, metodele folosite vizează în mod preponderent planul emoţional. Analiza 

elementelor stilistice ale unei opere este evitată până în clasa a VII-a, lăsând expresia artistică să lucreze în 

copil. Până în clasa a VI-a, în locul analizei raţionale a textului literar, accentul estepus pe aprofundarea 

semnificaţiei textului cu ajutorul altor forme de exprimare artistică (desen, pictură, muzică).  

Repetarea, ritmicizarea, exerciţiile de vorbire şi de intonare sunt instrumente constant utilizate în cadrul 

orelor de literatură. Interdisciplinar, cultivarea exprimării este prezentă şi la începutul învăţământului principal, 

pe parcursul epocilor, indiferent de disciplina studiată. Fie că e matematică, fie că e geografie, o poezie sau un 

cântec inspirate din temele studiate introduc ziua de lucru.  

Limbile străine  

Cercetări recente au arătat că o persoană ce şi-a însuşit o limbă străină înainte de învăţarea scrisului şi 

cititului o va stăpâni fără accent.  

Din contră, învăţatul unei limbi străine simultan cu scrisul şi cititul, duce la vorbirea cu accent a acesteia.  

Ca urmare, în primele trei clase din Şcoala Waldorf se învaţă două limbi străine, doar prin imitaţie. 
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Concret, orele sunt pline de cântece şi poezii, însoţite de o gestică sugestivă a profesorului, copiii 

cântând şi gesticulând în cor. 

Începând din clasa a III-a se introduce scrisul celor două limbi, care, împreună cu gramatica 

corespunzătoare, sunt studiate în paralel pe tot parcursul studiilor.  

 

Drumul de la basm la istorie  

În clasa I, copiii trăiesc în lumea basmelor, acestea oferindu-le hrana sufletească atât de necesară acestei 

vârste. 

Clasa a II-a prezintă polaritatea sufletului uman. Pe de o parte fabulele evidenţiază defecte ce trebuie 

îndreptate, iar pe de altă parte, poveştile despre sfinţi prezintă nobleţea idealului uman.  

Un nou pas înainte este făcut în clasa a III-a când la partea de povestire elevilor li se prezintă istorioare 

din „Vechiul Testament”, pornind chiar de la Geneză.  

Legendele nordice, cele populare şi istorice locale şi naţionale reprezintă în clasa a IV-a ultimul pas 

înainte de istoria propriu-zisă.  

Aritmetica  

Sensibilitatea pentru diferitele laturi ale fiinţei umane este educată în Şcoala Waldorf din primele clase.  

Astfel, cele patru operaţii de bază sunt învăţate în asociere cu cele patru temperamente şi culorile 

asociate acestora. 

Pe parcursul anilor şcolari, studiul matematic va cuprinde şi geometria cu mâna liberă, construcţiile 

geometrice şi studiul corpurilor platonice.  

Construcţiile spaţiale conduc la o mai bună percepţie a formelor existente şi permit dezvoltarea unei 

capacităţi de analiză, benefică în toate celelalte domenii de studiu.  

Geometria proiectivă, sferică sunt de asemenea studiate în liceu, pentru a canaliza percepţia elevilor 

înspre forme abstracte, construcţii aproape ireale, ce deschid orizontul întrebărilor despre semnificaţia mai 

înaltă a matematicii.  

Desenul formelor  

Pe lângă faptul că, în Şcoala Waldorf, majoritatea materiilor sunt parcurse într-un mod diferit faţă de cel 

clasic, aici există şi câteva materii total noi. 

Prima dintre acestea este desenul formelor. Această materie, prezentă în clasele I-V, are două argumente 

puternice în favoarea sa.  

În primul rând, formele desenate în primele două clase vor pregăti introducerea literelor şi a cifrelor. 

Mai târziu, desenul formelor va pregăti geometria, ce apare în clasa a V-a sub forma desenului geometric.  

Tot atât de important este faptul că această materie este o activitate artistică, ce îşi propune să trezească 

gândirea copilului, simţul echilibrului, al armoniei şi al frumosului. Ea stimulează facultatea de reprezentare şi 

cea imaginativă ajutând la formarea vederii în spaţiu. 

Matematica  

În predarea matematicii, dascălul trebuie să respecte câteva principii de bază.  

Principiul analitic (de la întreg la o parte) este unul dintre cele mai importante.  

Un alt principiu deosebit îl reprezintă mersul de la cazul particular spre general, spre difiniţie.  

Definiţiile sunt evitate pe cât posibil, preferându-se caracterizarea noţiunilor într-un mod viu.Când sunt 

însă absolut necesare, acestea sunt cât mai accesibil prezentate, folosindu-se din plin intuiţia elevilor. 

Parcurgerea materiei cât mai aproape de mersul istoric este un principiu general pentru şcoala Waldorf, 

deosebit de important în matematică. Predarea în mişcare aduce matematica mai aproape de copil.De la jocuri 

ritmice de învăţare a tablei înmulţirii până la forfecarea paralelogramului (translatarea unei laturi pe dreapta 

suport cu păstrarea ariei), totul trebuie predat cât mai viu. 
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La geometrie se evită cu desăvârşire demonstrarea relaţiilor evidente, insistându-se asupra afirmaţiile 

neevidente. Mersul de la problema practică la teorie este deseori mai apropiat elevului decât prezentarea unei 

teorii fără legătură cu realitatea cunoscută de elevi, urmată de aplicaţii ipotetice.  

Geografia  

Această materie apare prima dată în clasa a IV-a sub forma unei epoci despre ţinutul natal.  

În prima lecţie, elevul îşi desenează banca în care stă, cuprinsă în sala de clasă, respectiv biroul de acasă 

în camera sa.  

Urmează apoi planul şcolii şi al locuinţei, apoi curtea şcolii şi a locuinţei, apoi curtea şcolii cu strada, 

respectiv blocul sau curtea de acasă cu strada. 

Pasul următor îl reprezintă un plan parţial al oraşului, în care apare drumul de acasă până la şcoală.  

Planul general al oraşului, cu formele de relief şi apele principale, se poate face sub forma unei machete 

tridimensionale. Aceasta se modelează din lut, apoi se acoperă cu multe straturi de hârtie înmuiată şi lipici 

(mucava); după uscare se îndepărtează lutul, iar macheta rezultată este pictată de elevi.  

Urmează împrejurimile localităţii cu fauna şi flora, putându-se merge până la întreaga regiune (judeţul şi 

judeţele învecinate). 

Astfel se deprind elementele realizării unei hărţi, de la spaţiul concret, la simbol. 

Din clasa a V-a se studiază geografia fizică a patriei, a ţărilor învecinate.  

Euritmia  

Euritmia este o formă de mişcare frumoasă, care completează strădania metodicii Waldorf de a 

introduce artistic fiecare conţinut, fie el noţional sau de formare a deprinderilor.  

Euritmia însăşi este o artă: vorbirea şi a cântatul reprezentate vizibil, folosind ca instrument de redare 

corpul uman. Ea aduce în faţa ochilor intervale, tonuri muzicale, sunete rostite printr-o curgătoare şi expresivă 

gestică a braţelor, a palmelor şi a corpului, într-o unitate dinamică. 

A doua latură a euritmiei este cea didactic-pedagogică, fortificând copilul întreg, aşa cum este el privit 

în pedagogia Waldorf. În timpul orelor de euritmie, copiii mici interpretează prin mişcări sugestive mici 

întâmplări sau povestiri. Pe măsură ce cresc, ei dobândesc abilitatea de a-şi controla gesturile braţelor, formele 

de deplasare cu paşii şi reuşesc să dea formă prin mişcarea braţelor şi a picioarelor unor ritmuri, unor sunete 

care cer gesturi specifice.  

Piesele muzicale sau poetice care sunt transpuse euritmic rezultă din translatarea tonurilor sau a 

sunetelor în gesturi precise, de conotaţie specifică. Nu se cer posturi, ca în balet, nu se cere un mimetism, ca la 

vârstele mici, ci se cere o înţelegere a mesajului, a sunetului corelat cu mesajul şi cu gestul, a costumului şi 

culorilor acestuia cu întreaga semnificaţie a gestului artistic.  

Elevii sunt îndrumaţi să înţeleagă semnificaţia ritmurilor, să o aplice, odată cu instrumentalizarea 

trupului pentru expresia artistică. Există şi un al treilea domeniu al euritmiei – cel terapeutic – latură de sine 

stătătoare folosită în tratarea diferitelor deficienţe.  

Muzica  

Deşi şcoala Waldorf nu este o şcoală de muzică, această artă este omniprezentă în viaţa copiilor. Prin 

muzică, realitatea poate pătrunde mai lesne în sufletul copiilor.Deseori partea ritmică de la începutul cursului 

principal se bazează pe muzică, oricare materie putând beneficia de sprijinul absolut benefic al muzicii.Dar cum 

evoluează această materie în Şcoala Waldorf? 

Din clasa I toţi elevii cântă la flaut. Pentru început se foloseşte flautul diatonic. 

Până în clasa a III-a elevii cântă însă fără note, imitând învăţătoarea din faţa clasei.  

De-abia la sfârşitul clasei a III-a se introduce portativul. Până la nouă ani, muzica este trăită sub formă 

de ritm. Din acest moment apare măsura, iar cântecele încep să fie trecute pe portativ. În clasa a IV-a se învaţă 

canonul.  
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Abilităţile practice şi educaţia tehnologică  

Aceste materii au o deosebită importanţă în formarea copiilor pentru viaţă. 

Tricotând, sculptând, modelând lutul sau împletind nuiele, copiii îşi dezvoltă pe lângă diferitele abilităţi şi 

voinţa. 

Simţul artisitc, cel tactil, simţul echlibrului şi al armoniei sunt cultivate în fiecare lucrare practică 

realizată.  

De aceea este important ca aceste discipline să nu rămână doar la nivel de teorie, ci să permită copilului 

să crească prin abilităţile manuale pe care le dobândeşte în lucrul concret.  

La nivel liceal, specializarea pe o anumită tehnică poate fi exersată în amănunţime, fără a duce însă la o 

calificare certificată. 

 

 

Arta dramatică  

Aceasta este o materie specifică pedagogiei Waldorf, prezentă aproape în fiecare an, chiar dacă nu apare 

în planul de învăţământ. Fiecare disciplină poate da ocazia unei dramatizări, fie că vorbim despre limbi străine 

sau despre fizică. 

 

II. ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE 

 

II.1. Informaţii cantitative şi calitative despre instituţie  

INFORMAŢII CANTITATIVE:  

1. Populaţia şcolară (2018-2019):  

– nr. clase: 1, ciclul primar: 7 primar 

– nr. elevi: 17 

2. Personalul didactic:  

- nr. cadre didactice: 2  

- nr. cadre didactice calificate: 2  

- nr. cadre didactice necalificate: 12  

- debutanţi: 2 

3. Resurse materiale:  

a) Spaţii de învăţământ: În Liceul Tehnologic Dorin Pavel   

– complex de învăţământ modern 

- sală de curs 

- sală de mese  

- birou administrative 

- conexiune internet  

- mobilier școlar nou. 

c) Resurse financiare: de la bugetul local, de la bugetul de stat şi din fonduri extrabugetare (sprijin din partea 

părinţilor, sponsorizări/donaţii din ţară şi din străinătate, asociația care sprijină şcoala /Asociația Waldorf Alba 

Iulia. 

INFORMAŢII CALITATIVE:  

- Mediul de provenienţă al elevilor: familii cu nivel de şcolarizare mediu şi superior  

- Calitatea personalului didactic: bună, cu calificare Waldorf în predare.  

- Relaţii interpersonale: în general bazate pe colaborare, deschidere, comunicare; cu câteva cazuri problematice, 

generatoare de tensiuni şi conflicte în colectivitate. 
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III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE PENTRU PERIOADA 2018-2023 
III.1. ŢINTA STRATEGICĂ PE TERMEN MEDIU (2018-2023)  
În urma consultării consiliului părinţilor şi a consiliului profesoral, ţinta strategică propusă până în 2023 este 

înființarea în fiecare an școlar a unei clase noi în ciclul primar, astfel încât şcoala să devină puternică şi stabilă:  

- O şcoală cu clasele Pregătitoare-IV, secţie română, funcţionând într-un spaţiu adecvat.  

- Să aibă clase cu efective normale (20-25) de copii. 

- Să aibă o funcţionare fluentă, în care se asigură o muncă pedagogică de calitate.  

- Colectivul de părinţi să susţină şcoala.  

- Colegiul profesoral să fie complet, stabil, cu pregătire Waldorf.  

- Şcoala să se impună pe plan local ca un centru educaţional cu valoare, atrăgătoare.  

 

Previziuni pentru perioada 2018 – 2022 

An școlar Clase Săli de 

clase 

Cadre 

didactice 

Număr 

de elevi 

Alte dotări Resurse 

financiare 

2019/2020 Clasa 0 1 1 20 Sala de sport, 

grupuri sanitare, 

curte, echipament 

TIC: xerox, 

imprimantă/scanner,  

videoproiector, 

sistem audio, cu 

amplificare şi boxe, 

aparat foto, DVD 

player + 1 recorder, 

TV LCD, conexiune 

internet în şcoală, 

fond de carte, 

mobilier şcolar. 

Bugetul local, 

bugetul de stat,  

fonduri 

extrabugetare 

(sprijin din partea 

părinţilor, 

sponsorizări/donaţi

i din ţară şi din 

străinătate, 

asociația care 

sprijină şcoala 

/Asociația 

„Waldorf” Alba 

Iulia 

Clasa I-a 1 1 20 

2020/2021 Clasa 0 1 1 25 

Clasa I-a 1 1 25 

Clasa a II-a 1 1 20 

2021/2022 Clasa 0 1 1 25 

Clasa I-a 1 1 25 

Clasa a II-a 1 1 25 

Clasa aIII-

a 

1 1 20 

2022/2023 Clasa 0 1 1 25 

Clasa I-a 1 1 25 

Clasa a II-a 1 1 25 

Clasa aIII-

a 

1 1 25 

Clasa a IV-

a 

1 1 20 

Total 

2022/2023 

5 clase 5 săli  5 cadre 

didactice 

120 

elevi 

 
III.2 OBIECTIVE STRATEGICE ÎN DOMENIUL RESURSELOR MATERIALE ŞI FINANCIARE  
1. Echiparea corespunzătoare a spațiului destinat claselor Waldorf  

Obiectivul strategic 1.  Echiparea corespunzătoare a spațiului destinat claselor 

Waldorf.  

Măsuri/acţiuni/programe  Indicatori de performanţă  

1.1  Valorificarea tuturor 

resurselor financiare 

posibile (acţiuni de 

fundraising, programe de 

finanţare, sponsorizări, etc.), 

în parteneriat cu primăria  

- Obţinerea de finanţare prin proiecte  

- Obţinerea de sponsorizări de la diverse 

organizaţii  

1.2.  Organizarea de sesiuni de Amenajarea integrală a incintei conform 
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lucru voluntar pentru 

amenajarea incintei.  

planului de amenajări exterioare.  

 

III.3 OBIECTIVE STRATEGICE ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE  
1. Asigurarea unui corp profesoral complet, calificat, cu pregătire Waldorf.  

2. Asigurarea personalului auxiliar şi nedidactic necesar.  

Obiectivul strategic 1.  Asigurarea unui corp profesoral complet, calificat, cu 

pregătire Waldorf  

Măsuri/acţiuni/programe  Indicatori de performanţă  

1.1  Derularea de campanii de 

promovare / recrutare / 

selecţionare de cadre 

didactice şi personal 

administrativ şi auxiliar, în 

funcţie de nevoile unităţii  

Existenţa unei baza de date cu CV-urile 

potenţialilor colaboratori.  

1.2.  Asigurarea unui mediu şi 

climat organizaţional care să 

permită şi să susţină munca 

de calitate precum şi 

ataşarea de unitate.  

Climat organizaţional pozitiv (conturat 

pe baza de chestionare, interviuri 

realizate în rândul personalului).  

Grad ridicat de stabilitate în rândul 

personalului (rata de abandon sub 5 % 

anual)  

Obiectivul strategic 2.  Asigurarea personalului auxiliar şi nedidactic necesar  

Măsuri/acţiuni/programe  Indicatori de performanţă  

3.1  Derularea procedurilor şi 

înaintarea spre ISJ a cererii 

de obţinere a posturilor 

necesare  

Existenţa planului de perfecţionări, 

participarea în proporţie de ce puţin 80 

% la formele de perfecţionare propuse.  

3.2.  Organizarea, în colaborare 

cu consultanţi / specialişti 

externi, de stagii de 

perfecţionare  

Realizarea a cel puţin 1 stagiu anual la 

care să participe echipa şcolii  

 

III.4 OBIECTIVE STRATEGICE ÎN DOMENIUL OFERTEI EDUCAŢIONALE ŞI A ASIGURĂRII 

CALITĂŢII ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL  
1. Asigurarea realizării curriculum-ului Waldorf, integral, la toate clasele şcolii  

2. Dezvoltarea ofertei educaţionale a  programul de după masă  

 

Obiectivul strategic 1.  Asigurarea realizării curriculum-ului Waldorf, integral, 

la toate clasele şcolii şi la grupele de grădiniţă  

Măsuri/acţiuni/programe  Indicatori de performanţă  

1.1.  Evaluarea şi revizuirea 

anuală a ofertei educaţionale 

în funcţie de rezultate/cerere 

din partea beneficiarilor.  

Gradul de participare la programele 

educaţionale permanente şi ocazionale 

creşte anual.  

1.2  Imbunătăţirea curriculei 

Waldorf la nivel naţional  

Existenţa planurilor cadru şi a 

curriculumului Waldorf revizuit  

Obiectivul strategic 2.  Dezvoltarea ofertei educaţionale a programul de după masă.  

Măsuri/acţiuni/programe  Indicatori de performanţă  

2.1  Implicarea management-

ului unităţii în studiererea 

Existenţa modelului ales, cu 

documentaţiile aferente  
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diferitelor modele de 

asigurare a calităţii, alegerea 

celui mai potrivit 

caracterului organizaţiei.  

Realizarea instrumentelor şi elaborarea 

procedurilor de asigurare a calităţii  

Existenţa regulamentului SDS  

2.2.  Implementarea, ca şi 

parte integrantă a culturii 

organizaţionale, a 

măsurilor de asigurare a 

calităţii  

Rapoartele anuale de evaluare  

 

III.5. OBIECTIVE STRATEGICE ÎN DOMENIUL RELAŢIEI CU COMUNITATEA  
1. Prezentarea unităţii de învăţământ şi promovarea ofertei educaţionale în cadrul comunităţii.  

2. Dezvoltarea de parteneriate, implementarea de proiecte comune cu alte instituţii, organizaţii, personalităţi 

din ţară şi străinătate.  

Obiectivul strategic 1.  Prezentarea unităţii de învăţământ şi promovarea 

ofertei educaţionale în cadrul comunităţii.  

Măsuri/acţiuni/programe  Indicatori de performanţă  

Obiectivul strategic 2.  Dezvoltarea de parteneriate, implementarea de proiecte 

comune cu alte instituţii, organizaţii, personalităţi din 

ţară şi străinătate.  

Măsuri/acţiuni/programe  Indicatori de performanţă  

2.1  Stabilirea de noi contacte cu 

organizaţii, instituţii 

educaţionale, culturale, de 

tineret din Cluj-Napoca, cu 

personalităţi în domeniu.  

Stabilirea de cel puţin 10 contacte noi 

pe parcursul unui an.  

2.2.  Elaborarea şi implementarea 

de programe/proiecte 

comune.  

Derularea anuală a unor programe / 

proiecte având cel puţin 6 parteneri; 

participarea, ca şi partener, la cel puţin 

1 proiect al altor organizaţii  

2.3.  Cultivarea 

contactelor/relaţiilor de 

colaborare existente.  

Contactarea cel puţin de 3 ori pe an a 

tuturor relaţiilor existente (invitaţii la 

evenimente, urări de sărbători etc.)  

 

III.6. MONITORIZARE, EVALUARE  
Monitorizarea şi evaluarea internă proiectului de dezvoltare instituţională se va face în mod curent de 

către conducerea managerială a unităţii (directorul, directorul adjunct), urmând ca anual rezultatele să fie 

prezentate şi dezbătute în Consiliul de administraţie şi în Consiliul profesoral/educativ.  

Se va urmări:  

• corelarea strânsă între obiective şi rezultate;  

• corelarea între obiective, acţiuni, calendarul acţiunilor şi buget;  

• controlul permanent asupra bugetului de cheltuieli;  

• crearea unui sistem informaţional coerent si rapid al proiectului  

• urmărirea permanentă a realizării obiectivelor;  

• evaluarea realizării obiectivelor;  

• creşterea iniţiativei şi colaborării în procesul de realizare a obiectivelor.  

 

Concluzii 

  



 79 

Curriculumul Waldorf cuprinde întreaga perioadă a educației instituționalizate (3-18 ani), și se 

adresează multiplelor inteligențe, incluzând sferele emoțională și kinestezică, alături de capacități intelectuale, a 

gândirii logico-analitice, concentrându-se pe dezvoltarea creativității, imaginației, a gândirii flexibile. Ideile 

care stau la baza educației Waldorf sunt nu numai actuale, ci și vitale pentru omul secolului XXI, în care 

abordarea creativ-artistică a tuturor sferelor de activitate umană poate contribui mult la stoparea degradării 

morale și chiar ecologice de care omenirea se vede amenințată în prezent.  

 O astfel de alternativă educațională nu poate decât să vină în sprijinul comunității, în sprijinul 

copiilor și părinților care își doresc altceva de la educație, își doresc ca acest „altceva” să existe la ei în 

județ.  

 

 

Realizat de 

Director, 

Prof. Jana POPA 
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